
πι Europeiska 
investeringsbanken 

2-1999 
Bulletinen 

2 - 1999 · Nr 101/102 ISSN ISSN 1025-0891 

InnehâlI 
Bankens râd 1 
Vid sitt mòte i Luxemburg 
den 14 juni godkände ban
kens râd EIB;s ârsredovis-
ning och boksiut for 1998 
och lade fast den framtida 
inriktningen for bankens 
verksamhet, som är avsedd 
att ge ökat stöd tili 
Europeiska unionens mal 
och framför allt att säker-
ställa genomförandet av de 
nya arbetsomraden som til l-
delades banken av Euro
peiska râdets mote i Köln 
(3-4 juni 1999). 

8,8 miljarder euro for 
tillväxt och sysselsättning 8 

Europeiska 
investeringsbankens 
referensobllgationer 
I euro (EARN) 11 

Att trygga Europas 
energiförsörjning 1 

EIB-Forum 1999 1 
Euro - kapitalmarknaderna, 
21 och 22 Oktober 1999, 
Paris 

Förnyat utiâningsmandat 1 
Asien och Latinamerika 18 

Utnämningar 
inom EIB 

Bankens rad 
Luxemburg, den 14 juni 1999 

Banken ökar sitt stöd för tillväxten och sysselsättningen i 
Europa och skapar en arbetsgrupp för Balkan 

• Sir Brian UNWIN, EIB:s president, sade under presskonferensen som hölls efter bankens râdsmë-
te: "Medlemsstaterna har gratulerai EIB til i den utan motstycke stera mângfalden och velymen pa 
bankens verksamhet under forra âret ti l l stöd för den ekonomiska och monetàra Unionen och för 
det i framtiden utvidgade EU. För att stödja tillväxten och sysselsättningen i EU, är banken nu 
bland de största att tillhandahälla riskkapitalfinansiering i Europa och börjar bli alltmer verksam 
inom omrâdet humankapital i halse- och utbildningssektorn. Vi kemmer att öka dessa verksamhe-
ter som svar pa den särskilda begàran ti l l banken frân Europeiska râdets mòte som ägde rum i Köln 
nyligen. 

Vi har ocksä fortsatt vâr framgângsrika och uttryckliga upplaningsstrategi för euren. Banken 
använder nu sin stâllning sem den största icke-statliga internationella lântagaren för att skapa en 
ster och diversifierad volym i den nya valutan genem sitt emissienspregram. Eure Area Reference 
Nete (EARN). 

Sem den största kalian ti l l langfristig finansiering i Central- och Osteuropa upprâtthâller vi vârt 
engagemang för att stärka utvecklingen i kandidatländerna. Râdsmediemmarna vâikomnade 
sârskilt den viktiga roll som banken kemmer att spela i den enerma insatsen för ateruppbyggnaden 
av Balkan samt inrättandet av den särskilda EIB-arbetsgruppen för Balkan." 

Anförande vid arsmötet av Sir Brian Unwin, KCB, EIB:s 
president och styrelseordförande 

Utiàningen inom 
Europeiska Unionen 

Förutem den fortsatta utveck
lingen av Amsterdam-handlings-
pregrammet, upprät thöl l ban
ken sitt starka stöd för inves-

ter ingar i pr ior i terade t radi-
t ienel la omrâden som trans-
eurepeiska nät (TEN), smä och 
medelstera företag och projekt 
för att förbättra miljön och livs-
kval i tèn. Nàrmare 9 mil jarder 
euro lânades föl jaktl igen ut ti l l 

TEN-projekt och t i l lhörande 
infrastruktur i transport-, tele-
kemmunikat iens- och energi-
överföringssektorn, inklude-
rande mânga nyckelprejekt 
mellan den of fent l iga och pri
vata sektern. 2,4 miljarder eure 

Râdets arsmöte hölls under ledning av Sveriges finansminister 
och ràdsmediem Bosse Ringholm 



Transeuropeiska nät 

"1 enlighet med slutsatserna frân 
Europeiska râdets mote, godkän
de bankens râd en ökning av ban
kens verksamhet till stöd för hög-
teknologiska TEN-projekt. EIB 
har de kvalifikationer och finansi-
ella resurser som behövs för att 
stödja projekt som inför "intelli-
genta transportsystem" (ITS) pâ 
omrâdena elektroniska trafikhan-
teringssystem och satellitbaserade 
navigationssystem, som exempel-
vis "Galileo-projektet." (') 

gick t i l i smä och medelstera före
tag under de tradit ionella globala 
länearrangemangen med partner-
banker. Mer an 6 mil jarder euro 
gick t i l l mi l jöprojekt , som vatten-
skydd och vattenhantering, âtgâr-
der for att minska luftföroreningar 
och til i stadsförnyelseprojekt. 

Vârt allt närmare samarbete med 
banksektorn illustreras av det fak-
tum att globala làn utgjorde näs-
tan en tredjedel av den totala utià
ningen och att närmare tvâ 
tredjedelar av bankens utiàning 
genemfördes via - eller garantera-
des av - banker. 

Utiàningen utanfòr 
Europeiska Unionen 

Fokuseringen pa investeringar for 
att stimulera tillväxt och sysselsätt
ning inom EU skedde inte pä 
bekostnad av ut iàningen utanför 
EU, som ökade med mer an en 
tredjedel under 1998 t i l l närmare 
4,5 miljarder eure. Lan i 
Medelhavsomrâdet uppgick t i l i 
cirka 900 miljoner euro til l stöd för 
Partnerskapet Eurepa-Medelhavet, 
dar särskild tenvikt lades vid att 
främja utvecklingen av den privata 
sektern. I Lomélànderna i Afr ika, 
Västindien och Stillahavsomradet 

( ) Texten i rutan äterger de vil<tigaste av 
styrelsens stutsatser som anges i EIB:s 
pressmeddelande. 

samt i Sydafrika lànade banken ut 
ett rekordstort belopp pä 700 mil
joner eure. Vi ful l fö l jde värt man
dat genem att lana ut mer an 350 
miljoner i Asien och Latinamerika, 
huvudsakligen ti l i projekt med en 
särskild europeisk dimension. Vi 
denerade ocksä 250 000 eure t i l i 
Honduras respektive Nicaragua, 
som bidrag ti l i katastrofhjâlpinsat-
sen efter erkanen Mitch. 

Men den största velymen av ban
kens utiàning utanför EU fórra 
àret var de 2,4 miljarder eure som 
gick t i l i projekt i de t ie kandidat
länderna i Central- och Osteuropa 
samt Cypern. Detta var en kombi-
natien av det traditionella manda-
tet och den nya finansieringserd-
ningen for stòd inför anslutningen 
som introducerades i början av 
forra äret. 

En förnyelse av bankens externa 
utiâningsmandat, tillsammans med 
Lomè-arrangemanget, är nu aktu
ell och förslag kommer snart att 
läggas fram ti l i Ekofin-rädet. Det 
är mycket viktigt att ett beslut fat-
tas t idigt för att ge banken möjlig-
het att fortsatta sin verksamhet 
och pä ett ti l lfredsställande satt 
skydda sin kreditvärdighet. Jag 
räknar med ert samarbete för att 
uppnâ detta. En upprepning av 
förseningarna som vi upplevde vid 
den senaste förnyelsen skulle all-
varligt sfora bankens fòrmàga 
att upprätthal la sitt stöd för 
Europeiska unionens externa 
bistànds- och utvecklingspolitik. 
Jag ber ti l làgga att jag trer att 
banken kommer att uppnâ det 
òvergripande malet pâ 25 % för 
den kommersiella riskdelningen 
som gäller för de existerande utlä-
ningsmandaten. 

Den ekonomiska och 
monetära Unionen 
(EMU) 

Nog sagt om huvuddelarna i ban
kens verksamhet under 1998. De 
döljer deck en mângfald och 
volym pä verksamheten - t i l i stöd 
inte enbart för den ekonomiska 
och sodala välfärden för de nuva-

rande medlemsstaterna i Euro
peiska Unionen utan ocksä för det 
i framtiden utvidgade EU - som är 
utan motstycke. Jag skulle därför 
vilja ta t i l l fäl let i akt att saga lite 
mer om nâgra av huvudpunkterna. 

Sem jag nâmnde forra äret, har en 
huvudprieri tering for banken 
under de senaste tvâ âren varit att 
stödja det framgângsrika införan-
det av EMU ech dess hâllbarhet. 
Bankens upplanings- och utlâ-
ningspolitik har bada inriktats pâ 
detta mài. 

Upplaningsstrategi för 
euron 

Banken intensifierade sin uttryckli
ga upplaningsstrategi för euren. 
Vâr màlsàttning var att anvânda 
vàr stâllning som den största icke-
statliga internationella lântagaren 
för att skapa en ster ech diversifie
rad volym i den nya valutan ech pâ 
sa sàtt etablera referensemissiener 
utmed hela ràntekurvan. Ûver 
hälften av vàr upplàning pâ 31 mil
jarder euro gjerdes föl jakt l igen i 
euroobligationer ech euroinrikta-
de ebligationer, och inkluderade 
en global euroemission pà 2 miljar
der euro samt den första renodla-
de euroemissienen nàgonsin. 
Sedan införandet av vàr eurostra-
tegi 1997 har banken skapat tetalt 
cirka 27 miljarder euro i eurorela-
terade emissiener med löptider 
sem varierar frân 5 till 30 âr. 

Vi fertsàtter att arbeta enligt 
denna strategi under detta âr, 
sârskilt genom Introduktionen av 
emissiensmekanismen Euro Area 
Reference Notes (EARN) - som 
skedde i mars - under vilken ban
ken âtar sig att emittera ett mini-
mibelepp under âret. Pregrammet 
stöds av en grupp av förstklassiga 
europeiska ech internationella 
banker som har âtagit sig att pla
cera och stâ som marknadsgaran-
ter for nya emissiener. Vàrt mal àr 
att skapa en skuldvolym i euro för 
EIB pâ mer an 50 miljarder euro ti l l 
mit ten av detta âr. Med fòrbehàll 
för marknadsvillkor - euron är när 
allt kommer omkring sig endast 
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EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 

Bankens râd 

sex mânader gammal ech markna-
derna hâller for t farande pâ att 
anpassa sig t i l l dess t i l lkomst -
heppas vi âterigen kunna lana upp 
âtminstone hälften av vâr uppskat-
tade upplàning pà 30 miljarder 
euro under detta âr genom euro-
emissiener. Det àr Ingen tvekan 
om att marknaderna har uppskat-
tat bankens banbrytande bidrag 
t i l l att skapa förtroende for euron 
under de kritiska mânaderna 
innan dess införande. 

pregrammet har vi beviijat eller 
godkànt cirka 4 miljarder euro fôr 
projekt i hàlso- och utbildningssek
torn - universitet, sjukhus, skoler 
och utbi ldningsfadl i teter - ech 
over 4 miljarder euro för 27 stads
förnyelseprojekt, som inkluderar 
bostadspregram i regioner som lig-
ger efter i utvecklingen. Vi har 
ocksâ ökat vâr utiàning til l stöd för 
TEN och mil jön, sârskilt partner-
skap mellan den offentliga och pri
vata sektern (PPP). Tre PPP-projekt 

i Förenade kungariket som banken 
har hjälpt t i l i att finansiera - ett 
skotskt skolprojekt ech tvâ större 
vägprojekt - har nyligen vunnit 
"UK Award for Innovation and 
Excellence" inom deras respektive 
emrâde. 

För att kunna genemföra dessa 
transaktioner har vi fördjupat vâr 
erfarenhet och sakkunskap -
sârskilt inom halse- ech utbi ld
ningssektorn, dar vi i princip star-

Amsterdam-
handlingsprogrammet 
(ASAP) 

När jag rapporterade t i l i er forra 
âret var Amsterdam-handlingspro-
grammet pâ god vàg, men befann 
sig fort farande pâ ett t id igt stadi
um. Under 1998 konsoliderades 
ech intensifierades pregrammet. 
Som jag nyligen rapporterade t i l l 
Ekofin-râdet har banken nu, under 
utlâningsfônstret för smâ och 
medelstera företag som inriktas pâ 
egenkapital och kvasikapital för 
snabbväxande och innovativa smâ 
och medelstera företag, beviijat 
over 600 miljoner eure genom spe-
daliserade partnerf inansinsti tut i 
samtliga medlemsstater. Forra 
mânaden godkände styrelsen ett 
förslag att fördubbia den 
Europeiska finansieringserdningen 
för teknologi pâ 125 miljoner 
euro, som förvaltas av Europeiska 
investeringsfonden (EIF), ech jag 
hoppas att ni idag kommer att 
godkänna den nödvändiga avsätt-
ningen pâ ytterligare 500 miljoner 
eure frân det belopp em 1 miljard 
euro som har avsatts frân bankens 
rörelseöverskott t i l i Amsterdam-
handlingspregrammet. Banken är 
nu tillsammans med EIF, som ocksâ 
investerar sina egna medel ech 
förvaltar ytterl igare en finansie-
ringsordning genom att använda 
budgetmedel, bland de största t i l l -
handahällarna av riskkapitalfinan
siering i Europa med en ster andel 
av projekt, som är i inledningsske-
det eller nystartade. 

Inom de òvriga omrâdena som 
omfattas av Amsterdam-handlings-

mfOOoM 

sfbrnyelse 
1 

Den snabba tillväxten i bankens utiàning till dessa sektorer (8,2 miljarder 
eure beviljade under 18 mânader) föranledde bankens râd att uppmana tili 
att dessa sektorer hädanefter skall behandlas som en integrerad del av EIB:s 
verksamhetsomrâden. Denna konstruktiva begäran följer pâ det tidigare 
beslutet om Amsterdam-handlingsprogrammet frân 1997. som begränsar 
berättigandet tili EIB-finansiering för dessa sektorer tili en treârsperiod och 
ger prioritet ât projekt i stödomräden. 

Riskkapital för smâ och medelstora företag 

Med malet att bygga ännu mer solitt pâ de initiativ som redan har tagits för 
att stärka innovativa smâ och medelstora företags eget kapital, genom att 
gora detta till ett permanent inslag under de kommande fyra âren och att 
ocksâ urvidga sâdana initiativ tili andrà kategorier av sysselsättningsskapande 
smâ och medelstora företag, har banken nu beslutat att: 

• fördubbia EIB:s finansiering av Europeiska finansieringserdningen för 
teknologi (ETF), som förvaltas av Europeiska investeringsfonden (EIF), 
frân 125 till 250 miljoner euro, 

• fördubbia den upprättade reserven för att täcka risker förknippade med 
dessa riskkapitaltransaktioner och därigenom öka den frân 500 miljoner 
tili 1 miljard euro, vilket tas frân EIB:s rörelseöverskott. 

i princip, att längte fram avsätta ett ytterligare belopp pâ 1 miljard euro 
till denna reserv för âren 2000-2003. 
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fade frân noli - och ökat vârt part-
nerskap med finanssektorn. 
Faktum är att r iskkapitalprogram-
met endast är möjl igt att genem
föra genem finanssektorns för-
medling. 

Utvidgning och 
stòd Infor anslutning 

Forra âret introducerade vi den 
nya finansieringserdningen för 
stöd inför anslutningen som är pâ 
bankens egen risk ech som tillsam
mans med de traditionella manda
ten möjl iggör for banken att lana 
ut upp ti l l 7 miljarder eure fram til i 
början av nästa âr i kandidatlän
derna i Central- och Osteuropa 
samt Cypern. 

Med cirka 10 miljarder eure redan 
beviljade sedan 1990 àr banken nu 
den enskilt största källan ti l i inter-
natienell f inansiering för dessa 
lander. I enlighet med prioritering-
arna i partnerskapsavtalen för 
anslutning har vàr ut iàning inrik
tats pâ ekenomisk integrat ion, 
bade med Europeiska Unionen och 
inom regionen, samt pâ stòd för 
införandet av EG:s regelverk, i syn-
nerhet pâ omrâden som kommuni-
kationsinfrastruktur ech miljö. 
1998 gick cirka 1,5 miljarder eure 
t i l i t ranspertprejekt, som meder-
niseringen av järnvägslinjer i 
Ungern, Lettland och Rumänien, 

Finansieringsordning för stöd 
inför anslutningen 

"Râdsmediemmarna var belâtna 
med att kunna uppmärksamma 
bankens betydande insats i 
Central- och Osteuropa och god
kände, i överensstämmelse med 
slutsatserna frân Europeiska 
râdets mote i Köln, principen att 
frân och med den 31 januari 
2000 förnya den nuvarande 
finansieringserdningen inför 
anslutningen för perioden 2000-
2003 och därefter, med ett 
belopp som sannolikt kommer att 
vara betydligt högre." 

vägförbättr ingar i Bulgarien, 
Litauen, Polen, Tjeckien, Rumänien 
ech Slovenien, samt kollektivtrafik-
projekt ί Budapest, Krakow och 

Katowice. 

För att visa bankens engagemang 
för kandidatländerna, lade styrel
sen t i l i ett besök i Tallinn t i l i sitt 
ârliga "externa" styrelsemöte som 
hölls i Finland i fórra mânaden. Jag 
hade mòjl igheten att underteckna 
ett nytt vikt igt lâneavtal för vagar 
med finansministeriet vid det t i l l -
fâl let och premiârminister Laar 
uttryckte ster of fent l ig uppskatt-
ning för bankens roll att hjälpa 
Estland i Processen att bli medlem-
mar i EU 

Banken strävar ocksä efter att hjäl
pa t i l i att utveckia de nya kapital
marknaderna i Central- ech Ost
europa. Det är vikt igt att 
kandidatländerna uppmuntras att 
stödja utvecklingen av deras lokala 
kapitalmarknader. Vi har föl jakt l i 
gen emitterat obligationer pä 
euromarknaderna i tjeckiska kro
ner, estländska kroner ech i DEM-
indexerade polska zloty, för att 
hjälpa til i att kanalisera internatie-
nellt och inhemskt sparande t i l i 
lokala, produktiva investeringspro-
jekt. Vi har ecksa placerat vara 
första AAA-rankade ebligationer 
pâ de inhemska ungerska och 
tjeckiska marknaderna. Vi kommer 
att söka ytterligare möjligheter att 
fortsatta detta program - i prakti-
ken att àterupprepa det banbry
tande arbete som utfördes av ban
ken t idigare pâ marknaderna i de 
dâvarande nya medlemsländerna 
Grekland, Portugal och Spanien. 

Jag hoppas att ni därför kommer 
att instämma i att banken under 
1998 har svarat upp met sina tvâ 
viktigaste strategiska utmaningar -
EMU ech utvidgningen - med före-
tagsamhet, handlingskraft ech 
framgâng. 

Framtida utmaningar 

Nog sagt om vad som har hànt. 
Jag kommer nu att ta upp de 
framtida utmaningarna och 

sârskilt hänvisa ti l i slutsatserna 
frân Europeiska râdets mòte som 
nyligen âgde rum i Köln. 

Ti l lväxt och sysselsättning i 

Europeiska Unionen 

Europeiska râdet i Köln uppmana-
de banken att ta ytterligare initia
tiv pâ omrâdena riskkapital, in
vesteringar i humankapital och 
mil jön, regional utveckling ech 
framtida utvidgning. Jag vâlkom-
nar denna begäran och försäkrar 
er att banken kommer att agera 
snabbt och effektivt, precis sem vi 
gjorde efter Europeiska râdets 
mòte i Amsterdam i juni 1997. 

Vad beträffar riskkapital och sma 
ech medelstora företag, kommer 
ert beslut idag att fr igöra ytter l i 
gare 500 miljoner eure frân 
Ams te rdam-hand l i ngsp rog ram-
mets "reserv" att utgöra ett eme-
delbart svar pâ Europeiska râdets 
begäran. Det kommer att gòra det 
möjl igt för banken att intensivt 
arbeta vidare med det befintl iga 
Ams te rdam-hand l i ngsp rog ram-
mets riskkapitalpregram ech för
dubbia den befintl iga Europeiska 
finansieringserdningen för tekno
logi pâ 125 miljoner eure. 

En avsättning pà ytterl igare 1 mil
jard eure frân bankens rörelse
överskott under perioden 2000-2003 
skulle gòra det möjligt att uppràtt-
hâlla detta framgângsrika pro
gram. Vi kemmer deck att tillsam
mans med EIF behöva neggrant 
òvervàga vilka de basta malen àr, 
genem att stödja oss pà vàr nuva
rande erfarenhet. Helt klart är att 
smâ ech medelstera företag som 
genomfòr avancerade teknelogi-
investeringar är en prieri tering, 
men vi ber behàlla vàr nuvarande 
flexibil itet t i l l fërmân för innovati
va smâ och medelstora företag i 
andrà sektorer, som àr lika viktiga 
för att skapa arbetsti l l fâl len. At t 
samrâda med era myndigheter 
kemmer att fortsatta vara sârskilt 
värdefullt för oss. 

Vad beträffar "humankapi ta l " -
utbi idning, hälsa och stadsförnyel-
se - har vi snabbt utveckiat en 
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Bankens ràd 

Arbetsgrupp för Balkan 

"Bankens râd uttryckte sin önskan att banken är aktivt engagerad, i sin 
egenskap av Europeiska unionens finansinstitut, i de betydande insatser som 
behövs för att âteruppby^a regionen som ödelagts av konflikten pâ Balkan. 

Râdsmediemmarna godkände bankens inrättande av en "arbetsgrupp för 
Balkan" för att identifiera prioriterad infrastruktur som behöver byggas upp 
igen i transport-, telekommunikations-, energi- och miljösektorn genom 
EIB-finansiering som tillhandahâlls med kort varsel." 

omfattande sakkunskap inom ban
ken, och jag välkomnar förslaget 
att vi bör fortsatta med och bygga 
ut detta program. Jag âr ocksâ 
nòjd med hänvisningen i Euro
peiska râdets slutsatser t i l i mil-
jöskydd och förnybar energi. Vi 
övervager redan hur banken skulle 
kunna bidra mest effektivt ti l i Pro
cessen som introducerades av 
Kyoto-konferensen ech vi kommer 
att lägga fram förslag pâ alla dessa 
omrâden. 

Bankens huvuduppgift är att främ
ja regional utveckling i Europeiska 
Unionen. Jag välkomnar därför 
âterigen den tenvikt som läggs pâ 
bankens roll pâ detta emrâde i 
Europeiska râdets slutsatser. Sem 
ni kanske kommer ihâg, genom att 
foreslâ en kapitalhôjning ferra 
âret understrôk jag behevet för 
banken att ha en t i l l râcklig kapi-
talbas, ut i f rân vilken banken kan 
upprâtthâl la investeringar i de 
mindre utvecklade regionerna 
under de nârmaste âren efter 
refermen av strukturstédet. Detta 
kemmer att vara vâr viktigaste pri
er i ter ing och tillsammans med 
Europeiska kemmissienen diskute-
rar vi redan ett nytt ramverk för 
samarbetet mellan banken ech 
Europeiska kommissionen under 
vilket vi kan uppnâ högsta môjliga 
effekt iv i tet , inte enbart fôr ban
kens lânefinansiering utan ocksâ 
fôr vârt tekniska kunnande. 

Jag har ocksâ noterat kommenta-
rerna em TEN i slutsatserna frân 
Köln. Sem ni vet âr banken utan 
tvekan den största finansiären av 

dessa nät och har beviijat làn pâ 
närmare 60 miljarder euro hitti l ls, 
vi lket bidrar t i l l investeringar pâ 
tre ganger detta belopp. Vi kom
mer att vara redo att arbeta med 
Europeiska kemmissienen ech 
medlemsstaterna vid översynen av 
förteckningen over prioriterade 
TEN-projekt ech att f inna satt att 
päskynda investeringar, sârskilt 
genom kombinerad of fent l ig och 
privat f inansiering, vilket vi har 
ster erfarenhet av. 

Jag välkomnar ocksâ den betydelse 
som Europeiska râdet lade pä 
informationssamhâllet och Innova
t ion, som âterfinns i sysselsätt-
ningspakten. Dessa är padrivande 
faktorer för den europeiska eko-
nemin och banken skulle kunna 
bidra mycket mer i denna Sektor, 
genom att ta vara pâ sin lângvari-
ga erfarenhet att finansiera nàt 
fòr te lekommunikat ien och mult i 
media. 

Slutligen är vi - sem jag redan har 
antytt - ocksâ beredda att yt ter l i 
gare utveckia vara lânetransaktio-
ner i kandidatländerna. Vi kemmer 
snart att lägga fram förslag til l sty
relsen för förnyelsen av finansie
ringserdningen för stöd inför 
anslutningen och jag heppas att ni 
kommer att gòra ert vid Ekofin-
rädet genom att se t i l l att det 
parallella utiâningsmandatet för 
banken i Central- och Osteuropa 
ocksä förnyas snabbt. Jag hoppas 
ocksâ att ni kommer att se positivi 
pâ en utvidgning av EIF:s kriterier 
for berätt igande t i l l f inansiering 
framöver, tillsammans med nâgra 

andrà förändringar i deras stadga, 
sa att de ocksâ kan ôka sitt stöd ti l l 
infrastrukturinvesteringar i regio
nen. 

Jag mäste deck klargöra tvâ punk
ter. För det första, är det nödvän-
digt för bankens soliditet och stâll
ning att samtliga av dessa 
transaktiener genomförs i enlighet 
med sunda bankprinciper. Detta 
kemmer al l t id att ligga t i l i grund 
för vârt ti l lvàgagângssàtt. För det 
andrà, kemmer vi att behöva t i l l -
dela mer personal och mera resur
ser om vi skall kunna ful lgöra 
dessa ätaganden och samtidigt 
spela en roll i ateruppbyggnaden 
av Balkan. 

Â te ruppbyggnad i Balkan 

Ateruppbyggnaden efter kriget 
kommer att kräva en enorm insats 
frân mânga institutioner och orga
nisationer. Den pelitiska samerd-
ningen för Europeiska Unionen 
mäste hanteras av Europeiska 
kommissionen, ech samtliga 
petentiel la kâllor t i l l f inansiering 
och stöd mâste utnyttjas. 

Med tanke pâ vâr lânga erfarenhet 
i regionen - vi har varit verksamma 
dâr sedan slutet av 1970-talet -
mâste EIB, som Europeiska unio
nens finansinstitut, spela en viktig 
roll redan frân och med början av 
âteruppbyggnadsprogrammet. För 
att kunna vara effektiv kommer en 
lânemekanism, sem metsvarar de 
lân som Vârldsbankens Interna
tionella utvecklingsfend erbjuder, 
att behôvas. Detta àr nödvändigt 
fòr att banken skall kunna erbjuda 
de villkor (exceptionellt lânga löp
tider ech amorteringsfria perioder 
och lâga rântor) som är nödvändi
ga för att lân skall tas, sârskilt pâ 
infrastrukturomrâdet. Vâr erfaren
het frân 1960-talet ech 1970-talet, 
nâr vi fö rva l tade l iknande "sär
skilda lân" i Afrika och Medel
havsomrâdet, gör att vi inte tvekar 
om vikten av detta. I ett senare 
skede kommer vi dock att ha som 
màlsàttning att t i l lhandahälla tra
dit ionel l ElB-utlâning parallellt 
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med särskilda lân, vilket Ieder t i l i 
en gradvis utfasning av den sena
re. 

Detta kommer kräva att ett sârskilt 
anslag frân budgetmedel stalls t i l l 
fòrfegande för âteruppbygganden 
i Balkan. Banken skulle kunna för-
valta dessa medel inom ramen för 
det nya föreslagna organet ech pâ 
sa satt anvânda sitt finansiella och 
tekniska kunnande fôr att t i l lhan
dahälla lângfr ist iga lân som met
svarar Internationella utvecklings-
fondens, jâmsides med bidrag som 
ges frân organet fôr Europeiska 
kommissionens ràkning. Mânga 
detaljer mâste ôvervàgas ytterliga
re, men enligt min uppfat tn ing àr 
detta det basta sàttet att snabbt 
och effektivt mobilisera vital lâne
f inansiering för ateruppbyggna
den och uppnâ maximal synergi 
mellan Europeiska unionens insti-
tutiener. 

Banken har redan skapat en 
"Arbetsgrupp för Balkan" för att 
börja arbeta med dessa frâger och 
kommer att bedriva arbetet i nâra 
samarbete med Europeiska kom
missionen ech de internationella 
finansinstituten. Jag hoppas därför 
att ni kemmer att ôvervàga detta 
förslag positivt, och att ni och 
Europeiska kommissionen ocksâ 
kemmer att sàkerstàlla att banken 
àr inbegripen pâ hôgsta nivâ i de 
olika forum som kemmer att 
samordna ech vägleda Europas 
ingripande. 

Strategiskt ramverk 
och verksamhetsplan 

Ert beslut att hôja kapitalet ti l l 100 
miljarder euro fôr ett âr sedan var 
kopplat t i l l godkânnandet av ett 
strategiskt ramverk, som omfattar 
en ny verksamhetsplan som skall 
diskuteras och godkännas av sty
relsen. 

Jag âr glad att kunna rapportera 
att den första planen av detta slag 
godkàndes av styrelsen i början av 
detta âr, och faststâller prierìte-
ringarna för bankens verksamhet 

inom och utanför Europeiska Unio
nen under detta âr och âr 2000. 
Det âr den första heltäckande pla
nen som nàgonsin har tagits fram 
av banken, som täcker samtliga av 
bankens verksamheter ech som 
kommer att uppdateras i slutet av 
varje âr, em möjl igt pâ en treârs-
basis. Jag kommer att rapportera 
til l styrelsen senast i September em 
framstegen med planen och söka 
styrelsemedlemmarnas râd vid 
uppdateringen i slutet av äret. 

Pä en särskild punkt i planen, som 
fiera av er tog upp forra âret, är 
jag glad att kunna berätta för er 
att banken nu har börjat att infera 
förslag em att ta ut ett risktillägg i 
lämpliga, prioriterade fal l . Även 
om detta är ett l itet Steg i sig 
självt, sa utgör det dock ett radi
kalt avsteg fran bankens t idigare 
rantesättningspelit ik ech kemmer 
att behöva övervakas ech ses over 
mycket neggrant. 

Balansräkningen 

Balansomslutningen ökade med 
12,3 % ti l i 176,4 miljarder ecu i slu
tet av 1998 (detta kemmer självfal-
let att vara vârt sista boksiut 
uttryckt i ecu). Totala utbetalda 
lân som är utestâende uppgick ti l l 
cirka 133 miljarder ecu. Sem för-
klaras i neterna t i l i bekslutet, sä 
uppfylldes det föreskrivna lâneta-
ket mot bakgrund av ert beslut att 
höja det tecknade kapitalet ti l i 100 
miljarder eure frân och med den 
1 januari 1999. 

Bankens bruttorörelseöverskott 
var 1 345 miljoner ecu forra âret, 
vilket metsvarar en avkastning pâ 
eget kapital pâ 7 %. Den ökade 
avkastningen jàmfôrt med fôregâ-
ende âr (trots den allmânna ned-
gàngen i räntorna) förklaras av 
den större nedgängen i den 
genemsnittliga uppläningsräntan. 

I samrâd med bankens externa 
reviserer ech med stöd av revi-
sionskommittén har en avsättning 
em 150 miljoner ecu til l reservera-
de medel för täckning av generella 
kreditrisker föreslagits. Liksom 

forra âret rekommenderas Inga 
ytterl igare särskilda avsättningar. 
Efter avsättningar ech valutakurs-
regleringar uppgick netteresultat 
för ràkenskapsâret t i l l 1 195 miljo
ner ecu. 

Organisation och 
ledning 

Trots den mycket kraftiga ökning-
en i volymen ech kemplexiteten i 
arbetsbördan har en stram ken-
trol l av bade kostnader och perso
nal hàllits. Den totala administra-
t ionskostnaden ech avskrivnin-
garna ökade med endast 2,2 % 
ràknat i BEF (eller 3,3 % räknat i 
ECU), exklusive särskilda pester 
och ytterligare kostnader för ôver-
gângen t i l l euron. Detta kan jäm-
föras med en ökning pâ 13 % i 
tecknade lâneavtal. Dessutom 
ökade antalet anställda med 
endast 18 persener. Jag kan âteri
gen inte nog understryka det 
härda arbetet, engagemanget och 
Professionalismen frân bankens 
personal som har uppnätt de résul
tat sem jag har redegjert för. EIB 
har fort farande en budget som är 
mindre an samtliga av bankens 
viktigaste internationella motsva-
righeter och vara produktivitetstal 
Star sig mycket vài dà jâmfôrelser 
görs. 

Även om utvecklingen har gâtt 
lângsammare an jag hade heppats, 

Ârsredovisning och 
balansräkning 

"Baserat pâ en rapport frân ban
kens revisionskommitté, godkän
de bankens râd även bankens ârs
redovisning per den 31 december 
1998. Den totala balansomslut
ningen uppgick till 176,4 miljar
der euro och visade en nettoök-
ning pâ 12,3 % i slutet av 1998. 
Den utestâende upplâningen 
uppgick till 123,8 miljarder och 
utestâende lân till 155,6 miljar
der." 
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EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 
Bankens ràd 

fertsàtter vi att genemföra vâr 
grundiâggande ôversyn av perso-
nalpol i t iken i samrâd med perso
nalen ech deras representanter 
med mâlsattningen att ta fram en 
mer flexibel organisation med tyd-
ligare fôrdelning ech erkännande 
av ledningsansvar samt battre kar-
riärmöjligheter. En ny omfattande 
kurs fôr hôgre chefer kemmer 
snart att starta och i överensstäm
melse med vâr kraft ful la polit ik 
betrâffande lika möjl igheter, âr 
jag glad att nyligen ha kunnat 
utnàmna bankens första kvinniiga 
generaldirektôr. Vi erbjuder àven 
en "prakt ikt jänstgör ing" för unga 
nyexaminerade frân medlemssta
terna. 

Vi har nyligen undertecknat ett 
nytt fyraârigt trepartsavtal med 
Europeiska kommissionen och 
Revisionsrätten, sem styr den sena-
res granskning av de transaktiener 
dar banken använder EU:s budget
medel. Jag heppas att vi snart skall 
kunna nâ en liknande överens-
kemmelse for EIF, dar ställningen 
âr annorlunda med tanke pâ fon-
dens aktieägare, som inkluderar 
närmare 80 offent l iga och privata 
finansinstitut. 

Slutligen är jag glad att kunna rap
portera att banken framgângsrikt 
kenverterade sina IT-system och 
andrà system ti l l euron i början av 
detta àr, vilket künde genomfòras 
tack vare noggrann planering och 
en enorm arbetsinsats frân alla 
berörda, sem liksom i mânga 
andrà insti tut ioner arbetade 
genem hela julen ech nyärshelgen. 
Vi har ocksâ kommit langt vad 
avser de ytterl igare förändringar 
som behövs för är 2000 och, med 
förbehal l för testkörning, hoppas 
vi ha samtliga system klara före 
sommaren. 

Ledningsstruktur 

När ni godkände kapitalhöjningen 
forra âret, inom ramen för det nya 
strategiska ramverket, bad ni sty
relsen "a t t starta en ôversyn av 
bankens ledningsstruktur inför 

den framtida utvidgningen av 
Europeiska Unionen och lägga 
fram en lägesrapport t i l i bankens 
râd til l dess arsmöte 1999". 

Framför er ligger tvâ dekument 
som svar pâ detta. Det första inne-
häller en kort uppsâttning av prin-
ciper som résultat av diskussioner-
na i styrelsen. Det andrà är ett 
längre bakgrundsdokument. 

Denna fraga ger upphov ti l i frâger 
sem är mycket känsliga. Â ena 
sidan är det möjligt att inta Stand
punkten att eftersom "banken 
fungerar" , finns det Ingen anled-
ning att försöka "ändra den" . Det 
är dock klart att mot detta star att 
det skulle vara mycket svârt för 
den nuvarande ledningsstrukturen 
att arbeta effekt ivt, em den 
endast utvidgades liksom t idigare 
för att ta hänsyn ti l i EU:s utvidg
ning. Förändringar pä detta emrâ
de mäste göras, av vilka vissa kom
mer att kräva stadgeändringar, 
och det finns även andrà tänkbara 
förändringar som skulle kunna för
bättra bankens effektivitet. 

Banken kan inte fortsatta utan att 
ta hänsyn t i l i förändringar som 
kan komma att göras i andrà EU-
institutienella arrangemang efter 
nästa regeringskenferens. Detta är 
deck inget skäl för att inte börja 
med nâgra praktiska förbättr ingar 
som kan göras nu inom den nuva
rande stadgan ech samtidigt aktivt 
fortsatta arbeta vidare pâ de för
ändringar som kräver en ändring 
av stadgan, som kommer att vara 
nödvändig för att kunna klara av 
utvidgningen. 

För att kunna fortsatta sitt arbete 
kemmer styrelsen att vara mycket 
glad att fä höra era kemmentarer 
ech râd sa att en ytterl igare rap-
pert kan présenteras för er nästa 
är. 

Lât mig bara t i l làgga betrâffande 
ledningsstrukturen, att jag àr tack-
sam för ert stöd för de nya förhäll-
ningsreglerna för direktienen som 
râdets ordfòrande har skickat runt. 
Detta âr det första dokumentet av 
sitt slag, vilket följer pà l iknande 

fërhâllningsregler som uppràtta-
des fôr bankens personal. Jag är 
glad att kunna berätta att det har 
ocksâ inspirerat revisionskem-
mittén, som med bankens hjälp nu 
förbereder sina egna fôrhâllnings-
regler, och att styrelsen har accep
tera i mitt förslag att vi skall fôrbe-
reda sâdana för dem ocksâ för 
deras beaktande. 

Avslutning 

Detta âr mitt sista arsmöte och jag 
heppas att ni kemmer att snabbt 
kunna besluta em en efterträdare 
och pâ sa sâtt sâkerstâlIa den ken-
t inui teten i ledningen ech styr-
ningen som banken krâver. Jag 
tanker inte hänge mig ât en 
nostalgisk ti l lbakablick over de 
senaste sex âren idag, fërutom att 
saga att bankens redan betydelse-
fulla roll som gemenskapens finans
institut har utvecklats betydl igt 
under den t iden ech jag känner 
mig privilegierad att ha kunnat 
spela en roll i detta. Det âr vikt igt 
fôr bankens trovàrdighet ech stâll
ning att banken bevarar sin 
integri tet och sjäivständighet 
under bankens beslutsorgans 
ansvar. Men samtidigt âr banken 
ett allt vikt igare instrument fôr 
Europeiska unionens polit ik - som 
Europeiska râdets mote i Köln 
âterigen bekràftade - och en av 
mina huvudsakiiga mâlsattningar 
har varit att utveckia denna roll, 
bâde inom och utanför EU. 
Europeiska Unionen har en vârde-
ful l t i l lgâng i form av banken och 
den mâste vara nega med att 
bevara den för framtiden. 

Det âterstâr endast fôr mig att 
tacka er ech era företrädare för 
det stöd och den vänskap sem ni 
har givit mig under min tjänstgö-
ringstid. Min stera tacksamhet gär 
ocksä t i l i mina kelleger i direkt ie
nen, t i l i styrelsen och sârskilt t i l l 
den enastâende bögt kvalificerade 
och hart arbetande personalen i 
banken för det stöd som de har 
givit mig under denna mycket 
spännande period. • 
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Under 18 mânader har EIB främjat 
tillväxten och sysselsättningen i 

Europa med mer an 8,8 miljarder euro 
• Till fö l jd av Europeiska râdets 

resolution om ti l lväxt och syssel

sättning i Amsterdam (16 och 

17 juni 1997) inrättade EIB sitt 

A m s t e r d a m - h a n d l i n g s p r o g r a m 

(ASAP), som syftar t i l i att stödja 

skapandet av investeringar i 

arbetskraftsintensiva eller syssel

sättningsskapande sekterer pâ 

omrâden sem innovativa smâ och 

medelstera företag, utbiidning ech 

hälsa, stadsförnyelse samt miljö 

och transeuropeiska nät. 

Under de senaste 18 mânaderna 

har Amsterdam-handlingspro

grammet genemgâtt en snabb 

utveckling som âskâdliggors 

genom en utiàning pâ mer an 8,8 

miljarder euro. Pregrammet har en 

livslângd pâ 3 âr (oktober 1997-

2000) och fôrvântas ge en hâv-

stângseffekt som resulterar i cirka 

20 miljarder euro i samfinansiering 

over hela Europeiska Unionen. 

4 miljarder euro till de 
nya sektorerna 
utbiidning och hàlsa 

Inom ramen för Amsterdam-hand

lingsprogrammet har EIB utvidgat 

sin f inansiering t i l l sektorerna 

Utbiidning och hälsa. Projekt i 

dessa sektorer kan i bog grad 

bidra t i l l att förbätt ra de sedala 

vi l lkoren lekalt ech kan samtidigt 

ha en snabb effekt pâ sysselsätt

ningen. 

EIB har beviijat 3 979 miljoner euro 

t i l l fôrmàn för 28 projekt eller 

investeringsprogram i 14 EU-län

ders regienala utvecklingsomrâ-

den, dar behevet av utvidgning 

och modernisering av utbildnings-

och hàlsovârdsfadliteter i regel âr 

sem störst. 

De största Projekten pâ hâlsoem-
râdet omfat tar moderniseringen 
av sjukhus i de nya delstaterna i 
Östra Tyskiand (Berlin, Mecklen
burg-Vorpommern och Sachsen-
Anhalt) samt i Grekland, och uni-
versitetssjukhus i Ûsterrike, Sve-
rige, Spanien ech Italien. 

Pâ utbi ldningsomrâdet omfat tar 
investeringarna universitet och 
utbi ldningsinst i tut pâ Irland, i 
Thüringen, Frankrike, Spanien, 
Portugal och Sverige, samt hôgsta-
die- och gymnasieskelor i det utem-
europeiska ter r i tor ie t La Réunion 
och i Skott land. Det sistnâmnda 
prejektet genemfördes i partner-
skap mellan den offentliga ech pri
vata sektern. 

Särskilda globala lân t i l l förmän 
för investeringar av mindre om-

medernisera medelster infrastruk
tur inom undervisning pâ hògsta-
die- och gymnasienivä och inom 
sjukvârden i de berörda lânderna. 

4,2 miljarder euro til l 
stadsfòrnyelse 

EIB har även ökat sin finansiering 
t i l i stöd för investeringar i stads
förnyelse, som exempelvis upprust-
ningen av nedgängna stadsdelar 
eller inrättandet av affärscentra, 
sem stärker den ekonomiska livs-
kraften ech den sedala samman-
hâllningen i de berörda omrâdena. 
Vissa av dessa projekt genomförs i 
partnerskap mellan den offentl iga 
och privata sektorn ech mebilise-
rar banklän t i l i investeringar som 
tidigare enbart finansierats genom 
offentliga medel. 

Universitetet I Alleante, Spanien 

fat tn ing i dessa tvâ sekterer har 
gedkänts eller tecknats i Frankrike, 
Belgien, Nederländerna, Danmark, 
Finland och Sverige. Mellan-
händernas i al lmänhet mycket 
snabba användande av de globala 
lânen visar att det finns ett pätag-
ligt finansieringsbehov för att 

I slutet av maj 1999 bade banken 
sammanlagt godkänt 27 projekt 
eller program för stadsfòrnyelse i 9 
lander i EU, vilkas sammanlagda 
värde uppgär til i tetalt 4 188 miljo
ner. Vissa av dessa program avser 
en kombinat ien av olika slags 
infrastruktur (vattenledningsnät 
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Under 18 mânader har EIB f rämjat t i l l väx ten och sysselsättningen i Europa med mer an 8,8 mi l jarder euro 

eller energinàt, vägförbättr ingar, 
upprustning av kulturarvet i stàder 
och skapandet av rekreatiensom-
râden, etc.) i stàder som exempel
vis Rom, Bologna, Florens, ett 
f lertal stàder i Mezzogiorno, 
Amsterdam, Berlin, Leipzig, 
Mannheim, Linz, Tammerfers, 
Barcelona, Valencia, fiera städer i 
Andalusien ech i övärlden i 
Balearerna samt Bastia. Andra pro
jekt inriktas pâ upprustningen av 
järnvägsstatiener och kollektivtra-
fiksystem i Leipzig, Düsseldorf ech 
i 26 andrà stàder i Tyskiand samt i 
Lissabon. En viss del av de andrà 
Projekten omfattar slutligen byg-
gandet av nya bostàder eller 
upprustningen av socialbostàder i 
Amsterdam, Lissabon, i sju stàder i 
Förenade kungariket ech i delsta-
ten Sachsen. 

620 miljoner euro fòr 
eget kapital i smà och 
medelstora fòretag 

A m s t e r d a m - h a n d l i n g s p r o g r a m -
mets mest nyskapande del är utan 
tvekan EIB:s skapande av sitt 
" Utlâningsfônster fôr smâ och 
medelstora före tag" , som âr avsett 
att utveckia riskkapitalverksamhe-
ten i Europa til l förmän för innova
tiva smâ och medelstora företag, 
som anfingen ti l lverkar eller 
använder nya teknologier, eller 
snabbväxande smâ och medelstera 
företag, sem har hôg potential att 
skapa sysselsättning. Detta fönster, 
vars risker tàcks genom en avsätt
ning pâ 1 miljard euro frân EIB:s 
rörelseöverskott, har gjert det 
möjl igt att genemföra en rad risk-
delningstransaktioner mellan EIB 
ech dess partnerinstitut i den euro
peiska banksektorn. 

I slutet av maj 1999 hade banken 
Inlett och/eller redan genemfört 
26 transaktiener av detta slag, sem 
omfattar 14 av de 15 medlemslän
derna i Unionen och uppgâr t i l l 
to ta l t 620 mil joner euro. EIB har 
pâ sa sâtt blivit en vikt ig kâlla t i l l 
f inansiering av riskkapital i 
Europeiska Unionen. Fòr att pâ 
basta môjliga sâtt ta hänsyn t i l l 

mângfalden av bankstrukturer och 
de särskilda behov som smâ och 
medelstora företag har i de olika 
medlemsländerna (riskkapital àr i 
sin natur en nàrverksamhet när 
det gàller smâ och medelstora 
företag), utformas varje transak-
t ion spedellt för att bemôta de 
lokala behoven. Transaktienernas 
storlek varierar mellan 5 och 50 
miljoner euro och de kan indelas i 
fôljande tre kategorier: 

• kapi ta l t i l lskott ech fôrvârv av 
egenkapital i bef int l iga eller 
nybildade r iskkapitalfonder. 
Sâdana transaktioner, vilka är 
flertalet, inbegriper spedalisera-
de partnerbanker, ibiand offent
liga (sem exempelvis de tyska 
delstatsbankerna eller regienala 
r iskkapital fonder i Förenade 
kungariket ech i Spanien) eller 
f rân den privata sektorn, sem 
beroende pâ fallet kemmer frân 
fiera mediemsiânder och samias 
kring en och samma transaktien. 

• kapitalti l lskott i en garantistruk-
tur fôr r iskkapitalfonder. Ett 
exempel pâ detta âr den trans
aktien som ingicks med SOFARIS 
(Société française de garant ie 
des financements des PME) som 
beviijar garantier för f inansie-
ringsbidrag t i l l smâ och me
delstora företag. 

• lângfrist iga lân t i l l en mellan-
hand med särskilda âterbetal-
ningsklausuler, som möj l iggör 
för denna mellanhand att bevilja 
forlagsiân eller " mezzaninlân " 
t i l l smâ och medelstora företag. 
Sâdana transaktiener har ingâtts 
i exempelvis Förenade kungari
ket, Luxemburg ech Finland. 

I samtliga fôrekommande fall byg-
ger dessa transaktioner pâ riskdel-
ning ech genomförs i nâra sam
arbete med ett eller fiera 
partnerinstitut som delfinansiârer, 
vars investering metsvarar eller âr 
större an EIB:s, vi lket ger bankens 
medel en tydi ig katalysatereffekt. 
EIB uppskattar sâledes att dessa 
transaktiener kemmer att kunna 
mobilisera 4 t i l l 5 miljarder euro 

under de tre nârmaste âren fôr att 
fôrstàrka egenkapital i smâ och 
medelstora företag i Europa. 

Dessutom inrâttade EIB ech dess 
nàrstâende institut, Europeiska 
investeringsfonden (EIF), i novem
ber 1997 en mekanism för inve
steringar i r iskkapitalfonder: ETF 
(Europeisk f inansieringsordning 
för teknologi). ETF förvaltas av EIF 
med ett ursprungligt kapital pâ 
125 miljoner frân EIB. Den arbetar 
som en "fendernas f e n d " (för-
medlare), och fôrvârvar kapitalan-
delar i särskilda riskkapitalstruktu-
rer för f inansiering av innovativa 
smâ och medelstora företags egen-
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kapital. Hittills har ETF genemfört 
17 fôrvârv av kapitalandelar t i l l ett 
sammanlagt belopp pâ 76,9 miljo
ner euro. 

Det bôr understrykas att EIF, paral
lellt med ETF som finansieras av 
EIB, àven har stallt sina egna 
medel t i l l fòrfegande för liknande 
transaktiener t i l l ett sammanlagt 
belopp pâ 78 miljoner euro. 

C) EIF är ett partnerskap mellan den 
offentliga och privata sel(torn, som bilda-
des i j un i 1994 och ags av EIB (40%), 
Europeiska kommissionen (30%) och cirka 
80 banker i EU (30%). ElF.s syfte àr att 
bevilja garantier vid finansieringen av smà 
och medelstora fôretag och transeuropeis
ka nät. Sedan 1997 kan den även förvärva 
kapitalandelar i riskkapitalföretag. 
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slut l igen förvaltar EIF en pest pâ 
150-190 miljoner euro ur gemen-
skapsbudgeten, som àr avsatt 
för f inansieringserdningen "ETF-
start". ETF-start ska investera i risk
kapitalfonder med högre riskprefil 
an de som stöds genom ETF eller 
EIF:s egna medel. EIF förfegar där-
med over tota l t 350 miljoner euro 
fram t i l l âr 2000 för att stödja 
utvecklingen av riskkapitalin-
dustrin i Europa parallellt med EIB. 

Dessa tvâ institutioners samiade 
insatser tàcker föl jakt l igen alla 
möjl igheter t i l l f inansiering av 
egenkapital i smâ och medelstera 
företag - frân startkapital ech 
utvecklingskapital t i l l fôrvârv av 
kapitalandelar, som ska underlätta 
smâ och medelstora företags börs-
int redukt ien pâ de nya markna
derna. 

Fòrstàrkning av 
verksamheterna pâ 
omrâdena TEN och miljò 

Inom ramen fôr Amsterdam-hand
lingsprogrammet, siktar EIB àven 
pâ att öka sin utiàning til l de trans
europeiska nàten (TEN) ech mil-
jöskyddet, t i l l vilka den under peri
oden 1996-1998 redan beviijat i 
genomsnitt cirka 12 miljarder euro 
per är. 

Under 1997-1998 uppgick godkän-
nandena i dessa sekterer ârl igen 
ti l l 15 miljarder euro, vilket var en 
ökning med mer an 2 mil jarder 
jämför t med genemsnit tet för de 
tvâ t id igare âren. De gedkännan-
den som gjerts under de senaste 
tolv mânaderna avser nya väg
projekt i Spanien, Portugal och 
Tyskiand, investeringar i järnväg i 
Finland ech Portugal samt utbygg-
nad av flygplatserna i Helsingfers, 
Madeira, Madr id, Nürnberg, Ba-
sel/Mulheuse ech Köln/Bonn. Lâ
nen til l de prioriterade TEN-projek-
ten avser sârskilt Öresundsför-
bindelsen mellan Danmark och 
Sverige, hôghastighetstâgl injen 
PBKA i Belgien, motorvägsavsnitt i 
Grekland samt järnvagsinfrastruktur 
i Italien och Förenade kungariket. 

Slutligen har ett t iotal mer tradi
t ionella projekt rörande vatten
hantering ech avfallshantering 
finansierats inom ramen för 
Amsterdam-handlingsprogrammet 
ti l i ett totalbelepp pâ 1,3 miljarder 
eure i Frankrike, Förenade kunga
riket, Tyskiand, Spanien, Portugal 
ech Belgien. Bland dessa âterfinns 
globala län som är särskilt avsedda 
för finansiering av smâ och 
medelstora företags miljöinves-
teringar, exempelvis i Seine-
Normandiedalen i Frankrike. 

Att stimulera skapandet 
av sysselsättning 

Bankens finansiering inom ramen 
för Amsterdam-handlingsprogram
met siktar i högre grad an dess 
övriga verksamhet t i l i att främja 
investeringar i arbetskraftsintensi
va sekterer ech därmed även ti l i 
att öka sysselsättningen. Utöver 
att förstärka egenkapital i smä ech 
medelstera företag vars effekt pâ 
sysselsättningen per def ini t ion är 
svar att kvantif iera vid invester-
ingstil lfâllet, koncentrerar EIB sin 
verksamhet inom ramen för 
Amsterdam-handlingsprogrammet 
pâ att finansiera infrastruktur för 
stadsförnyelse och humankapital, 
som kan genomfòras relativt 
snabbt - dvs. i genomsnitt pä tre är. 

En analys med hjälp ekonomiska 
modeller för in- och utdata visar, 
att en investering pâ en miljard 
eure Ieder t i l i skapandet av 
arbetsti l l fâllen för metsvarande 
cirka 20 000 persener/âr under 
byggnatiensfasen för sâdana infra
strukturer. Den beräknade ekono
miska effekten tar inte enbart 
hänsyn t i l i arbetsti l l fâllen i bygg-
nadsindustrin, men ocksâ inköp av 
material och tjänster frân leveran-
törer. Det innebär att ungefär 
hälften av de nya arbetstil lfällena 
skapas indirekt och att ca. en fjär-
dedel skapas i servicesektern tack 
vare investeringarnas följdverkan i 
leverantörsledet. 

Qm man utgär frän en genem-
snittlig genomförandetid pâ tre âr, 
sa skapas cirka 6 t i l l 7 000 

arbetsti l l fâllen ârligen fôr varje 
miljard euro som investeras. Dà 
EIB:s sammanlagda finansiering i 
infrastruktursektern ârligen upp
gâr ti l l 18 miljarder euro och stöd-
jer genomförandet av investering
ar som teta l t uppgâr t i l l ungefâr 
tre ganger detta belopp (*'), främ-
jar ElB-finansierade projekt ârligen 
skapandet av ungefär 320 000 
arbetstillfâllen under infrastruktur-
projektens byggnationsfas. 

Nâr investeringen har genomfôrts 
ech tagits i drift är det mycket svâ-
rare att t i l l fër l i t l igt utvârdera dess 
lângsiktiga effekt pâ sysselsätt
ningen. Vissa investeringar kan 
leda ti l l att arbetstillfâllen forsvin-
ner lekalt när de ingâr i en ratio-
naliseringsprocess eller verksamhe
ten emiekaliseras inom Unionen, 
även om de kvarvarande arbetstill
fällena kommer att vara kenkur-
renskraftiga ech varaktiga. 

Pâ basis av fërhâl landet mellan 
skapade arbetsti l l fâllen och inve-
sterat kapital kan man konstatera 
att varje ny investering pâ 1 mil
jard euro inom tillverkningssek-
tern Ieder t i l l cirka 8 t i l l 10 000 
arbetsti l l fâl len. Detta fërhàllande 
har dock fertsatt att minska i stor
lek under de senaste àrtiondena i 
takt med att ekenemin blivit allt
mer kapitalkrâvande. Om de 
nya investeringarna har ett 
arbetskraftsbehev pâ ungefär hälf
ten av det nuvarande genemsnit
tet skulle 1 miljard euro som inve
steras mëjliggëra skapandet av 4 
ti l l 5 000 varaktiga arbetstillfâllen, 
dvs. tre fjärdedelar av de arbetstill
fâllen som skapas i uppbyggnads-
fasen. Pâ liknande sâtt kan samma 
sterlekserdning pâ fërhâllandet 
anvândas fër uppskattning av den 
bestâende effekten pâ sysselsätt
ningen sem offentl iga infrastruk-
turprojekt har under driftfasen, 
tack vare deras positiva följdver
kan pâ genomfërda investeringar i 
den privata sektorn. • 

(•') EIB finansierar i genomsnitt 33 % av 
den totala investeringskostnaden för de 
projekt som banken stodjer. 
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EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 

Europeiska invester ingsbankens re ferensobl lgat ioner i euro (EARN) 

Europeiska investeringsbankens 
referensobllgationer i euro (EARN) 

• Införandet av euron ökar konkurrenstrycket pâ kapitalmarknaderna ytterligare. Stater i euroomrâdet, men ocksâ i 

allt större utsträckning regioner och lokala myndigheter, konkurrerar för att kunna lana upp til l basta môjliga vill

kor, och bankerna gör detsamma. Stora företag har dessutom börjat öka sin emittering av obligationer markant, 

som pâ sa satt lägger gründen för en snabbt växande företagsobligationsmarknad i euro. I denna mer konkurrens-

utsatta miljö behöver läntagare ständigt omvärdera sin stâllning 

gentemot investerare och anpassa sig til i marknadens behov. 

Europeiska investeringsbankens 
màlsàttning àr att lana upp pâ 
marknaderna ti l l basta môjliga vill
kor, for att finansiera sin utiàning 
t i l l ekonomiskt sunda investe-
ringsprejekt som bidrar ti l l Europas 
fortsatta integration. Banken àr 
den största europeiska icke-statliga 
lântagaren och har ett upplânings-
behev som kan jamfëras med 
mânga stater. Det àr därför ban
kens ambition att emittera ebliga
tioner, vars struktur och villkor âr 
jämförbara med de basta stats-
ebligatienerna. Banken vili kunna 
erbjuda investerare det basta kom-
plementet t i l l eureemrâdets stats-
obligationer och ha en ster och 
geografiskt diversifierad investerar-
bas. 

Bankens eurostrategi 
skapade de fòrsta 
referensobligationerna 
i euro 

Banken bërjade att fërbereda fër 
euroomrâdet 1996/1997 i och med 
sin "eurostrategi" . Strategin hade 
sem màlsàttning att ha ebligatio
ner denominerade i den nya valu
tan redan frân starten av den euro
peiska menetâra Unionen, för att 
stärka bankens stâllning pâ mark-
naden och bidra ti l l en fr ikt iensfri 
start av euremarknaden. Fër detta 
ândamâl emitterade banken ebli
gationer, som deneminerades 
(noterades) anfingen direkt i euro 
eller i de europeiska medlemssta-
ternas valuter med en klausul som 
tillâter att obligationerna kan ome-
delbart redenemineras i euro sa 
snart som den nya valutan infors 
ech de berörda valuterna deltar i 

EMU. De sistnâmnda obli
gationerna benàmns 
"eureinr ik tade", dâ det 
var fërutsatt att de skulle 
redenemineras ech konso-
lideras i enskilda sferre 
euroobligationer. Dàrfër 
lade banken vikt vid att 
emittera eureinriktade 
obligationer med samma 
kupeng ech fërfal lodag, 
men i olika valutor, vilket 
skulle ti l lâta att obligationerna 
senare kunde kenselideras i enskil
da emissiener av referensstorlek. 
Den ökade kenvergensen av räntor
na under 1997 och 1998 underlâtta-
de den parallella emitteringen av 
ebligationer i olika valutor, men 
med samma villkor. Under tiden har 
de fiesta av dessa eureinriktade 
emissioner frân 1997 ech 1998 
redeneminerats och konsoliderats 
den 15 februari och 15 aprii i âr ti l l 
referensobligatiener i euro. 

Nya referensobllgationer 
under emissions-
programmet EARN 

Med euren pâ plats och en snabb 
integration av Europas kapital
marknader, vili banken kunna dra 
nytta av den bredare ech sferre 
euremarknaden ech bygga upp en 
stark stâllning pâ marknaden. 
Banken kemmer att emittera ebli
gationer som har tillrâcklig storlek, 
jämförbara med sterleken pâ ban
kens nu kenseliderade tidigare 
eureinriktade ebligationer, vilket i 
sig sjâlvt kemmer att bidra till deras 
likviditet. Ûkad likviditet kemmer 
vidare att säkerställas genem att 
organisera làmplig marknadsgaran-

t i pâ sekundàrmarknaden. Banken 
kemmer dessutom att se til l att det 
finns en ëkad transparens fër dess 
ebligatiensemissiener, genom att i 
god f id meddela sitt emissienspre
gram fër det kommande âret. 
Banken kemmer att tillse en sferre 
jàmfërbarhet, genem att emittera 
obligationer vid regelbundna inter
valler ech med standardiserade ku-
ponger ech slutliga fërfalledagar. 

ElB-obligatiener med dessa kànne-
tecken intreduceras i det nya emis-
sienspregrammet EARN, som an-
tegs i mars 1999. EARN star fër 
Euro Area Reference Notes och àr 
ett registrerat varumärke fër Euro
peiska investeringsbanken. Samt
liga av EIB:s framtida stera referens
emissiener i euro kemmer att 
benâmnas EARN. 

Dessutom kemmer de befintl iga 
emissienerna i euro ech eureinrik
tade emissienerna frân 1997 ech 
1998, som redeneminerades ech 
konsoliderades den 15 februari ech 
den 15 aprii 1999, ocksâ att benâm
nas EARN, fërutsatt att de àr av t i l l 
râcklig storlek. Den befintl iga EIB-
obligatienen 4 % 15 aprii 2009 
kommer exempelvis att identifieras 
som EARN 4 % 15 aprii 2009. 
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Under emissiensmekanismen EARN 
kemmer banken - när marknadsvill-
koren t i l lâter - att emittera ett 
minimibelopp pâ 2 miljarder euro 
per kvartal. Samtliga nya EARN 
kemmer att ha en minimistoriek pâ 
2 miljarder euro, men malet är en 
storlek som kemmer att vara 3 till 5 
miljarder eure. Om marknadsvillko-
ren skulle t i l lâta att en EARN pâ 
endast 2 miljarder euro kan genom-
fëras kemmer banken att fërsëka 
att senare ôka dess storlek, genem 
att intreducera ytterligare emissie
ner med samma kupeng ech fërfal
lodag tills dess att mâlet vad beträf
far storlek har uppnâtts. Sâdana ëk-
ningar kemmer att gëras genom 
syndikerade emissioner, större för-
säljningar eller auktioner. Det kem
mer ocksâ att göras genom utbyte-
serbjudande som ger obligatiens-
innehavare av t idigare EIB-ebliga-
tiener denominerade eller redeno-
minerade i eure möjlighet att byta 
ut deras ebligationer ti l l EARN. 

Skapande av en 
heltäckande räntekurva 
fòr EARN 

Banken har som màlsàttning att 
emittera endast en EARN för varje 
fërfallodag, sàvida inte en befintlig 
EARN en har off-market kupeng. 
Dessutom kemmer banken att 
fokusera emitteringen pâ kupenger 
ech slutliga fërfalledagar som infal-
ler antingen den 15 februari eller 
den 15 aprii. 

Den ëvre ârliga grànsen fër emit
teringen av nya EARN kommer att 
faststâllas i december ech trâda i 
kraft den 1 januari pâfëijande âr. 
Fër 1999 har grânsen fër mekanis-
men faststâllts t i l l 15 miljarder 
euro. 

Den första emissionen som introdu
cerades under den nya EARN-meka-
nismen, i aprii 1999, var en obliga
t ion pâ 2 miljarder eure med en 
kupeng pâ 4 % och med fërfal lo
dag den 15 aprii 2009. Den ökade 
pä sterleken pâ en befintl ig refe-
rensemission, med samma kupeng 
ech fërfal lodag, frân 2 ti l l 4 miljar
der och bidrog följaktligen til i dess 
likviditet pâ sekundàrmarknaden. 

Banken kemmer när marknadsvill-
keren t i l lâter att Oka sterleken pâ 
dessa utestâende ebligationer. 
Genom att emittera nya EARN 
med olika fërfal ledagar, kommer 
banken att täcka hela spektrumet 
av förfallodagar. Mâlsattningen är 
att skapa en heltäckande räntekur
va för EARN som skulle kunna 
tjäna som europeisk referenspunkt 
för icke-statliga obligationer. 

Banken förväntas lana upp sam
manlagt 30 miljarder eure under 
1999, av vilket 20 miljarder i eure 
ech den äterstäende delen i andrà 
valutor. Av dessa 20 miljarder eure 
kommer 15 miljarder att länas upp 
under EARN-programmet. Tack 
vare deras höga likviditet, kemmer 
EARN att köpas mest av stera insti-
tut ienel la placerare. Den äterstä
ende delen pä 5 miljarder eure 
kemmer att länas upp genem att 
emittera mindre ebligationer som 
är anpassade t i l i särskilda behov 
som större investerare har, precis 
som banken alltid har gjert. 

EARN-obligatienerna kemmer att 
vara likvida tack vare deras storlek 
och dà banken har ingätt överens-

kemmelser med ett nâtverk av 
màklare, som har âtagit sig att 
garantera l ikviditeten för EARN 
genom en omfattande handel i 
EARN och ansvar för marknaden 
för âterkëpsavtal. 

Banken har utnâmnt 10 stora 
internationell t verksamma banker 
sem "huvudmäklare" , sem star 
sem garanter för ech distribuerar 
EARN och har âtagit sig att skapa 
en marknad för samtliga EARN, vil
ket pä sä satt säkerställer deras lik
viditet pâ sekundàrmarknaden. 
Banken har vidare utnämnt en 
grupp pâ för nârvarande 21 ban
ker som "màklare" , som komplet-
terar "huvudmäklarna" genem att 
bredda distributienen av EARN och 
òka likviditeten pâ sekundàrmark
naden. 

Sjäivfallet är utnämningarna som 
"huvudmäklare" och "màklare" 
inte permanenta, utan snarare 
kemmer deras privilegierade 
samarbete med Europeiska inve
steringsbanken att vara beroende 
av resultatet, dvs. pâ framgângen 
att etablera EARN som substitut ti l l 
de basta statsobligatienerna. • 

Nya referensobllgationer i euro EARN 

Det finns for nârvarande fyra ytterligare befintliga referensobligatiener 

sem nu benamns EARN. Liksom den tidigare emissionen emitterades 

dessa obligationcr under 1997 och 1998 inom ramen för bankens 

"eurostrategi". Som ett résultat av dess tidigare strategi har banken ett 

flertal utestâende referensemissiener i euro som nu kan benâmnas 

EARN. De för nârvarande utestâende EARN omfattar fôljande 

kupenger, förfallodagar och storlekar: 

EARN 4,5 % 

EARN 5,25 % 

EARN 5,75 % 

EARN 5 % 

EARN 4 % 

15feb2003 

15apr2004 

15feb2007 

15apr2008 

15apr2009 

EUR 2,2 miljarder 

EUR 3,1 miljarder 

EUR 2,6 miljarder 

EUR 5,1 miljarder 

EUR 4,0 miljarder 

Banken har tre ytterligare eurodenominerade emissioner utestâende 

som kan benâmnas EARN sä snart som de har ökats till 2 miljarder 

euro, som är minimistorleken för en emission: 

EARN 3,875 % 

EARN 5,5 % 

EARN 5,625 % 

15apr2005 

15feb20I8 

15feb2028 

EUR 1,0 miljard 

EUR 0,5 miljard 

EUR 0,5 miljard 
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EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN 
Att trygga Europas energiförsörjning 

Att trygga Europas 
energiförsörjning 

• Europeiska investeringsbanken 

har finansierat energiinvesteringar 

i over 40 âr, framfërallt i EU:s med

lemsstater. Sem EU:s finansinstitut 

har banken en central roll i att 

främja EU:s politik, bland annat pâ 

energiomrâdet. EU:s energipol i t ik 

blev mer tydi igt definierad efter 

eljekrisen i mit ten av 70-talet, vil

ken fick Europa att inse vidden av 

dess al l t fër stora beroende av 

energi impert, sârskilt av oija. EU:s 

svar var att utveckia en energipoli

t ik som inriktades pâ att minska 

beroendet av en esâker energi im

pert. 

EIB har dock finansierat energipro-

jekt sedan dess grundande 1958, 

fràmst under sitt huvudmâl som âr 

att stödja utvecklingen i EU;s 

mindre gynnade regioner, eller 

som en investering av generellt 

jarder berâkningsenheter fër 

femârsperieden 1974-1978 ti l l 14,6 

miljarder ecu fër perioden 1994-

1998. 

EIB:s tillvàgagângssàtt 
betrâffande energi 

De ëvergripande pelitiska svaren 

pâ EU:s energifrâger faststâlldes 

under 1980-talet. Dessa betenade 

behevet av att utveckia t i l lgàngl i -

ga energit i l lgângar, diversifiera 

energifërsërjningen ech arten av 

energi impert fôr att sprida bero

endet och sàkerstàlla en battre 

leveranssàkerhet, frâmja en mer 

rationell energianvàndning och 

uppmuntra forskning och utveck

ling av alternativa energislag. 

Senare utveckling av EU:s energi

polit ik har utvidgat de viktigaste 

energimâlen frân att trygga ener-

intresse fër medlemsstaterna. Fram 

ti l l 1972 ti l lhandahëll EIB samman

lagt 380 miljoner berâkningsenhe

ter t i l l energiprejekt, vi lket mot-

svarade mer an 13 % av bankens 

totala utiàning under perioden. 

Sedan dess har EIB:s ut iàning t i l l 

energiprojekt ökat betydligt i stor

lek, vilket âterspeglar utvecklingen 

av EU:s energibehev och -polit ik. 

Baserat pâ femâriga genomsnitt 

ökade EIB:s utiàning ti l l energisek-

tern mycket snabbt, frân 2,2 mil-

gifërsërjningen t i l l att emfatta en 

fërbàt t r ing av EU:s konkurrens-

kraft och miljëskydd (Europeiska 

kommissionens vitbok "En energi

polit ik fër Europeiska Unionen", 

december 1995). 

Nu fasts ny tenvikt vid avreglering-

en av sektorn fër att frâmja kon-

kurrens, sârskilt inom el- ech gas-

sektorn, stödja fàrdigstàllandet av 

integrerade energinàt och fër att 

pâskynda ëvergângen ti l l mer mil-

jövänliga brànslen ech teknologi

er. EU:s ökade importberoende 

gör att förbät t r ingar vad avser 

tryggad energiförsörjning àr an 

mer viktiga och fràmjandet av 

energibesparingar, nya effektivare 

teknologier samt förnybara ener-

gikâllor börjar vinna i styrka. 

Fër EIB:s del omsâtts stëdet fër 

EU:s energimâl i tre stora omrâden 

fër âtgârder. Bankens roll âr att 

t i l lhandahälla langfristig finansie

ring fër sunda investeringsprojekt 

sem: tryggar energifërsërjningen 

genem utveckling eller utbyggnad 

av inhemska energikàllor, diver-

sifierar energileveranserna och 

omfattar införandet av en ratio

nell energianvàndning. 

Under det senaste ârt iondet upp

gick bankens utiàning t i l l ener

giprojekt t i l l mer an 26 miljarder 

euro, dvs. cirka 5 % av samtliga 

energiinvesteringar i EU. Trenden 

fôr EIB:s utiâningsvelym har sta-

digt ôkat ti l l tetalt nârmare 15 mil

jarder ecu under de senaste fem 

âren (1994-1998). I precent av EIB:s 

utiâningsverksamhet stod energi 

fôr nâra 40 % av lânen fram t i l l 

1980-talet. Sedan dess har procent-

andelen av den totala verksamhe

ten minskat t i l l 14 % för femârspe

rieden 1994-1998. 

Inhemska 
energitillgângar 

Sedan checken frân energikrisen i 

mitten av 1970-talet har EIB:s utià

ning historiskt sett nâra âterspeg-

lat utvecklingen av Europas och 

mediemsstaternas prieriteringar. 

Velymen pâ EIB:s utiàning til l inve

steringar fër utveckling av inhems

ka energit i l lgângar ökade snabbt 

ech var som bögst i slutet av 1980-

talet ech början av 1990-talet. 

Sedan dess har denna typ av f inan

siering stadigt minskat. 
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Under 1970- och 1980-talen f inan-

sierade banken en rad olika pro

jekt inom kärnkraft och uppar-

betning av kärnkraftsbränsle i 

Belgien, Frankrike, Italien ech 

Förenade kungariket samt ett fler

tal exploateringar av olje- och 

gasfyndigheter pà land ech t i l l 

havs utanför Italien ech i Nerd-

sjön. Samtidigt stödde banken 

vattenkraf tprojekt i Tyskiand, 

Grekland, Italien och Förenade 

kungariket samt senare i Spanien 

och Portugal. Finansiering gick 

även ti l l en rad olika olje- och gas-

ledningsprejekt sem bidrog fi l i att 

leverera inhemskt utvecklade t i l l -

gàngar t i l l den ert dar den kensu-

meras, vi lket omfat tade stòd t i l l 

den gradvisa utvecklingen av ett 

gasledningsnät som täcker hela 

Europa. Ett l iknande monster âr 

ocksä tydi igt vad gäller EIB:s utià

ning t i l l investeringar i elöverför-

ing. 

Under de senaste t ie âren (1989-

1998) har EIB t i l lhandahäl l i t mer 

an 7,6 miljarder eure för utveck

ling av inhemska energiti l lgângar, 

utav vilket mer an hälften har gâtt 

t i l l olje- ech gasutvinning, sârskilt 

fër den fortsatta exploateringen 

av ett flertal olje- och gasfyndighe

ter pâ land och t i l l havs utanför 

Italien, samt olje- och gasfält inom 

de danska, brittiska ech nerska 

sektorerna av Nerdsjön. Finan

sieringen av sferre inhemska pro

jekt för transport och distr ibution 

av naturgas har kraft igt minskat 

under senare âr. Huvudsakligen 

har projekt i Danmark stötts, da 

utvecklingen av ett paneurepeiskt 

gasnät redan har etablerats. 

De fiesta projekt för elkraftsgene-

rering som finansierades avsâg 

vattenkraftsprejekt i Frankrike, 

Grekland, Italien ech Portugal, och 

mer nyligen i Österrike, Finland 

och Sverige, samt ett vattenkraft

projekt i Norge med elfërsërjning 

t i l l det europeiska nätet via 

Danmark. Projekten for elkraftge-

nerering omfattade ocksä ett vat-

tenkraftverk utmed Donau nedan-

fër Wien i Österrike och byggan-

det av nya brunkolseldade kraft-

verk i nàrheten av kelgruvor i 

Tyskiand för att ersätta utt jänta 

enheter. 

Andra projekt för att stärka 

utvecklingen av inhemska ti l lgâng-

ar omfattade en kolgruva i 

Grekland, modernisering av en 

anrikningsanläggning for uran i 

Frankrike samt anläggningar för 

upparbetning av kärnkraftsbränsle 

i Belgien ech Förenade kungariket. 

Diversifiering a ν 
I eve ran ser 

Medlemsstaterna har även fast 

stark vikt vid att utveckia ener

giprejekt som leder ti l l en diversifi

ering bort frân beroendet av 

ol jeimport, fràmst genem att för

bättra t i l lgângen ti l l leveranser av 

gas. EIB:s stöd for sâdana investe

ringar ökade gradvis under slutet 

av 1970-talet fram ti l l början pâ 

1990-talet, dà investeringarna 

ökade kraftigt som svar pâ europe

iska init iat iv i samband med upp-

rättandet av den inre marknaden 

ech identi f ier ingen ech antagan-

det av prioriterade transeuropeis

ka nät (TEN) for transport och 

energi av Europeiska râdet i Essen 

1994. De fiesta av de prioriterade 

transeuropeiska energinäten har 

nu färdigställts. 

Under 1970- ech 1980-talen stödde 

EIB investeringar för att moderni

sera och stalla om kraftverk frân 

eldningsoija samt investeringar i 

större infrastrukturprejekt för dis

t r ibut ion av gas. Investeringarna i 

transport av gas over hela Europa, 

som har gjerts av energiindustrin, 

har lett t i l i skapandet av ett 

omfattande paneurepeiskt gasnät. 

Detta nät förses med inhemska t i l l -

gängar, f ramföral l t i Nordsjen 

samt via externa leveranser frân 

huvudsakligen Ryssland ech 

Algeriet. 

EIB har finansierat byggandet av 

gasledningar sem transperterar 

rysk gas genem Österrike t i l i 

Italien ech frän den tjeckiska grân

sen in i Tyskiand ech vidare t i l i 

Frankrike. Pä liknande satt har EIB 

finansierat investeringar för att 

bygga gasledningsnät för trans

port av gas frän Nerdsjön - inklusi

ve den nerska sektern - t i l i de 

belgiska, danska, tyska ech hel-

ländska nàten. Gasledningar f inan

sierades ocksâ i ster emfattning av 

EIB för transport av gas frân 

Algeriet genem Tunisien ech 

under Medelhavet ti l i Italien. 

Samtidigt har EU:s medlemsstater 

gjert betydande ansträngningar 

för att modernisera ech bygga ut 

sina einät, stalla em eller bygga 

kraftverk som kan använda alter

nativ ti l i eldningsoija som gas eller 

kel samt utveckia gränsöverskri-

dande eInät. EIB har hela t iden 

lânat ut t i l l sâdana projekt, inklu-

derande de internationella under-

vattenskablarna som knyter sam-

man de brittiska ech franska 

nàten, fërbàttr ingen av fërbindel-

serna mellan de franska ech itali-

enska nàten samt undervattenska-

beln mellan Danmark och Sverige. 

Transeuropeiska nàt 

Under de senaste f ie âren har EIB 

lânat ut 7,5 miljarder euro till inve

steringar som frâmjar EU:s mal att 

diversifiera energikâllorna, av vil

ket den sferre delen, cirka 6 miljar

der euro, huvudsakligen gick t i l l 

projekt fër transport av naturgas. 

Detta inkluderade betydande 

belopp för utbyggnaden av infra

struktur fër transport och distribu

t ion av naturgas samt omstâllning-

en av stàder ech kommuner bort 

frân stadsgas, sârskilt i bela Italien, 

men ocksâ i Österrike, Danmark, 

Tyskiand (sârskilt Östra Tyskiand), 

Spanien och Portugal. 

EIB:s stöd ti l l större projekt för 

transport av gas sag en sârskilt 

dramatisk ëkning under 1996, i 
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Att trygga Europas energiförsörjning 

och med den nya tenvikt sem 

lades vid investeringar i transeuro

peiska nàt. Under mit ten av 1990-

talet började EIB ocksâ att t i l lhan

dahälla finansiering ti l l byggandet 

av nya gasledningar fër transport 

av gas frân Algeriet, genom 

Marocke och under Gibraltar-

sundet in i Spanien ech Portugal. 

Dessutom finansierade banken 

gasiedningen fër transport av rysk 

gas frân den bulgariska grânsen 

til l det grekiska nâtet. 

EIB fortsatte ocksâ att stödja andrà 

viktiga ledningar i det vâxande 

sammanhângande paneuropeiska 

nâtet fër transport av gas. Detta 

inkluderade byggandet av gasled

ningar fër transport av gas genom 

Italien, en andrà ledning under 

Medelhavet fër gasieveranser frân 

Algeriet genem Tunisien, samt 

gasledningar som transporterar 

rysk gas ti l l EU-marknaden genom 

Österrike. I Tyskiand finansierade 

banken investeringar som avsâg 

utbyggnaden av det europeiska 

gasnätet inom landet ech projekt 

sem knyter samman ryska och 

nerska leveranser ti l l nâtet. 

Andra sferre investeringar avseen-

de transport av gas omfattade 

utvecklingen av anläggningar som 

förser Belgien ech Frankrike med 

nersk gas, gasiedningen mellan 

Belgien ech Förenade kungariket 

samt projekt som knyter samman 

de holländska, franska ech tyska 

näten. Banken stödde även gasied

ningen som kepplar samman gas-

nàten pâ Irland och i Förenade 

kungariket genom Skottland. 

Under perioden fortsatte banken 

ocksâ att finansiera ett antal kom-

bikraftverk i Grekland, Italien och 

Portugal, inkluderande miljöinve-

steringar för avsvaviing ech rening 

av nitrat i rökgaser. 

Rationell 
energianvàndning 

Sedan 1980-talet har EIB:s f inan

siering av projekt som omfattar en 

mer rationell energianvàndning 

ökat stadigt, vilket är en trend som 

ser ut att hâlla i sig. Berättigade 

projekt under denna rubrik tàcker 

ett brett spektrum av investeringar 

inom samtliga sekterer inom eko-

nomin, frân moderniseringen av 

fabriker eller ti l lverkning av utrust-

ning ech material fër energibe-

sparing i industrin, t i l l infrastruk

tur sem ökar effekt iv i teten i 

Produktionen och överföringen av 

energi, ersàttning av elja med kol 

eller gas, anvàndningen av avfall 

fôr energiproduktion, samt utveck

lingen av förnybara energikàllor. 

(Se EIB Bulletinen nr 99, 1998 fër 

en översikt av EIB:s utiàning t i l l 

förnybara energikàllor.) I mânga 

fall Ieder âtgârder att förbättra 

energieffektiviteten àven til l mins-

kade kostnader i industrin ech i 

al lmänhet t i l l betydande mil jôfër-

bättringar. 

Det âr vârt att notera att EIB under 

början av 1980-talet âven t i l lhan-

dahôll ett antal globala lân - eller 

kredit l imiter - t i l l finansiella mel-

lanhànder, sârskilt i Danmark, 

Frankrike och Italien samt i 

Tyskiand och Portugal, fër utià

ning t i l l smâ ech medelstora inve

steringsprojekt som frâmjar ratio

nell energianvàndning. Dessa 

globala lân stëdde projekt i 

industrin samt i den offentliga sek

torn. Projekten varierade frân smâ 

vattenkraftverk t i l l investeringar 

fôr energibesparing i offent l iga 

byggnader, utveckling av alternati

va energikàllor som biogas ech 

jordvàrmekraft samt mindre infra

strukturprejekt fôr fjàrrvàrme. 

Under de senaste 10 âren har EIB 

kanaliserat nârmare 11 miljarder 

ecu t i l l investeringar fôr rationell 

energianvàndning. Av detta 

belopp gick nàrmare hälften t i l l 

att stödja investeringar sem 

omfattar effektivitetshôjningar i 

elektricitetssektorn. 

Den större delen gick t i l l projekt 

fôr överföring ech distr ibution av 

elkraft, vilka gav möjl ighet t i l l ett 

battre utnytt jande och en utjàm-

ning av efterfrâgan genom exter

na leveranser, som exempelvis att 

knyta samman nâten pâ ôarna 

Korsika ech Sardinien med nätet 

pâ det italienska fastlandet eller 

byggandet av elfërbindelser mel

lan de norska och danska, tyska 

ech svenska, tyska och danska 

samt spanska och portugisiska 

einàten samt omfat tande investe

ringar för uppgraderingen och 

moderniseringen av befintl iga nät 

i Finland, Tyskiand, Grekland, 

Irland, Italien, Portugal, Spanien, 

Sverige ech Förenade kungariket. 

Banken stödde àven investeringar 

fër utveckling och modernisering 

av kraf tpredukt ion ech ersàttning 

av uttjänta kraftverk, inklusive up

prustningen av jordvârmekraftverk 

i Italien samt byggandet av gasel-

dade kraftverk pâ Irland ech i 

Belgien. Projekt sem avsâg jordvâr

mekraftverk finansierades ocksâ i 

Italien och pâ Island samt omrâden 

med vindkraftverk i Italien och 

Spanien. 

Strax under en fjàrdedel av f inan

sieringen gick t i l l en mängd olika 

investeringar frân förbränningsan-

làggningar fër hushâllsavfall ech 
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avfall frân städer for Produktion 

av elkraft ech ânga för fjärrvärme-

nät t i l i projekt som stärker ech 

utvidgar de lokala distributionsnä-

ten för elkraft ech värme i Österri

ke, Danmark, Frankrike, Tyskiand, 

Italien, Nederländerna, Portugal, 

Spanien, Sverige och Förenade 

kungariket samt emställningen av 

kraftverk frân eldningsoija t i l i 

andrà bränslen, särskilt gas. 

Den resterande delen gick til i olika 

projekt som avsâg modernisering 

ech förbät t r ing av energianvänd-

ningen i raffinaderier i Danmark, 

Tyskiand, Italien, Spanien ech 

Portugal, samt investeringar för 

att minska energi förbrukningen i 

industrin, inkluderande kemisk 

industri, pappersbruk, livsmedels-

fabriker, bryggerier, stâlverk, pro-

duktionsanläggningar för industri-

gas samt cementfabriker. 

EU:s framtida 
energitrender 

Tillväxten i efterfrâgan pâ energi 

inom EU har saktat av avsevärt 

under det senaste ârtiondet, vilket 

dels âterspeglar utvecklingen mot 

mindre energikrävande verksam

heter, dels den ökade anvàndning

en av effektivare teknologier. 

Anvàndningen av naturgas förvän

tas fortsatta att öka pä bekostnad 

av fasta bränslen - och i mindre 

utsträckning - eljan. Samtidigt för

väntas energiimperten att kraft igt 

öka dâ EU:s inhemska Produktion 

av elja ech gas stabiliseras eller 

minskar. Investeringar kommer att 

behövas under de kommande âren 

för exploatering av nya inhemska 

olje- och gasfyndigheter som är 

svârare att utvinna ech för att 

modernisera samt förnya trans-

portnätet för att kunna hantera 

den ökade Importen och anvànd

ningen av gas. 

Efterfrâgan pâ el förväntas bli 

mâttl ig med tanke pâ den befintl i

ga reservkapadteten i kraftgene-

reringen inom EU, àven om ersätt-

ningen - eller den fortsatta 

anvàndningen - av kärnkraft pâ 

längre sikt i vissa av EU:s sferre 

lander förväntas att öka efterfrâ

gan pâ nya investeringar inom sek

tern. Ytterl igare möjl igheter t i l i 

investeringar förväntas även finnas 

framöver inom utvecklingen av 

nya teknologier och effektivare 

lösningar som exempelvis kombi

nerad värme och elkraft. 

Utanfòr EU 

Medan huvuddelen av EIB:s utiâ

ningsverksamhet inriktas pä pro

jekt inom EU:s medlemsstater, 

f inansierar banken även investe

ringar, inkluderande de i energi-

sektorn, i t redje lander inom 

ramen för EU:s externa samarbets-

och biständspolit ik. Av särskild 

betydelse är EIB:s stöd t i l i ener

giprojekt i de angränsande regio

nerna. Central- ech Osteuropa, 

lander som ingâr i Europeiska eko

nomiska samarbetsemrâdet (EES), 

samt Medelhavsomrâdet, sârskilt 

som dessa investeringar har en 

pâverkan pâ energiförsörjningen i 

Europeiska Unionen. 

Sedan 1990 har 

EIB lânat ut nâr

mare 1,2 miljar

der ecu t i l l ener

giprejekt i Cen

tral- ech Osteuro

pa, framförallt för 

moderniser ingen 

ech upprustningen 

av kraftverk ech 

nât fër överföring 

och distribution av 

elkraft i Albanien, Bulgarien, 

Tjeckien ech SIevakien. Gas- ech 

el jeledningsprojekt stëddes i 

Tjeckien, Polen, SIevakien och 

Rumänien samt fjärrvärmeprojekt i 

Estland, Tjeckien och Rumänien. 

EIB:s finansiering av energiprojekt 

i lânderna i Central- och Osteuro

pa, som ansëker em mediemskap i 

EU, vantas ëka snabbt i och med 

att kandidatländerna rustar upp 

sin energisektor t i l l standarden i 

EU. 

I Medelhavsomrâdet har EIB stallt 

t i l l förfegande mer an 1,5 miljard 

ecu under det gângna ârt iondet 

fër energiprojekt, frân elkraftverk 

i Egypten, Libanon, Marocke ech 

Turkiet t i l l projekt för överföring 

och distr ibution av elkraft pâ 

Cypern, i Egypten, Libanon, Ma

rocke ech Gaza-Vâstbanken samt 

internationella fërbindelser mellan 

de mareckanska ech spanska 

nàten ech mellan nàten i Turkiet 

och Syrien. Projekt fër Produktion 

ech distribution av naturgas f inan

sierades ocksâ i Algeriet, Egypten, 

Tunisien och Turkiet. 

EIB har stëtt energiprejekt i EES-

lânderna Norge, Island ech även i 

Sverige ech Österrike innan de 

blev mediemmar i EU. Sâdana 

investeringar i dessa lander ansâgs 

bidra direkt t i l l EU:s intressen. 

Under de senaste t ie âren har EIB 

lânat ut over 1 miljard ecu t i l l 

energiprojekt pâ Island, i Norge 

ech Sverige, sârskilt fër utveckling

en av elje- och gasfyndigheter i 

Norge - dâr leveranser t i l l sferre 

delen àr avsedda fër EU:s inre 

marknad. Andra elprejekt i Norge, 

Sverige ech pâ Island har nâmnts 

evan. 

Fër att kemplettera bilden av EIB:s 

energifinansiering utanför EU bër 

det framhâllas att banken âven 

stëdjer sâdana projekt i lander i 

Afr ika, Västindien ech Stillahavs

omradet samt i Sydafrika under 

Lemékenventionen och i Asien ech 

Latinamerika. • 
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EIB-Forum Ì999 

EIB-Forum 1999 
Euromarknaderna: Framtida förändringar 
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• Det femte ElB-ferumet kemmer 
att handia om "Euromarknaderna: 
Framtida förändr ingar" , ett âmne 
som âr av avgërande betydelse fër 
den ekonomiska och monetära 
unionens framgâng. 

Euron pâskyndar trender sem ken-
centrationen i banksektorn, samar
betet mellan Europas aktie- ech 
obligatiensmarknader samt upp-
komsten av en snabbt vâxande 
företagsobligationsmarknad. Mark
naderna kan kemma att bli en vik
t igare finansieringskâlla fër före
tag ech konkurrera med banker 
samt utëva tryck pâ hela Europas 
finansindustri att bli mer speciali-
serad ech effektiv. Ett nytt ech 
mer diversifierat urval av bögt spe-
cialiserade f inansinsti tut kan 
kemma att skëta fôretagens finan
siella behov mer effekt ivt och 
bidra t i l l att pâskynda den om-
strukturerings- ech fôrnyelsepro-
cess som pagar i den europeiska 
industrin. Finansiella marknader 
kan komma att bli en vikt ig driv-
kraft fôr moderniseringen av 
Europas industri och dess konkur-
renskraft. 

En framgângsrik omstrukturering 
och en ny dynamisk fôretagsut-
veckling skulle i sin tur locka ti l l sig 
investerare t i l l Europas kapital
marknader, inklusive utiändska 
investerare, ech slutligen ëka 
eurons attrakt iv i tet . Det skulle 
hjälpa Europa att komma ti l lbaka 
t i l l en solid ti l lvàxtfas och ta itu 
med dess främsta ekonomiska ech 
sociala problem, vilket àr den fort-

Paris, 21-22 oktober 1999 

satt bòga arbetslösheten. ElB-feru
met 1999 kemmer att diskutera 
utsikterna fër ett sâdant hândelse-
förlopp. 

Huvuddelen av EIB:s upplânings-
och utiâningstransaktioner, som 
ârligen uppgâr t i l l EUR 30 miljar
der, àr inriktad pâ att stödja inve
steringar sem frâmjar Europas 
modernisering och framtida utvidg
ning. 

Som Europeiska unionens finans
institut, introducerade EIB redan 
1996 en preaktiv eurostrategi pâ 
kapitalmarknaderna och anvânde 
sin stâllning som vârldens största 
internationella lântagare fër att 
bidra ti l l en ster och brett diversifi
erad mângd av euronoterade skul-
debrev som fanns t i l lgàngliga 
direkt vid starten av den monetära 
Unionen. I mars i âr lanserade ban
ken sitt program för att emittera 
referensemissiener som benàmns 
EARN "Euro Area Reference 
Note", sem gër det möjligt att eta
blera bankens emissiener som det 
basta komplementet t i l l euroomrâ-
dets statsobligatiener. Framtida 
förändringar pâ euromarknaderna 
kommer naturligtvis att ha en 
pâverkan pâ bankens verksamhet. 

Banken har pâ liknande sâtt ett 
stärkt engagemang fër t i l lväxten 
och sysselsättningen i Europeiska 
Unionen, sem den stëdjer genem 
att t i l lhandahälla lângfristiga lân 
fër sunda investeringsprojekt i 
sâvâl den offent l iga som den pri
vata sektern. Pâ senare âr har ban
ken framgângsrikt introducerat ett 
särskilt handlingsprogram för att 
främja investeringar i humankapi
tal samt Europas riskkapitalindustri 
t i l i förmän för innovativa smâ och 
medelstora företag. 

I sin egenskap av mötesplats för 
experter, syftar forumet t i l i att 
främja ett utbyte av âsikter ech 
yrkesmässiga kentakter mellan 
specialister pä de ämnen som bely-
ses under detta evenemang. 
Forumet kommer att samla ever 
350 delegater frân banker ech 
andrà finansinstitut, industri, fack-
föreningar, parlament, regeringar, 
regienala myndigheter, internatio
nella erganisatiener, universitet 
och media. Forumets femten tala
re kommer att företräda ett brett 
Spektrum av ekonomiska, finansi
ella ech pelitiska âsikter samt sak
kunskap pâ omrâdet. 

Europeiska investeringsbankens 
forum 1999 föl jer pä ett forum 
som hölls i London 1998 om 
"Europas utmaning: Investera i sys
selsättning". I Stockholm 1997 
behandlade den ârliga EIB-konfe-
rensen Integrationen ech samarbe
tet i Nerdeuropa ech Östersjöom-
rädet, medan forumet i Madrid 
1996 lade tyngdpunkten pä de 
ekonomiska, pelitiska ech mil jö-
màssiga Problemen i Medelhavs
omrâdet. Det första EIB-forumet 
hölls i Amsterdam 1995 dar den 
privata sektorns roll i finansie
ringen av stora infrastrukturpre
jekt belystes. Liksom för t idigare 
forum kommer handlingarna frân 
detta ars forum att ges ut och dis
tribueras i ster emfat tn ing inom 
och utanför EU t i l i de som är 
intresserade av det ämne som 
behandlades under forumet. • 

För ytterligare Information om program-
met för EIB Forum 1999 och för att erhälla 
handlingarna frän tidigare EIB forum, vän-
ligen kontakta Yvonne Berghorst, EIB-
Forum sekretariatet, informations- och 
kommunikationsavdelningen, fax: (+352) 
4379 3191. 

EIB BULLETINEN 2 - I 9 9 9 Sida 17 



Bankens ut iàning 
i Asien och 

Latinamerika 
1993-1998 

förde lad pâ 
sektorer 

Förnyat utiâningsmandat i 
Asien och Latinamerika 

• Europeiska investeringsbanken 
startade sin utiâningsverksamhet 
t i l l stöd för EU:s samarbetspelitik i 
Asien och Latinamerika (ALA) 
under ett mandat att lana ut upp 
t i l l 750 miljoner euro mellan 1993 
och 1995. I december 1996 bevilja-
des ett ytterl igare mandat som 
mëjl iggjorde utiàning pâ upp t i l l 
275 miljoner euro under perioden 
fram t i l l juni 1997. Ett tredje, 
pâgàende mandat ger banken 
möjl ighet att lana ut upp t i l l 900 

Transport 

Indi 
Telekom
munikation 

Energi 

Miljö 

miljoner euro under perioden 1997 
fram til l slutet av januari 2000. 

Med lân som har ti l lhandahàllits 
fër ever 30 projekt i cirka 20 lander 
kommer Europeiska investerings
banken att snabbt ha fërbrukat sitt 
tredje utiâningsmandat i början av 
âr 2000. En betydande andel (58 
%) av lânen gick t i l l invester
ingsprojekt i den privata sektorn. 
Vid slutet av 1998 hade - av tetal t 
1,4 miljarder euro - 42 % gâtt t i l l 
energiprojekt, 21 % till fërbàttr ing 
och skydd av miljön, 17 % till inve
steringar i industrin, 13 % ti l l 
utbyggnad och modernisering av 
infrastruktur för telekommunika
t ien och 7 % til l transpertprejekt. 

I slutet av aprii 1999 anteg 
Europeiska kemmissienen ett för
slag ti l i râdsbeslut om nya mandat 
för Europeiska investeringsban
kens ut iàning t i l l tredje lander. 
Förslaget omfattar 1 225 miljoner 
eure t i l i en utëkad grupp av lan
der i Asien och Latinamerika under 

en period pâ tre ech ett halvt âr 
med början den 31 januari 2000. 
Europeiska kommissionens förslag 
fërutser ocksâ mòjl igheten för EIB 
att bevilja làn til l stöd for projekt i 
fyra nya lander: Laos, Nepal, 
Sydkorea och Yemen. 

Ömsesidigt intresse àr grundprin-
dpen fôr EIB:s utiàning i lânderna i 
Asien och Latinamerika. Projekt 
som finansieras av banken mâste 
représentera ett ömsesidigt intres
se fër bâde landet i vilket investe
ringen genomförs ech Europeiska 
Unionen. EIB lânar ut ti l l vâldefini-
erade investeringsprojekt som 
genomförs av privata eller offentl i
ga företag som âr registrerade i 
mettagarlandet. Bärkraftiga pro
jekt i den offent l iga ech privata 
sektorn inom ekenomisk infra
struktur, industri, agreindustri, 
gruvindustri, energi och turism kan 
ôvervàgas. Särskild tenvikt läggs 
vid förbät t r ing och skydd av mil
jön, dels genom särskilda miljöpro
jekt, dels som ett grundiâggande 
krav for varje slag av investering. 

EIB:s län är projekterienterade och 
kepplade ti l i de poster av en inve
stering sem är anläggningsti l l-
gângar. EIB finansierar vanligtvis 
sterskaliga projekt (25 miljoner 
eure och uppät) med individuella 
lân, antingen direkt tili en initiativ-
tagare t i l i prejektet eller indirekt 
genom en statlig eller finansiell 
mellanhand. Da ti l lräckligt heg 
kreditvärdighet til lhandahâlls, 
utvecklar banken ocksä partner
skap med banker ech kreditinstitut 
genom att stalla globala lân ti l l 
för fegande t i l l dem, som de i sin 
tur kan lana ut t i l l mindre projekt 
(under 25 miljoner eure). 

Banken betonar i ökande grad 
finansiellt stöd t i l i projekt I den 
privata sektorn som genomförs av 
samriskföretag mellan verksamhe
ter i Asien och Latinamerika och 
Europeiska Unionen. Europeiska 
företag och den internationella 

banksektorn som verkar och inve
sterar i dessa lander har visat ett 
stärkt intresse för sâdana projekt, 
vars antal ökar som ett résultat av 
en allmän privatiseringstrend i lân
derna i Asien ech Latinamerika. 

EIB kan ocksä överväga projekt 
Inom den offent l iga sektorn som 
frâmjar ett närmare samarbete 
mellan Asien, Latinamerika och 
Europeiska unienen (t.ex. telekom
munikatien ech transport) eller 
som gynnar Integrationen mellan 
lânderna i respektive region, som 
energi-, transport- och kemmuni-
katiensprejekt som upprättar 
gränsöverskridande fërbindelser. 
Genem en satsning pä att förbätt
ra den globala mil jön, finansierar 
banken även projekt inom den 
offentl iga sektern sem syftar t i l i 

De lander som för 
nârvarande är berättigade 
tili finansiering frän 
Europeiska investerings
banken under det 
nuvarande mandatet för 
Asien och Latinamerika 
âterfinns i tabellema nedan: 

ASIt lN: 
- ASEAN: 

Brunei 
Indonesien 
Malaysia 
I-ilippincrn.i 
Singapore 
Thailand 
Vietnam 

Bangladesh 
Kina 
Indien 
Macao 
Mongoliet 
Pakistan 
Sri Lanka 

LATINAMERIKA: 
- Andinska 

gemenskapen: 
Bolivia 
Colombia 
Ecuador 
Peru 
Venezuela 

- Mercosur: 
Argentina 
Brasilien 
Paraguay 
Uruguay 

-Central 
amerikanska 
gcmensamma 
marknaden: 
Costa Rica 
El Salvador 
Cîua temala 
Honduras 
Nicaragua 

c;hiie 
Mexiko 
Panama 
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att utveckia fërnybar energi eller 
infera utrustning som minskar 
föroreningar. Slutligen kan EIB 
hjälpa t i l l att finansiera projekt 
inom den offent l iga sektorn som 
inbegriper en hëg andel teknologi 
frân Europa. 

EIB kan àven samfinansiera inve
steringar upp t i l l 50 % av kostna-
den fër ett projekt och samarbeta 
med andrà projektfinansierings-

institut, särskilt med de inom EU:s 
medlemsstater, Världsbanksgrup-
pen samt med regienala utveck-
lingsbanker som Asiatiska utveck-
lingsbanken och Interamerikanska 
utvecklingsbanken. 

Liksom vilken annan lângsiktig 
lângivare vars resurser bestàr av 
medel upplânade pâ kapitalmark
naderna (och i enlighet med ban
kens stadgar), krâver EIB lämplig 

säkerhet för sina lân. Säkerheten 
för projekt inom den offent l iga 
sektorn tillhandahâlls vanligtvis av 
offent l iga myndigheter. Projekt 
inom den privata sektorn drar van
ligtvis nytta av säkerhet som t i l l 
handahâlls av banker eller företag 
med heg kreditvärdighet. I sâdana 
fall kommer inte garantens ansvar 
att täcka risker för hindrad valu-
taöverför ing, expropriering, civil 
oro eller krig. • 

Utnämningar inom EIB 

• Caroline Reid 
har utnämnts ^ 
t i l i generaldi
rektôr för di-

rekteratet för 
projekt inom 
E u r o p e i s k a 
inves te r ings 
banken (EIB). 

Direktoratet för projekt (PJ) ansva-
rar för den tekniska, miljömässiga 
och ekonomiska utvärderingen av 
projekt som övervägs för EIB-
finansiering. 

Caroline Reid började pâ EIB 1974 
som energiekenem. 1985 f lyt tade 
hon som lânehandlàggare ti l l 
avdelningen energi/mil jë vid EIB:s 
italienska kentor i Rom. Hon 
beferdrades t i l i avdelningschef 
1988 ech blev sex är senare den 
fòrsta kvinnan att befordras ti l i 
bankens chefstjänstemän när hon 
utnâmndes t i l l direkter för avdel
ningen för f inansiering i Italien. 
Hon är för nârvarande den bögst 
uppsatta kvinnan bland EIB:s 
anställda utanför direktienen. 

Caroline Reid har en f i l . kand. exa
men med högsta betyg i ekenemi 
och Statistik f rän Universitetet i 
Bristol. Hon började sin yrkesmässi
ga karriär 1969 som biträdande 
ekonom vid British Gas Council. 
Hon arbetade därefter för 
National Institute ef Economic & 
Social Research i London. 

Caroline Reid efterträder Herbert 
Christie, sem gär i pension. 
Herbert Christie har varit general
direktôr for PJ sedan direktoratet 
inrâttades 1995 och innan dess var 
han chef fër direktoratet för eko
nomiska och finansiella utredning-
ar. Innan Herbert Christie kem ti l i 
EIB arbetade han huvudsakligen 
inom det brittiska finansministe
riet. 

Thomas Hackett har tag i t over 
efter Caroline Reid som direkter 
för avdelningen för f inansiering i 
Italien och har därmed lämnat sin 
befat tn ing som 
direkter för 
avdelningen för 
f inansiering i 
Ir land, Före
nade kungar i 
ket ech Nerd
sjön. 

Themas Hackett började pä EIB:s 
direkterat för finanser 1981, som 
ansvarig för kapitalmarknaderna i 
Förenade kungariket. Tre âr senare 
utnâmndes han ti l l avdelningschef 
inom samma avdelning ech bidrog 
t i l i EIB:s finansiella riskhantering, 
dar han bland annat införde upp-
skjutet räntefastställande. Han 
utnâmndes 1993 t i l l direkter för 
avdelningen för finansiering i 
Irland, Förenade kungariket ech 
Nerdsjön, dar han bidrog t i l i Inte

grationen av bankens upplänings-
ech utiâningstransaktioner, liksom 
t i l i utvecklingen av kemplexa, 
strukturerade utiâningstransaktio
ner, partnerskap mellan den 
of fent l iga och privata sektorn 
samt riskkapitalfinansiering. 

Innan han började pä EIB, arbeta
de Thomas Hackett under 13 âr for 
Warburgs i London. Han har en 
examen i moderna sprâk frân 
Universitetet i Sussex. 

Jean-Claude Bresson har utnämnts 
t i l l d i rekter för avdelningen för 
kapitalmarknader och efterträder 
Ulrich Damm, som har gâtt i pen
sion. Avdelningen för kapitalmark
nader ansva-
rar för ban
kens ârliga 
u p p l â n i n g s -
pregram. Sem 
världens störs
ta internat io
nella läntaga
re, lànade EIB 
under 1998 

upp 31 miljarder eure i 20 valutor. 
Mer an hälften av den totala upp
lâningen gjerdes i euroobl igat io
ner och eureinr iktade ebl igat io
ner, vilka inkluderade en global 
euroemission och den första 
renodiade euroemissienen nàgon
sin. 
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EIB Bulletinen 

är en periodisk tidskrift som 
utges av Europeiska investe
ringsbanken. Den utges 
samtidigt pâ elva sprâk 
(danska, engelska, finska, 
franska, grekiska, holländs
ka, italienska, portugisiska, 
spanska, svenska och tyska). 

Artiklar och information 
frân denna Publikation far 
fritt âterges. EIB är dock 
tacksam om kalian anges 
och önskar fâ en kopia pâ 
eventuella artiklar. 

Europeiska 
Investeringsbanken 
100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 Luxembourg 
Tel. (+352)4379-1 
Fax (+352) 43 77 04 
H320 Videokonferens 43 93 67 

Internet http://www.eib.org 

Italienska huvudavdelningen 
Via Sardegna, 38 
I -00187 Rom 

Tel. (+39) 06^719-1 
Fax (+39) 06^287 3438 
H320 Videokonferens 48 90 55 26 

Kontor i Aten 
364, Kifissias Ave S 1, Delfon 
GR- 152 33Halandri/Aten 
Tel. (+30) 1-582 4517-9 
Fax (+30) 1-682 4520 

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

Tel. (+351) 1-342 89 89 or 342 88 48 
Fax (+351) 1-347 04 87 

Kontor Ι London 
68, Pall Mall 
GB-London SW1Y5ES 

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

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

Representationskontor 
i Bryssel 
Rue de la Loi 227 
Β - 1040 Bryssel 

Tel. (+32) 2-230 98 90 
Fax (+32) 2-230 58 27 
H320 Videokonferens 280 11 40 

Fotografler: EIB;s bildarkiv, CE, 
Konrad Scheel. 

Tryckt pa Arctic Silk 
("Nordic Swan") 
hos Ceuterick, B-3000 Leuven 

Jean-Claude Bresson kom t i l l 

Europeiska investeringsbanken 

1971, som ansvarig for EIB:s 

upplâningsverksamhet inom 
avdelningarna finanser och lik
viditet. Han blev sedan beford-
rad t i l l vicedirektör för avdel
ningen kapitalmarknader med 
sârskilt ansvar för att samordna 
EIB:s upplâningspregram i 
eure. Han har en examen i eko-
nemi frân Universitetet i Paris 
och en examen i fëretagseke-
nomi frân "Ecole Supérieure de 
Commerce de Paris". Han bër
jade sin karriär hos CCF i Paris 
1963. 

Barbara Steuer har utnämnts 
t i l l vicedirektör for avdelning
en kapitalmarknader. Utöver 
att vikariera for Jean-Claude 
Bresson när 
det är nòd-
V à η d i g t 

k e m m e r 

hen att fort

satta att ha 

direkt ans

var fër ka-
p i t a lma rk -
n a d s v e r k -

samhet i Europeiska valutor 
(sk. "Euro-euts") samt Central-
eurepa, Medelhavet och Af r i 
ka. I syfte att upprâtthâlla kon-
t inui tet pâ detta marknadsem-
râde har Barbara Steuer 
utnämnts t i l l blivande chef för 
avdelningen kapitalmarknader, 
vilket innebär att hen kemmer 
att ef tertrâda Jean-Claude 
Bresson dà han lämnar banken 
i december 2000. 

Patrick Klaedtke, som började 
pâ banken i februari 1999, har 
u t n ä m n t s 
til l direkter 
fòr finansi
ell kontrel l 
och rede-
visning ech 
efterträder 
F r a n ç o i s 
R o u s s e l , 
som har 
gâtt i pension 

Patrick Klaedtke kom ti l l EIB 
med en bred geografisk och 
institutionell erfarenhet. Efter 
att ha tagi t sin examen i före-
tagsekonemi vid Universitetet i 
Trier, pabörjade han sin karriär 
inom finansvârlden hos KPMG i 
Luxemburg som reviser. Han 
anställdes av Morgan Stanley 
Luxembourg 1989 som ekono-
michef och chef for fendför-
valtningsavdelningen. Därefter 
arbetade han som chef for 
fondförva l tn ingsavde ln ingen 
for samma finansinstitut pâ 
olika poster i Zürich, New York 
ech Frankfurt, dar han bidrog 
t i l l dess etablering pâ ti l lvâxt-
marknader och dess ëvergâng 
til l euren. 

I mars 1999 utnâmndes Patrick 
Thomas, direkter for avdel
ningen for finansiering i Asien 

<!t) 
ech Latin
amerika, t i l l 
verkstàllan-
de styrelse-
ledamot vid 
A s i a t i s k a 
utvecklings
banken for 
de komman
de tre âren. 
Han kem
mer at t représentera Belgien, 
Frankrike, Italien, Spanien och 
Schweiz i Asiatiska utvecklings-
bankens styrelse. 

Hans utnàmning kemmer att 
stârka samarbetet mellan EIB 
och Asiatiska utvecklingsbanken 
ytterligare och mer generellt 
mellan multilaterala finans
institut (MFI). 

Patrick Thomas, som àr utbi l -
dad t i l l ingenjör, började pâ 
EIB 1983 efter femton ârs erfa
renhet inom industrin, och 
senare inom finansiering fër 
utvecklingslânder och som râd-
givare t i l l f iera afrikanska lan
der. Efter att ha börjat sin kar
riär inom EIB som lânehandlàg

gare, blev han 1986 avdelnings
chef fër vissa afrikanska lander. 
1994 blev han ansvarig fër 
f inansieringen i Asien och 
Latinamerika (ALA). Verksam
heten i ALA har utvecklats 
under de senaste âren som ett 
finansieringsinstrument t i l l fôr
màn for den privata sektern for 
projekt som fràmjas av initiativ-
tagare i Europeiska Unionen 
(inom sektorer sem infrastruk
tur, vatten, energi, telekommu
nikat ien, industri, etc.) inom 
ramen fòr ett riskdelningspro-
gram. 

Pauliine Koskelo har utnämnts 

t i l l en av 
b a n k e n s 
chefstjäns
temän som 
v i ced i rek-
tòr fòr di
r e k t o r a t e t 
fòr rätts-
fràgor. Pau
liine Koske
lo började pà EIB 1995 sem 
ansvarig för allmânna juridiska 
och inter inst i tut ienel la f râger 
och gemenskapslagstiftnings-
frâger samt samerdningen av 
verksamheter inom direktora
tet. 

Innan Pauliine Koskelo kem ti l l 
EIB innehade hen - frànsett 
anstàllningar vid Institutet för 
privatràtt vid Helsingfers 
Universitets juridiska fakultet 
ech Helsingfers tingsràtt - olika 
befattningar inom Justitie-
departementet i Finland, dar 
hon ansvarade för lagstiftnings-
fràger inom olika omrâden, 
huvudsakligen förknippade 
med handelsrätt ech som 
omfattade internationel l t sa
marbete och EU-integrations-
fràgor. Hen har ocksä skrivit 
och föreläst om dessa frâger i 
ster utsträckning. Hon har en 
jur. kand. examen fran 
Helsingfers Universitet. • 
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