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Philippe Maystadt har i knap 20 àr vaeret i den
belgiske stats tjeneste. Han var vicepremierminister og minister for finanser og udenrigshandel
fra 1996 til 1998 samt finansminister fra 1988 til
1995 og dermed samtidig medlem af EIB's styrelsesrâd i ti är Forinden var han vicepremierminister og okonomiminister (fra 1985 til 1988),
minister for budget-, planlaegnings- og videnskabspolitik (fra 1981 til 1985) og minister for
offentligt ansatte og videnskabspolitik (1980 og
1981). Fra 1993 til 1998 var han desuden formand for Den Internationale Valutafonds
Interimskomité.

Styrelsesrâdet
har m e d
enstemmighed
udnaevnt
Philippe
Maystadt til
formand for
Banken og
bestyrelsesformand

Philippe Maystadt blev valgt til for-

studerei jura og okonomi i Belgien

siden dens oprettelse i 1958. Han ef-

mand for Det Kristelig-Sociale Parti

(Louvain) og De l-orenede Stater

terfolger Sir Brian Unwin, der havde
vaeret formand siden den 1. aprii

i 1998, da han fraträdte som mini-

(Los Angeles) blev han lektor ved

ster. Han var medlem af Senatet

Louvains Kristelige Universitets Juri-

1993. Formanden for Banken ud-

(fra 1991 til 1995 og fra juni 1999),

diske Fakultet. Han har skrevet tal-

naevnes for et tidsrum af seks âr. •

ligesom han var medlem af Depu-

rige analyser og puhlikationer ved-

teretkammeret (fra 1977 til 1991

rorende okonomiski? og finansielle

o g f r a 1995 til 1999).

retsanligqender.

Philippe Maystadt er 51 âr gammel,

Philippe Maystadt ei Den Europaei-

gift og far til tre born. Efter at have

ske Investeringsbanks sjette formand

Tre nye naestformaend
September 1999. I oktober

1997

sielle markeder (1991) og vicedepar-

overtog han desuden formandska-

tementschef

bet for P<irtsklubbeii, et organ, der

Desuden var han vicedirektör i Ver-

for

likviditet (1994).

forener do 19 storste kreditorstater

densbanken i Washington fra 1983

med det normal at fremme en om-

til 1985, direkter i Bank of Central

iaegning l'Iler eftenjivelse af gael-

African States mellem 1994 og 1999

den for lande med tiibagebetalings-

og medlem af bestyrelsen for det

problemcr.

fransk-tyske tv-selskab Arte fra 1994
til 1999.

Efter at v,ere blevet ansat i Finansministeri(>t i 1979 var F. Mayer bl.a.

F. Mayer har en universitetsgrad i

kontorchef for nationale banker og

tysk og er uddannet ved École Na-

finansieringsselskabir (1985) og for

tionale d'Administration.

finansielle markeder (1988), viceafdelingschef for opsparing og finan-

Han er fodt i Strasbourg i 1950. •

Francis Mayer har vaeret naestformand I Den Europaeiske Investeringsbank

siden begyndelsen

af

oktober 1999. Hans ansvarsomrade
ί direktienen omfatter bl.a. Ban
kens lântagnings- og likviditetspoIttik, aktiviteten pâ kapitalmarke-

Ewald Nowotny har vaeret naest-

derne samt finansieringsvirksom-

formand i Den Europaeiske Investe-

heden

ringsbank siden den 1. September

i Frankrig, Maghreb-

og

Machraklandene, Israel samt Gaza/

1999. Hans ansvarsomrade omfat-

Vestbredden.

ter bl.a. finansiering af transeuro-

F. Mayer var tidligere ansat i det

sielle

undersogelser

franske Finansministerium, senest

mens

direktorat)

som departementschef for Interna-

ringsvirksomheden

tionale aniiggender. I denne egen-

Sverige, Finland, Island og Norge,

skab var han medlem af Bankens

dels staterne i Afrika, Vestindien

bestyrelse fra juli 1994 til den 21.

og Stillehavet.

paeiske net, okonomiske og finan-
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(chefokono-

samt

finansie-

i dels Ostrig,
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E. Nowotny var tidligere professor i

Vesteuropaeiske Unions Parlamen-

okonomi

tariske Forsamling.

ved Wiens

Universitet,

Nyudnaevnelser
I EIB

hvor han havde vaeret Ieder af
Institut for Skatte- og Pengepolitik

E. Nowotny er uddannet ved Wiens

siden 1982. Forinden havde han

Universitet, Institut für Höhere Stu-

undervist ved Harvard University,

dien og Strasbourgs Universitet. Han

Darmstadts Tekniske Universitet og

er dr. phil. fra Linz' Universitet. Han

Linz' Universitet. Han blev medlem

har offentliggjort talrige okonomi-

af

for

ske, finansielle og politiske vaerker,

Socialdemokratiet i 1978. Han var

bl.a. Der öffentliche Sektor - Ein-

formand for Parlamentets Udvalg

führung in die Finanzwissenschaft.

det

Gstrigske

parlament

f o r Finans- og Bankvaesen fra 1985,

Luis Botella er indtradt i Bankens overordnede ledelse med titel af regnskabschef i direktoratet for finanser.
Han er uddannet statsautoriseret revisor og har, siden han kom til EIB i
1987, vaeret ansvarlig for regnskabsfunktionen, isaer dens tilpasning til

ligesom han fra 1994 til 1999 var en

Ewald Nowotny er fodt i Wien i

de Internationale regnskabsstandar-

af Ostrigs repraesentanter

1944 • .

der og til EU-direktiverne.

i Den

I 1998 ledede han desuden koordinationen af övergangen til euroen.
ternationale okonomiske og finansielle aniiggender.

Horst Feuerstein er blevet udnaevnt
til direkter

Han har beklaedt sin nuvaerende

for

projektevaluering.

Han kom til Banken i 1980 og blev i

stilling som vicedirektör siden 1994

1986 forfremmet til afdelingsleder

og haft ansvaret for Finansmini-

for energi i hovedafdelingen

steriets arbejde med international

okonomiske undersogelser i EU. I

beskaeftigelsespolitik, ligesom han

1994 blev han udnaevnt til direktor

er ansvarlig for Finansministeriets

sammesteds.

for

grupper for udgiftskontrol og -politik for folgende ministerier: Under-

Efter sammenlaegningen af direkto-

visning

Miljo,

ratet for okonomiske undersogelser

Transport og Regioner; Kultur, Me-

og ingeniorstaben i 1995 blev H.

dier og Sport; Forsvar; Landbrug og

Feuerstein direktor for industri II i det

en raekke mindre ministerier, men

nyoprettede direktorat for projekter

ogsâ

Kabinet

med ansvar for luftfart, telekommu-

Peter Sedgwick er blevet udnaevnt

og Parlamentet. Som vicedirektör

nikation, turisme, naeringsmiddelin-

til naestformand som

efterfolger

organiserede han desuden G8-kon-

dustri og finansielle formidlere.

for det britiske medlem af direktie-

ferencen om beskaeftigelsesvaerdig-

nen Sir Brian Unwin. P. Sedgwick,

hed i 1998, ligesom han var leder af

Antonello

der er 55 är gammel, er ί ojeblikket

Finansministeriets arbejde med en

Bankens overordnede ledelse med

vicedirektör for offentlige udgifter

EU-beskaeftigelsespolitik under för-

titel af direktor for Graekenland,

i det britiske Finansministerium.

beredelserne til

Finland, Danmark og Sverige.

Peter Sedgwick

og

Beskaeftigelse;

Premierministerens

Det

Europaeiske

Pugliese er

indtrâdt

i

Râds mode i Cardiff i 1998.
Han blev ansat i Finansministeriet i

Han tiltrâdte en stilling som okonom

1969 og beklaedte en raekke poster i

P. Sedgwick er gift, har fire born og

i Banken i 1977 med ansvar for ener-

den okonomiske forsterâdgivers af-

en universitetsuddannelse i okono-

gi- og industriprojekter. I 1982 flytte-

deling, hvor han beskaeftigede sig

mi fra Oxfords Universitet. Han har

de han til hovedafdelingen for Italien

med den politiske og okonomiske

vaeret medlem af London Sympho-

i Rom som sagsbehandier. I 1990

udvikling, indtil han blev udnaevnt

ny Chorus siden 1972, herunder

vendte han tilbage til Luxembourg,

til kontorchef (1981) og derefter

som formand fra 1979 til 1984, og

hvor han havde ansvaret for lângiv-

afdelingschef i Finance Economic

medlem

ningen i de spanske autonome regio-

Unit i 1984. Fra 1986 til 1990 var

Han er i ojeblikket administrator

han departementschef og Ieder af

og

af

leder

af

dets

stotteforening.

London

ner.

Symphony

Macro Economic Assessments Group

Chorus' Trust Fund. Til hans ovrige

Han blev udnaevnt til afdelingsleder

og fra 1990 til 1994 Ieder af Inter-

interesser

have-

for Graekenland og Finland i 1995 og

national Finance Group med ansvar

dyrkning og det 20. àrhundredes

til afdelingsleder for infrastrukturer i

for Finansministeriets politik for in-

historié. •

hovedafdelingen for Italien i 1998. •

horer vandring,
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Det mest markante treek ved Deres

Sir Brian
Unwin
forlader
EIB efter
knap syv
àr som
formand.
I dette
interview
tager han
stilling til
Bankens
nuvaerende
og kommende udfordringer

mig personligt, hvor det betyder

formandsperiode pà knap syv àr er

noget, f.eks. ved at overvaere finans-

vaeksten ι save/ lângivningen som

og

lântagningen. Hvordan vil De be-

Râdet for Den Europaeiske Union,

okonomiministrenes

moder

i

skrive denne udvikling, og vil denne

hvilket jeg har gjort regelmaessigt.

vaeksttenüens fortsaette?

Jeg foretrak at \/aere til stede frem
for blot at modtage besked fra mini-

Vaekst ha^ i sig selv ikke vaeret et

strene pâ at gore noget.

mal for m^g. Jeg har forsogt at gore
ElB's bidrag til EU's politik mere

Da ministrene i 1997 f.eks. efterlyste

positivt oq dynamisk. Desuden har

nye foranstaltninger for fremme af

det vaeret mit mal at styrke ElB's

vaeksten og beskaeftigelsen, tog vi

evne til at fremme Faellesskabets

initiativet til Amsterdamhandlings-

politik og tage initiativer i denne

programmet, ligesom vi forinden

sammenh.eng.

havde taget initiativet til bistanden

Takket va're min f o i t i d som britisk

dene. Vor nylige udlansordning pâ

medlem

inden tiltraedelsen for ansogerlani

600 mio EUR til fordel for genep-

1980'erne vidste jecj, hvad Banken

bygningen efter det alvorlige jord-

formâede

imidlertid

skaelv i Tyrkiet i august er et andet

tendens til at vaere passiv, eller til

eksempel pâ et ElB-initiativ. Takket

blot at vaere der og lade sig anven-

vaere min tilstedevaerelse pâ Râdets

de, nâr Unionen besluttede det.

moder har jeg kunnet bidrage til

af

ElB's.

Den

bestyrelse

havde

ministrenes droftelser.
Da ElB's forrnâen boi udnyttes bedst
muligt, har jeg inden for rammerne
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Mulighederne for vaekst afhaenger

af EU's og vore ejeres politik be-

imidlertid ogsâ af andre faktorer,

straebt miq pâ at Vtere langt mere

sâsom den gradvise forhojelse af ud-

dynamisk Jeg har sogt at engagere

lânsmandaterne for tredjelande og

DEN EUROP^ISKE INVESTERINGSBANK
EIB er blevet mere dynamisic

udvidelsen af EU, senest i 1995.

sig betydeligt. Vi har f.eks. sogt at

EIB, i kraft af at de nye medlems-

Hovedparten af vaeksten kan imid-

udbygge vor sagkundskab med hen-

stater alle forventer en betydelig

lertid tilskrives de naevnte initiativer.

syn til partnerskaber med offentlig

lângivning fra Bankens side.

og privat deltagelse, der stadig er
I forbindelse med kapitalforhojelsen

en forholdsvis beskeden, men vok-

til 100 mia EUR i 1998 - hvis gen-

sende del af vort arbejde. Denne

ne af

nemforelse jeg har betragtet som

aktivitet finder hovedsagelig sted i

struktur er EIB begyndt at forberede

Parallelt med og inden for rammerEU's videre

institutionelle

min hovedopgave i det sidste par âr

Det Forenede Kongerige, men be-

sig herpa. Vi ma huske, at en af

- forsikrede vi styrelsesrâdsmedlem-

gynder nu ogsâ at sprede sig til

Bankens staerke sider er dens for-

merne om, at denne forhojelse ville

f.eks. Spanien, Portugal og Graeken-

holdsvis beskedne storrelse og dens

kunne daekke mindst fem âr. Med

land.

til

effektivitet, om end denne til tider

henblik herpâ ma EIB nu söge at

Central- og Osteuropa pä et senere

saetter de ansatte under stort près.

opnâ en stabil, men noget lavere,

tidspunkt.

Den

vil

blive

udvidet

Det er en vanskelig balancegang,
som vi mä forsoge at klare.

ârlig vaekstrate.
Det

De central- og
osteuropaeiske lande
sorger sammen med
regionudvikling for en
betydelig omsœtning

venturekapitalinitiativ,

som

Banken tog inden for rammerne af

Hvordan forestiller De

Amsterdamhandlingsprogrammet,

Dem Europa om 10-15

har

for

âr? Vil EU klare udvidel-

Banken. Denne aktivitet blev ind-

betydet

en

revolution

sen og kunne bekeem-

ledt for bare to àr siden, og i dag er

pe

EIB sammen med Den Europaeiske

f.eks. at styrke ivaerksaetterànden?

Lângivningen vil imidlertid fortsat

Investeringsfond

stige, isaer i bl.a. Central- og Ost-

kilde til venturekapital for virksom-

Europas

storste

europa. Nar disse lande med tiden

heder i opbygningsfasen.

ledigheden

ved

Det er jeg overbevist

tiltraeder, vil de fervente eg have

om. Der vil naturligvis

behov for at fâ adgang til EIB's sam-

Hvordan er prioriteringen for frem-

vaere betydelige

iede udbud af län.

tiden ?

skeligheder

I det naeste par âr vil der desuden

For det forste skal vi simpelthen

de nye medlemsstater

ske radikale aendringer i region-

van

forbundet

med Integrationen af
lede og styre den meget omfatten-

Deres

udviklingspolitikken inden for ram-

de aktivitet. EIB er en fremtraeden-

per capita-indkomst repraesenterer

merne af Agenda 2000. En raekke

de finansierings- og venturekapital-

kun ca. en tredjedel af det nuvaeren-

omrâder

til

kilde i de okonomisk avancerede

de EU's, og hertil kommer store

gaveydelser, og EIB er blevet bedt

europaeiske lande, samtidig med at

strukturproblemer. Pa den anden

specielt em at vaere opmaerksom

den finansierer grundlagsinvesterin-

side udgor de central- og osteuro-

pâ disse omrâder. Jeg mener, at

ger i Afrika og er aktiv sâvel i

paeiske landes okonomiske

Banken vil blive udsat for et meget

Middelhavsomrâdet som i Central-

kun ca. 5% af Unionens bruttona-

stort près for at yde lân i savel de

og

tionalprodukt - den er altsâ for-

stadig underudviklede omrâder som

Denne

de omrâder under emstilling, der vil

udlansportefoljen langt mere kom-

vil

miste

adgangen

miste deres adgang til gaveydelser.

Osteuropa

samt

omfattende

pâ

Balkan.

aktivitet

gor

pleks, ligesom der er forskellige risici forbundet med den. Desuden ska-

gennemsnitlige

vaegt

holdsvis beskeden.

Euroen - en vaesentlig
forudsaetning for vaekst
og beskaeftigelse

Desuden har Amsterdamhandlings-

ber indforelsen af euroen en ny

programmet i hoj grad oget ver lân-

markedssituation, der udvikler sig

givning i det sidste par àr. Denne

hurtigt, bl.a. i retning af sammen-

Min opfattelse er, at den faelles

aktivitet stabiliseres nu og ventes

laegning af banker.

valuta, der fuldendte det faelles

En anden storre udfordring bliver

vendige grundlag for varig okono-

ikke at ville vokse staerkt.

marked, vil skabe det absolut nod-

ElB's aktivitet har vaeret koncentre-

tilpasningen til udvidelsen, herun-

misk vaekst, konkurrencedygtighed

ret om den private sektor, snarere

der de institutionelle aspekter, dvs.

og beskaeftigelse fremover. Den vil

Bankens ledelsesstruktur. Hvorledes

desuden tilskynde til gennemforel-

skal vi klare ca. 25 ejere i stedet for

sen af andre nodvendige aendrin-

Den type aktivitet, som EIB er enga-

15? Dette kommer oven i den nye

ger,

geret i, har ganske rigtigt aendret

aktivitet, som udvidelsen skaber for

omstillinger pä arbejdsmarkedet.

end om den offentlige.

säsom

Strukturreformer

EIB INFORMATION
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Euroen er ikke blot positiv i sig selv -

eksisterende forskelle i den ameri-

âr har det vaeret et overordnet mal

den tvinger ogsâ de nuvaerende

kanske og (Jen europaeiske okono-

for os at fremme övergangen til Den

medlemsstater til at udove finans-

mis dynamk og prirstationer. Det

Okonomiske og Monetaere Union

politisk

monetaere

er der intet usaedvanligt i. Ser man

og dens baeredygtighed. ElB's poli-

disciplin opretholdes af Den Euro-

pa udviklingen i forholdet mellem

tik for làntagning og lângivning er

disciplin. Den

paeiske Centralbank. Hvad der nu

dollaren og D-marken. vil man ogsâ

blevet gearet til dette mal, og i ar vil

mangier, er de nodvendige struktur-

der kunne konstaterc bâde styrke

ca. 40% af vor samiede lângivning

omlaegninger. Presset for at fä gen-

og svaghed

finde sted i euroer.

Og det har naturligvis gavnet de

EIB er i dag den storste kilde til lâne-

nemfort disse strukturomlaegninger
vil nu tiltage stadig mere.
I fremtidens Europa skulle Det Fore-

europaeiske t ksportori;r, at euroen i

finansiering i Central- og Osteuro-

ar har liggct lavere.

pa. Har Banken efter Deres opfattel-

nede Kongerige helst ogsâ vaere

se ligeledes en rolle at spille i den

medlem af eurozonen. Jeg er saledes

Den okonomiske aktivitet i Europa

overbevist om, at dette under stre-

viser imidiert d nu tegn pâ ny vaekst

gen er i landets okonomiske interes-

- isaer synes Frankriq og Det For-

Vore ejeres formelle holdning, der

se, og at det med tiden vil beslutte

enede Kongerige al vaere i god

fremgâr af en nylig udtalelse fra

sig for at tiltraede, hvilket ogsa gael-

fremgang, medens Tyskiand i nogen

Ràdet, er, at tiden ikke er moden til

der Danmark og Sverige. Holdningen

grad lader vente pâ sig, men viser

ElB-finansiering i Rusland, men at

i de to sidstnaevnte lande synes i oje-

gode tendenser. Jeg forventer der-

sporgsmälet skal droftes igen sene-

blikket at vaere ved at aendre sig.

for, at euroens samiede grundlag vil

re. Et generelt mandat til lângivning

blive styrket tra nu af

tidligere Sovjetunlon?

i Rusland er dermed ikke muligt i
ojeblikket.

Hvornâr vil euroen kunne konkurrere med dollaren i betragtning af

Det er eftei min opfattelse en stor

dollarmarkedets likviditet?

skam, at indforelsen af eurosedler

Min personlige opfattelse er, at EIB

og -monter forst finder sted sâ sent.

pa et tidspunkt vil kunne deltage i

Forholdsvis snart, fror jeg. Det tog

Jeg ville onske, at den kunne frem-

finansieringen

dollaren en snes âr at blive den

skyndes, for de manglende sedler

transport- og energiinvesteringer i

forende internationale valuta efter

og monter udgor en enorm psykolo-

Rusland. Dette vil vaere i sàvel Den

pundets tilbagegang, sä man kan

gisk barriere

der vil pâvirke den

Europaeiske Unions som Rusiands

ikke forvente, at euroen skal udfor-

almindelige opfattelse af og stotte

interesse. I ojeblikket er Den Euro-

dre dollaren efter at have eksisteret

til euroen indtil den dag, hvor vi vir-

paeiske Bank for Genopbygning og

i kun et âr. Allerede om to til tre âr

kelig har sedlerne on monterne i

Udvikling, som EIB er medejer af,

vil euroen efter min bedste overbe-

banden og kan give dem ud.

aktiv i Rusland.

af

f.eks.

udvaigte

visning vaere en meget staerk international valuta side om side med

De vil altsi) betegne euroens ind-

De forlader EIB efter naesten syv àr

dollaren.

forelse som en succès '

som formand. Hvad er Deres planer?

Allerede en forende
international valuta

Den er en succès! Det er fantastisk,

Jeg agter at arbejde lidt mindre! Jeg

at det er lykkedes at foretage en sa

tager tilbage til England og vil forst

gennemgribende

holde pause, men jeg vil naturligvis

omstilling

uden

I betragtning af den enorme euro-

tekniske problemer. Hertil kommer

udnytte min erfaring fra Banken og

aktivitet pâ obligationsmarkederne

EU-staternes praestation i form af

fortsat engagere mig i europaeiske

i 1999 er euroen i dag allerede en

opfyidelsen af de okonomiske kon-

aniiggender

forende international valuta. Dens

vergenskriterier. Det v<ir mâske ikke

som den finansielle sektor. •

faldende vaerdi over for dollaren er

aile, der troede pa samtlige tal, og

naturligvis blevet udrabt som et

der var viss«· vanskeligheder under-

tegn pâ svaghed og fiasko af dens

vejs, men folk har tendens til at

modstandere,

ikke

mindst

i Det

Forenede Kongerige.

undervurdeie den sucres, dette og
den tekniske indforelse af euroen
repraesenterer.

Sandheden er imidlertid, at euroen
blot har reageret som enhver anden

EIB har ydet et betydeligt bidrag til

internationalt handlet valuta pâ de

euroens indforelse. I de forlobne to
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i savel banksektoren

DEN EUROPALISKE INVESTERINGSBANK
EIB's aktivitet i sundtiedssektoren fuldt integreret

For det forste skaber de eventuelle

Pà opfordring fra Det Europaeiske Rad pà m0det i Köln i
j u n i bekrœftede bestyrelsen for EIB i juli, at projekter i
sundhedssektoren nu er permanent finansierbare med
midier fra Banken.
Dette udvider Bankens virkefelt i forhold til dens
Amsterdamhandiingsprogram, der blev ivaerksat
medio 1997 (').

anlaegsarbejder beskaeftigelse. For
det andet kan sundhedspieje pâvirke folkesundheden positivt, hvilket
igen forbedrer den menneskelige
kapital som grundlag for vaekst og
udvikling ( ), om end dette naturligvis er vanskeligt at mâle. I denne
forstand supplerer helseprojekterne Bankens finansieringsbidrag i

EIB udarbejdede Amsterdamhand-

tilfaelde har Banken finansieret -

lingsprogrammet for at styrke ind-

eller finansierer den -

projekter,

uddannelsessektoren. For det tred-

satsen til fordel for jobskabende

der rationaliserer kapaciteten, isaer

je star de ressourcer, der frigores

pâ

investeringer

i

medlemslandene.

kan

gennem rationalisering af hospita-

udvalgt

fore til en reduktion af beskaefti-

ler, til râdighed andetsteds i sund-

som en vigtig kilde til beskaeftigel-

gelsen ved de pâgaeldende facilite-

hedssektoren.

se i samtlige EU-lande. I begyndel-

ter.

Sundhedssektoren

blev

hospitalsomrâdet.

Dette

sen af 90'erne var knap 7,5% af
arbejdsstyrken

i Frankrig sâledes

beskaeftiget med sundhedspieje.

Det er imidlertid vigtigt at erkende,
at de ElB-finansierede

projekters

direkte virkninger pâ beskaeftigelEfter udvidelsen af EIB's virkefelt i

sen i sundhedssektoren kun er et

sundhedssektoren forbliver frem-

aspekt af denne sektors mere gene-

me af beskaeftigelsen et vigtigt mal

relle bidrag til den

for Bankens aktivitet. Det har imid-

udvikling. De helseprojekter, som
finansierer,

okonomiske

lertid fort til lidt af et paradoks i

Banken

forbindelse med nogle af de pro-

beskaeftigelsen pâ en raekke andre

vil

pâvirke

jekter, EIB har fremmet. I en raekke

màder.

C) Amsterdamhandllngsprogrammets generelle mal og en status over programmets
ferste 18 mâneder fremgar af EIB Information 2-99 nr. 101/102.
C) Se f.eks. McKee, M.: Health Status in the
European Union and the Central and
Eastern European Countries, Indiaeg pà
Verdenssundhedsorganisationens og Den
Europaeiske Investeringsbanks konference
om bedommelsen af helseinvesteringer i
Luxembourg i juni 1999, og McKee, M.:
Does Health Care Save Lives?, Croatian
MedicaIJournal, 40(2), 1999.
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De beskaeftigelsesmaessige
virkninger er en
del a f en storre
sundhedsokonomisk
sammenhaeng

drage dertil, ma dens projekter stot-

tation for, at projektet (eller pro-

te virkeliggorelsen af sundhedssek-

grammet) indgâr i en klart formule-

torens okonomiske og sociale mal ef-

rei sundhedsstrategi, der sigter mod

fektivt.

at forbedre sundhedspiejens effektivitet og/eller kvalitet. Beskrivelsen af

En odsel sundhedssektor (for mange
sengepladser, overflodigt udstyr, un-

initiativtagerne, dvs. de organisatio-

derbeskaetiigede laegcr osv.) betyder

ner (saedvanligvis medlemsstaterne

De samiede beskaeftigel-

spild af ressourcer: Enten kunne der

eller deres kompetente instanser),

sesmaessige

have vaeret behandlet fiere patien-

der forelaegger projekterne for EIB.

virkninger
til

ter, eller ogsâ kunne ressourcerne

Bankens rolle er at bedomme forhol-

den overordnede sund-

have vaeret anvendt til daekning af

dene.

hedsokonomiske

andre behov.

skal

ses

i

forhold

sam-

menhaeng, som projektet

Der skal forelaegges
dokumentation for
helseprojekternes
overensstemmelse

som for deres
bidrag til en mere

EIB förbereder sig pä dette arbejde

indgâr i, hvilket under-

Bankens projektudva^lgelse og -be-

pâ isaer to mâder. For det forste del-

streger betydningen af at

dommelse er derfor koncentreret om

tager den aktivt i konferencer og

betragte

at vurdere de mulige investeringers

europaeiske netvaerk af beskaeftige-

ringsbeslutning i et videre, strategisk

samfundsokonomiske

de i sundhedssektoren. Et eksempel

perspektiv. Hvert ElB-finansieret pro-

sigter i saerdeleshed mod at sikre, at

blandt mange er European Obser-

jekt er sâledes kun en del af et storre

projekterne bidrager til en omkost-

vatory on Health Care Systems, som

hele af helsefremmende foranstalt-

ningseffektiv

EIB,

ninger i det pâgaeldende omrâde.

hedstilstanden blandt de mennesker,

nen, Verdensbanken, Spanien, Nor-

som projekterne skal tjene.

ge, London School of Economics og

Ingen enkel màlestok

cal Medicine har oprettet. Disse kon-

hver

investe-

med den nationale
eller regionale
prioritering sâvel

denne strategiske baggrund pahviler

vaerdi.

forbedring

Den

af sund-

London School of Hygiene and Tropi-

EIB aniaegger derfor et bredt perspektiv

ved

bedommelsen

helsefremmende

af

sit

Verdenssundhedsorganisatio-

takter giver EIB adgang til dokumen-

investeringspro-

grams beskaeftigelsesmaessige virk-

Desvaerre eksisterer der ingen enkel

tation og sagkundskab af direkte

ninger. Sundhedssektoren kan i hoj

màlestok herfor. EIB's tekniske og

betydning for bedommelsen ('), lige-

omkostningseffektiv

grad stimulere udviklingen og vaek-

okonomiske bedommelse er derfor

som de bidrager til at forbedre be-

sundhedspieje

sten i Europa, men hvis EIB skal bi-

koncentreret om at finde dokumen-

dommelsesmetodikken yderligere.

ElB's udlânsportefolje i sundhedssektoren
EIB har hidtil givet tilsagn cm lân i sundhedssektoren p i i alt 2 mia
EUR, hvoraf 1 mia er udbetalt.
Eksempelvis er folgende projekter allerede blevjet gennemfort med
midier fra EIB:
• I de nye osttyske delstater er sundhedsfaciliteterne blevet moderniseret. Hospitaler og andre faciliteter er under opforelse eller renovering inden for rammerne af et program, der skal gore sundhedsvassenet tidssvarende og rationalisere sengekapaciteten;
• i Graekenland er opbygningen af samfundsfaciliijeter og faciliteter for
forste behandling blevet indledt som led i et program for udvidelse af
sundhedsplejen til nogle af de mindst udviklede egne af landet;
• i Spanien er hospitalerne og den nodvendige kollektive infrastruktur
blevet moderniseret.
EIB bedommer i ojeblikket projekter, hvori d|er bl.a. indgar nye
faciliteter, som skal gore det muligt for aeldre og handicappede at leve
selvstaendigt, programmer for hospital$rationali$ering samt laboratorie- og forskningsfaciliteter. Alle disse projekte^ er et led i en overordnet strategi for forbedring af sundhedsplejen eller den sociale
forsorg for de befolkningsgrupper eller kunder, de er tilta^nkt.
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For det andet har Banken et aktivt
program for sektorarbejde i sundhedssektoren (en del er fokuseret pâ
enkelte lande, en anden pâ emner af
europaeisk interesse). Formâlet med
dette program er ikke blot at forberede Banken pâ at besvare lâneansogninger, men ogsâ at bidrage til
en operativ prioritering af lângivningen.
Det er naturligvis ikke ElB's opgave
at udforme en europaeisk sundhedspolitik. Planlaegningen af sundhedssektoren tilkommer de stater, der
samtidig ejer EIB og fastlaegger dens
mandat. Imidlertid kraever Banken
dokumentation for, at helseprojekC) Et af observatoriets vigtigste produkter
er Serien Health Care Systems in Transition,
der indeholder en autoritativ analyse af
udviklingen i de europaeiske landes sundhedssektor.

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK
EIB's aktivitet i sundhedssektoren fuldt integreret

terne er i overensstemmelse med

sundhedssektors faciliteter, bâde i

En anden udfordring er udvikling af

den nationale eller regionale priori-

medlems- og ansogerlandene. Med

faciliteter - saedvanligvis uden for

tering, og at de bidrager til en mere

hjaelp fra sine netvaerkspartnere vil

piejesektoren - for det voksende

omkostningseffektiv sundhedssektor.

Banken lobende forbedre sin be-

antal aeldre, for mennesker med psy-

Under

underkastes

dommelse, hvorved den imidlertid

kiske problemer og for handicappe-

hvert projekt derfor en undersogelse

agter at fastholde sit grundiaeggen-

de. Der er behov for at skabe en

af, om det er okonomisk og teknisk

de princip om kun at investere i om-

bedre integration mellem sundheds-

velfunderet, og om det er i trâd med

kostningseffektive helseforbedringer.

sektorens forskellige niveauer, men

bedommelsen

ogsâ for at mindske kloften mellem

Bankens forstâelse af den pâgaeldende sundhedssektors behov osv.

Modernisering a f den
europaeiske sundhedssektors faciliteter
EIB agter at udvide omfanget og

Fremover vil den storste udfordring

sundhedspieje og social forsorg. Det-

vaere at anvende Bankens midier til

te udgor tilsammen en spaendende

projekter, der fremmer virkeliggorel-

dagsorden, som Banken agter at

sen af hvert lands overordnede mal

tage fat pâ med âbenhed og med

for sundhedssektoren. I visse dele af

stotte fra sundhedsvaesenerne over-

Europa vil der stadig ske en betydelig

alt i Europa. •

modernisering af hospitalssektoren,

arten af sine aktiviteter i sundheds-

medens hovedopgaven i andre vil

sektoren. I samarbejde med offentli-

vaere den infrastruktur for plejesek-

Nicholas Jennett,

ge myndigheder og andre initiativta-

toren, der er nodvendig for at sikre

direktoratet for projekter,

gere vil den fortsat bidrage til mo-

en effektiv udnyttelse af hospitals-

derniseringen af den

pladserne.

europaeiske

tIf: (+352) 4379-8548,
e-post: n.jennett@elb.org

fond. Dens midier er fortrinsvis forbeholdt
mindre og inelleiristorc virksomheder i
startfasen, men der er ligeledes mulighed
for at fremme initiativer for mobilisering af
udviklingskapital til innovative virksomheder, isier i omrâder, hvor venturekapitalindustrien er mindre veletableret. Konkret
stilles ordningens midier til râdighed gennem erhvervelse af minoritetsandele (hojst
25%) pâ 5 til 10 mio EUR i venturekapitalfonde.

Ordningen blev oprettet i 1997 og administreres af Den Europjeiske Investerings-

tigelsesskabende investeringsprojekter. Via
dette program soger EIB isa;r at styrke kilder til venturekapital for mindre og mellemstore virksomheder. Hidtil er der blevet
givet tilsagn om ca. 750 mio EUR i na;sten
samdige EU-lande.

Det ventes, at dis,se fonde vil investere i
over 1 000 mindre og mellemstore virksomheder i deres tildelingsperioder. Derved
ventes ordningens midier at ville indgâ i
samiede nyinvesteringer pâ ca. 2 mia EUR.

Sidelobende med de midier, som Den
Europ;EÌske Investeringsfond forvalter for
EIB, investerer EIF ca. 80 mio EUR af
egne midier. Pâ Unionens vegne forvalter
den desuden en ordning, der i hojere grad
er forbeholdt investeringer i nyetablerede
eller regionale venturekapitalfonde med en
hojere risikoprofil. EIF har i alt ca. 500
mio til râdighed for investering i venturekapital og fremme af venturekapitalsektorens udvikling i Europa. EIF, der blev
oprettet i 1994, er den yngste europasiske
fìnansieringsinstitution. Dens kapital ejes
af EIB (40%), Den Europœiske Union
(30%) og en gruppe pâ 75 finansieringsinstitutioner i EU (30%).

Den Europ^iske Finansieringsordning for
Teknologi er et led i det Amsterdamhandiingsprogram, som EIB indledte i 1997
med henblik pâ at oge sin stotte til besksf-

Sabine Parisse, hovedafdelingen
for information og kommunikation,
tlf: (+352) 4379-3138,
e-post: s.parisse@eib.org

Af det oprindelige kapitalindskud i ordningen pâ 125 iTiio EUR, erdc hidtil bevilgede 85 mio gâet til 19 venturekapitalfende med en samlet kapital pâ over 1 mia
EUR.
EIB oger sit indskud i Den Europieiske
Finansieringsordning for Teknologi til
250 mio EUR. Ordningens midier skttl
investeres i specialiserede venturekapitalfonde, der fremmer oprettehen og udviklingen a f hojteknologiske, vakstorienterede
mindre og mellemstore virksomheder i EU.

EIB agter at
udvide arten
og omfanget
af sine
aktiviteter
i sundhedssektoren

EIB INFORMATION 3 - 1 9 9 9 1 Side 9

Genopbygningslân til det
jordskœlvsramfe Tyrkiet
Efter anmodning fra Râdet for Den
Europaeiske Union og efter positiv
udtalelse fra

Europa-Parlamentet

har EIB oprettet en udlansordning
til fordel for genepbygningen efter

•

•

*

jordskaelvene i Tyrkiet. Formâlet er

w

at bidrage til daekningen af det
hastende genopbygningsbehov

i

Marmara, der er hârdt ramt af de
nylige jordskaelv.
Ordningen

âbner

mulighed

for

ydelse af lân pâ Indtil 600 mio EUR
i en treârsperiode.
Banken agter at ivaerksaette sin udlansordning, sâ snart den modtager
Den Europaeiske Unions officielle
mandat. Odrningen sigter mod at
istandsaette eg genetablere isaer
transport-, energi- og miljoinfrastrukturer,

edelagte

beligblokke

eg mindre virksomheder, men ogsa
• ^ -

Industrien i provinserne Izmit, Adapazari. Valeva eg Belu.

- • :

5

É ν/

terskalaen, tjlev efterfulgt af over

Der meldes om 15 370 dodsefre eg

Jordskaelvet den 17. august 1999,

1 000 efterrystelser, hvoraf nogle var

ca. 26 500 tilskadekomne. Andre

der havde en styrke pâ 7,4 pâ Rich-

sâ staerke som 5,6 pâ Richterskalaen.

250 000 mennesker blev hjemlose.

F o r v a l t n i n g af vandressourcerne t e g n e r sig for h o v e d p a r t e n af lângivningen i Tyrkiet

Side IO

Takket viere sin ârelange udlânsaktivitet i Tyrkiet
er EIB godt rüstet til at kunne udvaslge bseredygtige projekter og sikre en hurtig udmontning af
sin udlansordning. Den indledte sin lângivning i
1965, da Tyrkiet undertegnede sin f0rste saniarbejdsaftale med Unionen.

almindelige budget, som Banken administrerer
pâ EU's vegne. I arene 1994-1999 var lângivningen i Tyrkiet koncentreret om folgende sektorer:
Vandforvaitning (44%), energi (31%), kommunikation (14%) samt industri og tjenesteydelser
(11%).

Siden da har Banken ydet finansieringsbidrag pâ
i alt 1 303 mio EUR i landet. Efter en afbrydelse
i 1980'erne genoptog den sin lângivning i
Tyrkiet i 1994. Mellem 1994 og 1999 stillede
den ca. 557 mio EUR til râdighed, nemlig
545 mio EUR i lân af egne midier og 12 mio
EUR i risikovillig kapital fra Fsellesskabets

Blandt de finansierede projekter i Tyrkiet kan
n.evnes: Kloak- og renseanlaeg i Adana, Diyarbakir, Izmit og Tarsus; modernisering af telefonnettet; gastransmissions- og -distributionsnet; et
atsvovlingsanlaig ved Yenikoyva-rket pâ yEga;erhavskysten samt en ra;kke mere miljovenlige
kl aft- og varmevierker.
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DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK
Genopbygningslân til det jordskselvsramte Tyrkiet

Gaveydelser t i l Tyrkiet o g Grae
To uger efter det voldsomme jordskxlv besluttede EIB at skxnke
en katastrofebistand pâ 1 mio EUR til den mest hastende genopbygning i Tyrkiet. Den skal gâ til et hjem for foraeldrelose born i
Izmit, som de tyrkiske myndigheder har udvalgt.
Desuden skienkede EIB 1 mio EUR til Graekenland efter jordskaelvet i Athenomradet i September. Midlerne skal anvendes til udbedring og genopbygning af skoler i de hardest ramte omrâder inden
det nye skolears begyndelse.
De storste jordskaeivsodelaeggelser
skete i byemrâder, isaer pä boligblokke og mindre

virksomheder,

der typisk har til huse i beligblekkenes stueetager,
kommunale
hârdt

ramt.

opiysninger

men ogsà

infrastrukturer
Ifolge
fra

de

de
er

I de senere âr har EIB stillet en humanitazr nodhjaelp i form af
gaveydelser til râdighed for en raekke lande eller omrâder, der er
blevet hârdt ramt af naturkatastrofer, f.eks. de osttyske delstater,
Polen og Tjekkiet i September 1997, Honduras og Nicaragua i
1998 og Kosovo i maj 1999.

officielle

Ministeriet

for

Bygge- og Anlaegsarbejder blev ca.
66 440 boliger odelagt. Andre over
147 000 meldes beskadiget. Blandt

og bremse den okonomiske vaekst

vendige midier vil i vid udstraek-

de mindre og mellemstore

ned til mellem 0 og -2,5% i inde-

ning skulle komme fra udlandet,

vaerende âr.

nemlig i form af en

virk-

somheder blev 10 900 odelagt og
ca. 20 000 beskadiget.

bistand

til

langfristet

genepbygningen

fra

Ifolge de fereliggende skon har

Den Europaeiske Union, EIB, Ver-

Jordskaelvet ventes at ville reducere

jordskaelvet

densbanken og Den Internationale

bruttonatienalproduktet med 3-5%

mellem 3 og 6,5 mia EUR. De nod-

En hard vinter

anrettet

skader

for

Valutafond. •

Den umiddelbare opgave er imidlertid at bjserge de jordskaeivs-

De tidligere jordskaelv anrettede

ramte Igennem den kommende,

langt mere begraensede skader

barske vinter Det bliver vanske-

end det seneste, og genopbyg-

ligt, idet temperaturen

ningen er gâet hurtigt. Den tyr-

tiden falder til -5° samtidig med

kiske Stat har f.eks. allerede gen-

at der blaeser kolde vinde fra

opfort over 5 000 boliger, som

havet og falder store maengder

den nu er I gang med at stille til

regn, mâske endda sne. Alle, som

under-

râdighed for de mennesker, der

har haft mulighed for det, har

mistede

under

sogt ly hos slaegt eller venner.

jordskaelvet i Adana i j u n i 1998.

Andre far tilbudt husly i hurtigt

Efter det seneste jordskaelv er

konverterede sociale bygninger

det ambitiöse mal derfor at af-

og statsiige gaestehuse overalt i

deres

hjem

slutte genopbygningen af boll-

landet, men dem, der stadig ar-

gerne inden vinteren 200012001.

bejder i det jordskaeivsramte om-

En del af Bankens udlansord-

ràde, har ikke rad til at forlade ste-

ning til fordel for genopbyg-

det. Derfor er der blevet oprettet

ningen vil blive anvendt til frem-

talrige teltbyer,

me af boligbyggeri.

huser op til 5 000 mennesker.

hvoraf mange
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Temaet for EIB-forurn 1999 »Euro-

làntagning eg lângivning, er det

markederne;

Banken magtpâliggende at udveks-

Kommende

aendrin-

ger« er af tifgorende betydning for

le synspunkter med andre markeds-

Den

Okonomiske

og

Monetaere

deltagere sâvel sem med menings-

Unions succès og har

betydelige

dannere og akademikere. Allerede

konsekvenser for det internationale

inden övergangen til 0 M U bidrog

finansielle system.

EIB til at skabe en omfattende og
diversificeret masse af eurodenomi-

Den 2 Ί . og
22. Oktober
1999 sam
iede det
femte ârlige
ElB-forum
ca. 400
specialister
i Paris for
a t drofte
euromarkederne

.Side
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Skont euroen er meget ung, kun et

nerede gaeldsinstrumenter.

âr gammel har den bevist sin trovaerdighed,

euromarkederne

I begyndelsen af 1997 udbod EIB

myldrer med nye tendenser, der

og

Verdens forste euroobligationsemis-

presser markedsdeltacjerne til hur-

sion, og den har siden udbudt 77

tigt at tilpasse sig de skiftende for-

toneangivende euroemissioner eller

hold. Eureen finder allerede ud-

eurorettede emissioner pâ i ait ca.

bredt anvendelse som en interna-

30 mia EUR.

tional valut.) Emittenterne uden for
euroomrâdet udbod ι 1998 og 1999

Siden marts 1999 har Banken via sit

ca. 20% at de eurodenominerede

emissienspregram EARN (Euro Area

obligationer, og nyernissionerne af

Reference Note) sogt at piacere sig

europaeiske

selv i en fremtraedende position pâ

virksomhedsobligatio

ner Steg med 20% i 1999. Euroemis-

euromarkedet

sienernes ijennemsnitlige storrelse

toneangivende ebligationer til det

er steget dramatisk med over 60%.

ved

at

gore

sine

bedste alternativ til de europaeiske
staters. Bankens mal er ved udgan-

Da aendringer pâ de nye markeder

gen af 1999 at have skabt en samlet

naturligvis pavirker EIB's strategi fer

eurogaeld pa over 50 mia EUR tak-

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK
EIB-forun) 1999 «Euromarkederne: Kommende aendringer«

Program
Den 21. Oktober 1999
ÂBNINGSTALE:
Sir Brian Unwin, bestyrelsesformand
og formand for EIB
SÄMLING I: »Euroomrädets udfordring:
En ny, dynamisk udvikling«
Formand: Wolfgang Roth, naestformand i EIB
Talere:
Giuliano Amato, finansminister samt minister for budget og okonomisk
planlaegning; Italiens medlem af EIB's styrelsesrâd
Felix G. Rohatyn, USA's ambassador i Frankrig, forhenvaerende direktor
for Lazard Frères and Company, New York (USA)
Jean-Pierre Tirouflet, formand og direktor for Rhodia (Frankrig)
Richard Summers, direktor for Kontinentaleuropa i 3i Group pIc (Det
Forenede Kongerige)
Jean-Jacques Laffont, professor i okonomi ved Toulouses Universitet
(Frankrig) og forhenvaerende formand for European Economic
Association

ket vaere dels de naevnte emissiener,
dels konverterede lân.
Pâ forstedagen var droftelserne koncentreret om forummets emne i makrookonomisk sammenhaeng, idet
hovedvaegten là pà OMU's virkninger pà vaeksten og beskaeftigelsen i
Europa. Dette everlappede i negen
grad emnet for sidste ars forum,

MIDDAG med gaestetaler
Pedro Solbes Mira, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar
for okonomiske og monetaere aniiggender

Den 22. oktober 1999
SÄMLING 11: »/indringer i den finansielle sektor I euroomrâdet«
Oplaeg ved Alfred Steinherr, EIB's chefokonom

nemlig forholdet mellem investeringer eg beskaeftigelse, isaer sporgsmälet om dels tilvejebringelse af
kapital inden for 0 M U , dels innovative virksomheders adgang til venturekapital. Et andet emne pà forstedagen var, hvorledes den igangvaerende omstrukturering pavirker

GRUPPE 1: »Bankernes omstrukturering«
Formand: Massimo Ponzellini, naestformand i EIB

Europas samiede konkurrenceevne.
Indlaeggene og droftelserne pâ an-

Talere:
Marc Antoine Autheman, formand for bestyrelsen for Crédit Agricole
Indosuez (Frankrig)
Artur Santos Silva, formand for Banco Portugués de Investimento
(Portugal)
Maurizio Sella, formand for Den Italienske Bankforening og direktor
for Banca Sella S.p.A. (Italien)

dendagen var mere tekniske og
vedrorte

bankernes

omstrukture-

ring og kapitalmarkedernes rolle.
Gaestetalerne var medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for
okonomiske og monetaere aniig-

GRUPPE 2; »En storre rolle for kapitalmarkederne?«
Formand: Ewald Nowotny, naestformand i EIB

gender

Pedro Solbes Mira

Frankrigs

davaerende

samt

okonomi-,

finans- og industriminister Domini-

Talere:

que Strauss-Kahn, der samtidig var

Gerd Häusler, medlem af bestyrelsen for Dresdner Bank AG (Tyskiand)
Fernando Abril Hernandez, finansdirektor i Telefonica S.A. (Spanien)
Rodolfo Bogni, medlem af koncerndirektionen for UBS AG (Schweiz)

medlem af EIB's styrelsesrâd. Taler-

Gaestetaler:
Dominique Strauss-Kahn, okonomi-, finans- og industriminister;
Frankrigs medlem af EIB's styrelsesrâd

ne og deltagerne kom fra banksektoren og andre finansieringsinstitutioner, Industrien, fagbevaegelsen,
parlamenterne, statsadministrationerne,

de

regionale

administra-

tioner, de internationale erganisaAFSLUTNINGSTALE
Francis Mayer, naestformand i EIB

tiener, universiteterne og medierne i sâvel samtlige EU-lande som
talrige tredjelande.
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Konklusionerne
af det femte
ElB-forum
Francis M a y e r
Naestformand i Den Euro
paeiske Investeringsbank

Euroen er ikke et

virksomheders, idet det saetter dem

mal i sig selv. Nok

i stand til at fore en ambitiös udvik-

er

lingsstrategi.

den en

stor

succès - i ojeblikket pâ det tekni-

Angâende

ske og det finan-

fredsstillende, skal jeg nu komme

karakteren

jaevnt

til-

sielle plan - men

ind pà den konstruktive kritik, som

den skal desuden

talerne har formuleret.

skabe stabilitet og livskvalitet for
Unionens borgere og tor dens nabo-

Den forste konstruktive kritik kom

er mod ost og syd. Det er den egent-

fra de herrer Amato og Summers

lige màlestok for euroens succès,

eg lod sâledes: »I Europa har vi

bâde endeligt og pa mellemiang

endnu ikke et stert finansieit mar-

sigt.

ked som i USA«. Vi har den faelles

Richard Summers
& Felix G. Rohatyn

valuta, men vi har ikke det integre-

Jean-Pierre
Tirouflet

Talerne har nœvnt en raekke positive

rede finansielle marked, som Eu-

aspekter, men ogsâ kun givet euro-

ropa fortjener. Der eksisterer end-

en karakteren jaevnt tilfredsstillen-

nu for mange skatte- og levgiv-

de. Det er mine forste hurtige ken-

ningsmaessige barrierer, som vi ma

klusiener.

arbejde pâ at fjerne. Efter hr. Ti-

Indforelsen af eureen har allerede

de europaeiske virksomheder ens-

bâret frugt fer den europaeiske oko-

artede konkurrencevilkâr med hen-

nomi. Som de herrer Amato

syn til skatter eg sociale afgifter,

rouflets opfattelse har ikke engang

Marc Antoine
Autheman
& Alfred Steinherr

eg

Solbes naevnte, er euroen med sik-

som tilfaeldet er i USA.

kerhed ikke gründen til den fernyede vaekst i Europa, men den har i hoj

Guiliano Amato
& Jean-Jacques
Laffont

Anden konstruktive kritik: De her-

grad gavnet den ved at skabe usaed-

rer Autheman og Steinherr advare-

vanlig gunstige monetaere vilkâr i

de mod to kun tilsyneladende gode

form af bade et historisk lavt rente-

losninger. Den forste er: »Störst for

niveau og en emregmngskurs ever

enhver pris«. Hr. Steinherr pävis-

for dollaren, som vi vel alle sammen

te klart, at det at vaere ster ikke

kan betegne som passende.

er patentlosningen pâ bankernes
straeben efter lonsomhed, hverken

Hvad virksornhederne angâr, er eu-

Artur Santos Silva
& Maurizio Sella

i forbindelse med nationale em-

roen, som de herrer Santos Silva og

struktureringer eller

Sella naevnte, nok ikke gründen til

skridende fusioner.

graenseover-

emstruktureringerne og fusienerne
i Europa, men den har helt klart styr-

Rodolfo Bogni

Ewald Nowotny
& Fernando
Abril Hernandez

kun tilsyneladende

en raekke talere har n.sevnt, er disse

nemlig brug af fusioner og overta-

fusioner og overtagelser interessan-

gelser som genvej til en europaeisk

te, idet de e' graenseoverskridende,

dimension. Han pàviste, at fusioner
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losning,

kun er fordelagtige, hvis de angâr

paeiske koncerner, der kan stâ sig i

en staerkt specialiseret og internati-

den internationale kenkurrence.

onaliseret aktivitet, f.eks. i forbindelse

/

god

dvs. at de har skabt aegte euro-

Endelig har vi som naevnt af de her-

Gerd Häusler

Hr. Autheman naevnte en anden

ket tendensen i denne retning. Som

med

virksemhedsfinansie-

ring, kapitalmarkeder esv. De er

rer Häusler, Abril og Bogni siden

derimed ikke tilradelige, nar der er

den 1. januar 1999 opievet en ene-

tale om detailbanker, dvs. den mest

stâende vaekst i eureobligationemis-

almindelige form for banker, hvor

sienerne - iscer de store europaeiske

han feretraekker

samarbejdsafta-

DEN EUROP^ISKE INVESTERINGSBANK
ElB-forum 1999 »Euromarkederne: Kommende aendringer«

'm findes i De Forenede Stater. Selv skeptikere
' 1 ma indse, at euroens stabiliserende virkning
l er gavnlig for hele det internationale finansielle system, der var blevet mindre sikkert i
*—*'"t forlobne âr.

1er, der bevarer hver af parternes
nationale eller lokale identitet.
Jeg bemaerker i denne sammenhaeng (men det er vel kun tilfaeldigt?), at dette netop er den strate-

vis europrojektet imidlertid skal baere frugt
i fiildt < ' " f H H F < ^ ^ i ' skabes en gunstig grobund. Dermed hentyder D. SttaSüiss-Kahn til den indlaeringsproces, han og de ovrige
finansministre gennemlever i Euro 11-gruppen for sâ vidt angâr
koordineringen og afstemningen af deres respektive nationale
okonomiske politikker. Endvidere er Den Europaeiske Centralbank
gradvis gâet ind i en dialog med Euro 11-gruppen, en dialog, der
ma styrkes yderligere.

gi, som Crédit Agricole felger med
fusionen Crédit Agricole - Indosuez
i Frankrig og samarbejdsaftalerne
med en raekke italienske eg pertugisiske banker, der bakkes ep af

Euroen er desuden et aktiv for Europas vaekst. Den opnaede stabilitet afbodede utvivlsomt skadevirkningerne pâ Europas okonomi
af den internationale finanskrise i 1998 og begyndelsen af 1999.

udvekslinger af minoritetsandele.
Den tredje konstruktive kritik kom
hovedsagelig fra hr. Amato, der
pàviste, at vi nu nok har en egnet
makreokenomisk eg monetaer ramme i Europa, men at vi endnu ikke
har

gennemfort

strukturrefermer.

de
Han

nodvendige
henvendte

sig med denne bemaerkning til de
europaeiske regeringer i sin egenskab af finansminister.
Jeg vi! til slut naevne de inspirerende indiaeg fra ambassador Rohatyn
og professer Laffont.
Ambassador

Rohatyn

Den Europaeiske Union har nu faet et godt afsaet i retning af
opnâelse af ftdd beskaeftigelse, og fem medlemslande kan allerede
melde om fuld beskaeftigelse. Til de vigtigste politiske forudsaetninger herfor horer koordinering af de nationale okonomiske politikker og stimulering af innovation, hvilket er et overordnet mal for
sâvel det portugisiske som det franske EU-formandskab i âr 2000.
Samtidig bor EU-landene fortsaette deres bestraebelser for at reducere de offentlige udgifter, Inflationen og renteniveauet i overensstemmelse med Maastrichttraktatens konvergenskriterier. Hvis
disse forudsaetninger opfyldes, og der skabes et gunstigt okonomisk
klima, er D. Strauss-Kahn overbevist om, at EU-landene ί 2002 vil
kunne overholde traktatens kriterier for offentlige udgifter. Det vil
naturligvis styrke euroens trovaerdighed og saette EU i stand til fiddt
ud at koncentrere sig om sin mâlsaetning pâ beskaeftigelsesomrâdet.

ferklarede

sin epfattelse af, hvad - om ikke
det amerikanske mirakel, sa deg USA's solide okonomiske kenstitu-

fra denne synsvinkel er vi stort set i

vaeret overordentlig staerk eg sam-

tien skyides. Han naevnte tre grün-

samme situation pa begge sider af

fundsmaessig anerkendt. 3) Tilste-

de: 1) Et overerdentlig komplekst

Atlanterhavet, men efter ambassa-

devaerelsen af en sand folkeka-

institutionelt

dor

og

politisk

system,

Rohatyns opfattelse er

den

pitalisme

i

USA, der

stimulerer

kendsgerning, at »magthaverne i

vaeksten. Ambassador Rohatyn fer-

for vert europaeiske institutionelle

USA far et godt modspil« til gavn

mulerede det saledes: »Den ameri-

system med Europa-Kommissionen,

for Ökonomien. 2) Den amerikan-

kanske berger epforer sig snarere

Râdet eg Europa-Parlamentet. Set

ske ivaerksaetterând, der altid har

sem aktionaer end som vaelger«.

der - en passant - ikke star tilbage
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ske omrâde sàvel som med hensyn

Undertonen î Pedro Solbes' indlieg var optimistisk: Det igangvaerende genopsving i den europaeiske okonomi tegner godt for en
varig okonomisk ekspansion og for skabelsen af hy beskaeftigelse.

til transparens eg information pâ
aile niveauer i samfundet.
Som franskmand kan jeg tage det

Denne succès bygger i saerdeleshed pâ Den Okonomiske og Monetaere Union og pâ euroens indforelse. Hvis succesen skal fortsaette,
s er der imidlertid visse betingelser, der skal opfyl' des, forklarede europakomm isaeren. Medlems|terne skal fortsat overholde stabilitets- og
' vaekstpagtens kriterier - isa:r vedrorende de
I ofïentlige udgifter og koordineringen af de natiI nnale okonomiske politikker; de skal stotte Den
ropaeiske Centralbanks politik for prisstabili; Og de bor gore en stor indsats for gennem«Ise af Strukturreformer, a'.r forbedrer deres
irkeders effektivitet og fleksibilitet. Den
ropœiske Centralbank skal for sin del bidrage
virkeliggorelsen af EU's vaekstmâl ved at fastholde sit mal om prisstabilitet

helt religt. Nok stammer den medel,

som

professer

Laffont

Robespierre, men til gengaeld bygger fremtidens model pâ den store
Montesquieu. •

Euroens indforelse har betydelige konsekvenser Or de europaeiske
finansielle markeder - ogsâ med hensyn til miirkedsintegration.
Det er en lobende udvikling, og Europa-Kommiissionen tillaegger
denne Integrationspolitik hoj prioritet, som det fremgar af dens
handlingsplan af maj 1999.
Det naeste
ElB-forum
finder sted i
Bremen den
19. og
20. oktober
2000 og vil
beskaeftige sig
med sporgsmâl i
forbindelse med
regionudvikling
og udvidelsen

Angâende euroomrädets fremtidige udvikling, gur europakommisaeren sig i hoj grad til talsmand for de fire udenf(|»rstâende EU-landes deltagelse, bâde i egen og euromarkedets interesse. Selv en
monetaer union bestâende af de 15 EU-lande vil imidlertid ikke
vaere endelig, idet ansogerlandene ligeledes har sat sig det mal og
indgâet den forpligtelse at ville tiltraede 0 M U og indfore euroen.
Dette bliver en gradvis procès, der ikke automatisk slutter med tiltraedelsen af EU. Efter tiltraedelsen vil forberedt Iserne pâ 0 M U medlemskab sandsynligvis kraeve en overgangspe riode aftiaengig af
landenes evne til at opfylde traktatbestemmelserne.

Tekstsamiingen om ElB-forum
1999 vil blive offentliggjort
forst i 2000 og kan rekvireres
gratis fra hovedafdelingen
for information og
kommunikation,
fax: (+352) 4379-3189.
Yderligere opiysninger om

Professer Laffont hjalp os med at se

dellen,

en smule mere nogternt pâ dagens

model, der torekommier ham aide-

host pâ dette forum. Han forte os

les foraeldet

tilbage til eplysningstiden for at

and Balancts eller Locke-Montes-

understrege, at der pâ taersklen til

quieu-modellen, som han

dei

jakobinske

franske

eg medellen Checks
finder

det 21. ârhundrede stadig findes to

mere lovende, fordi den bygger pâ

modeller for okonomisk udvikling,

et oget modspil til den etablerede

nemlig

magt pâ det okonomiske og politi-

Reusseau-Rebespierre-mo-
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be-

tragter som foraeldet, fra Rousseau-

ElB-forum kan fâs hos
Yvonne Berghorst,
hovedafdelingen for
information og
kommunikation,
tlf.: (+352) 4379-3154,
e-post: y.berghorst@eib.org

DEN EUROP£ISKE INVESTERINGSBANK
Balkan: EIB udvaelger vigtige infrastrukturprojekter

/ alt ca. 70 broer
blev beskadiget
under Kosovokonflikten

'F

t

Balkan: EIB udvaelger vigtige
infrastrukturprojekter
Potentielle
EIB's Balkanstyringsgruppe opstiller i sin
unders0gelse »Grundlagsinhastrukturinvesteringer i Sydosteuropa« en forste liste over
potentielle infrastrukturprojekter.
Undersogelsen er tokuseret pâ veje, jernbaner,
havne, lufthavne, el, olle, gas, telekommunikation og vand, herunder vandvcjen Donau.
Gennemf0relsen af de udvaigte projekter vil
koste i alt ca. 6 mia EUR og tage mindst tre til
fem âr. EIB agter at tage teten med hensyn til
finansiering af infrastrukturer i omrâdet.
EIB spiller allerede en fremtra;dende rolle
som finansieringskilde for gcnetableringen af
infrastrukturerne i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, den tidligere jugoslaviske
republik Makedonien og Ruma;nien, ligesom
den er rede til at udvide sin aktivitet til Kosovo, sä snart EU giver gront lys.
EIB's formand Sir Brian Unwin forclagde sidst
i September i Wa.shington denne undersogelse
for styringsgruppen pâ hojt plan (forende industrilande og internationale organisationer)
for okonomisk koordination i Sydosteuropa.

I en kommentar til forholdene pâ Balkan udtalte Sir Brian Unwin: »Da investeringsbehovene
er enorme og de finansielle midier stierkt begraensede, er det at afgorende betydning at prioritere investeringerne klart i naert samarbejde
med de pâgœldende landes regeringer, at anvende strenge bedommelseskriterier og at insistere
pâ et tilstraekkeligt samfundsokonomisk udbytte. I betragtning af vor gunstige iidgangsposition mener jeg, at EIB bor tage teten pâ infrastrukturomrâdet, og det er vi allerede parate til.«

projekter til
en vaerdi af
ca. 6 mia EUR

EIB oprettede i juni en Balkanstyringsgruppe
med henblik pâ at vurdere investeringsbehovene og udvaelge prioriterede projekter i Sydosteuropa efter krigen. Balkanstyringsgruppen bestar af bankfolk, okonomer og ingeniorer med
erfaring i udvaelgelse af de transport-, telekommunikations-, energi- og miljoinfrastrukturer,
der forst og fremmest skal genetableres, og som
EIB kan yde langfristede finansieringsbidrag til
med kort varsel. Balkanstyringsgruppen koordincrcr desuden EIB's aktivitet i omrâdet med
Europa-Kommissionen, koordinatoren for stabilitetspagten og de ovrige internationale finansieringsinstitutioner, der bidrager til genopbygningen pâ Balkan.

EIB INFORMATION 3 - I 9 9 9 I

Side I J

Traditionelle infrastrukturer for transport,
energi, telekommunikation og vandforsyning
er vaesentlige forudsaetninger for enhver forbedring af den okonomiske vaekst I visse
sydosteuropaeiske lande er disse grundlagsinfrastrukturer blevet staerkt medtaget af de
seneste konflikter, idet de direkte krigsodelaeggelser har gjort store dele af den fysiske
kapital ubrugelige. Alligevel var konflikternes indirekte virkninger i form af faldende
indkomster og manglende vedligeholdelse
nok endnu alvorligere.

konsekvenser af de omfattende skader, der har afbrudt vigtige vejferbindelser, er alvorlige og vil forblive
alvorlige i en ârraekke, selv om der
etableres midlertidige strukturer eller losninger (faerger).
I Forbundsrepublikken Jugeslavien
forte den nylige Kosovokonflikt fra
marts til juni 1999 til omfattende
infrastrukturodelaeggelser. Et forelobigt skon viser, at ca. 50 vejbreer
er beskadigede eller odelagte, heraf ni ever storre floder (Donau og
Sava) og otte i Kosovo. Desuden

Formâlet med EIB's undersogelse

omrâdet i form af manglende perio-

blev ca. 19 jernbanebreer og fem

vedrorende genetableringen af in-

disk eg lobende v<>dligeholdelse,

jernbanestationer

frastrukturerne pa Balkan er dels at

der gradvis gjorde den nodvendige

berorte overordnede vej- og jern-

beskrive rammerne for udbygnin-

istandsaettelse stadig mere bekoste-

baneforbindelser er vejene mellem

gen af de regionale infrastrukturer,

lig.

den

ungarske

beskadiget.

graense,

De

Beograd,

Skopje og den bulgarske graense,

dels at danne grundlag for udvaelgelsen af prioriterede projekter. Un-

De svindende indkomster og skatte-

mellem Serbien og Kosovo samt

dersegelsen omfatter Albanien, Bos-

prevenuer forte til nedskaeringer

mellem Serbien og

nien-Hercegovina,

pâ vedligeholdelse

Kroatien,

For-

og förnyelse,

bundsrepublikken Jugeslavien, den

hvilket resulterede i en accelereren-

tidligere jugoslaviske republik Ma-

de slitage. hertil kern manglen pa

kedonien, Bulgarien og Rumaenien.

Montenegro.

Hertil kommer alvorlige odelaeggelser af ca. 12 lufthavne.

reformer, der kunne have flyttet

Ved epgerelsen

den finansielle byrde bort fra de

genetablering af infrastrukturer ef-

De forskellige krige og konflikter,

allerede

statsbudgetter

ter disse kenflikter ma der desuden

der brod ud i store dele af det tidli-

fer finansiering af civile infrastruk-

tages hensyn til de aendringer af

gere Jugeslavien, anrettede betyde-

turer ever pa alternative ordninger

samhandels-

lige skader pâ infrastrukturerne. Ud

baseret pâ tjrugerbetdling.

der er sket i en raekke omrâder, eg

beskedne

over de direkte skader havde den

som

kan

og

af

behevet

for

trafikmonstrene,

retfaerdiggore,

at

nye

période i 90'erne, der var kendeteg-

Der er blevet udarbejdet detalje-

ruter eller typer investeringer fere-

net af uro og okonomisk tilbage-

rede skon over skaderne i Bosni-

traekkes. Denne del af Europas fun-

gang, imidlertid lige sâ alvorlige

en-Hercegovina. Skont genepbyg-

damentale

indirekte virkninger i store dele af

ningsprocessen

ning ger, at en raekke aeldgamle

her

skrider

godt

geostrategiske

betyd-

fremad, er der fortsat behov fer

handelsveje fortsat er af stor betyd-

betydelige investeringer i genop-

ning. Sem eksempel kan naevnes de

bygning 0(] udbygning samt med

kerteste handelsveje fra nerdvesttil

henblik pâ genskabellse af passende

sydost, der folger Sava- og Donau-

institutioner, f.eks. ι lernbane-, el-

floden. Desuden gar vej-, jernbane-

og vandsektoren.

eg elforbindelserne mellem EU-landet Graekenland og de ovrige EU-

Afbrydelsen af skibsfarten pâ Do-

lande gennem landene i omrâdet,

nau er en vigtig faktor, der berorer

ligesom de indgâr i Den Europaeiske

alle 11 Denaulande, hvoraf fire ind-

Unions

gâr i det her betragtede emrâde.

transportkorridorer (jf. körtet).

net

af

faelleseuropaeiske

Odelaeggelsen eller beskadigelsen
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af en raekke storre broer over flo-

Pä grund af bistandskildernes ogede

den betyder, at fjernskibsfarten ik-

fokus pâ omrâdet er der en forstâe-

ke vil kun'ie genoptages, fer sejl-

lig tendens til, at landene fore-

lobet er ryddet, hvilki?t sandsynlig-

laegger prejekter eg foresiâr inve-

vis vil tage fiere ar. De okonomiske

steringer uden at tage helt sä noje

DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK

Balkan: EIB udvaelger vigtige infrastrukturprojekter

hensyn til de okonomiske og finansielle kriterier. Denne tendens styrkes, hvis der laegges saerlig vaegt pa
projekter, der opfylder politiske retningslinier - sâsom oget regional
Integration - snarere end okonomiske og eftersporgselsmaessige betragtninger.
Sem erfaringerne fra andre omrâder viser, er graenseoverskridende
projekter ofte baseret pâ et spinklere okonomisk grundlag end prejekter, der fremmer virkeliggorelsen af
de overordnede mal for den nationale politik. Vej- og jernbanetrafikken over en graense har tendens til
at vaere beskeden

sammenlignet

med trafikken pà nationale forbin-

Korridorcrnc IV

Berlin/Nürnberg - Prag - Budapest
(^oiistanta/Thcssalonikc/lstanbul

Korridor V

Venedig - Triest/Kopcr - LJLibljaiia - Budapest —
Uzgorod — Lvov

Faelleseuropaeiske
transportkorridorer

delser eller mellem storre byemrâder i et bestemt land. El- og vandprejekter, der berorer to eller fiere
lande, viser sig ofte specielt komplekse og usikre. Der er derfor be-

Forgrening Β
Forgrening C'

Rijcka - Zagreb - Budapest
l'locc — Sarajevo - Osjck — Budapest

hov fer at genskabe balance, ved at

Korridor VII

Donaufloden med havne

de internationale

Korridor VIII

Dürres - Tirana - Skopje - Sofia - Varna

Korridor IX

1 lelsinglors - St. Petersborg — Moskva/Pskov — Kiev —
Ljubasevka - C'-hisinau - Bukarest - Dimitrovgrad ,'\lexandroupoli

Korridor X

Salzburg - Ljubljana - Zagreb - Beograd - Nis - Skopje Veles — The.s.salonike

finansieringskil-

der fasthelder deres konventionelle
finansieringskriterier, hvortil horer
behovsanalyser,

analyser

af

den

samfundsokonomiske interesse, miljoundersogelser, udbudskriterier og
kvaliteten af projekternes gennemforelse.

Forgrening A
Forgrening Β
Forgrening C

Budapest - Novi Sad - Beograd
Nis — Sofia pä korridor IV til Istanbul
Veles — Bitola — Florina — Via Egnatia

Udvaigte
projekteksempler
jekteksempler. Den underliggende

forbedrede

Nedenfor folger en liste ever mulige

ide er udvaelgelse pa grundlag af

mellem nabolande og mellem lan-

projekter i udvaigte sekterer i den

kriterier, der tager hensyn til nogle

dene og EU, hvorimod der naturlig-

givne situation, der repraesenterer

af de grundiaeggende

vis skal forelaegges en detaljeret

investeringer i en période pà tre til

som er blevet fastlagt, og samtidig

begrundelse fer hvert storre pro-

fem âr. Disse mulige projekter er

overholder anerkendte okonomiske,

jekt. Sporgsmälet er prioriteringen

eksempler, der ved en umiddelbar

finansielle og miljomaessige stan-

af forbindelserne,

betragtning synes at opfylde visse

darder. Transportprojekternes fer-

ordnede transportkorridorer (korri-

udvaelgelseskriterier (der naturligvis

holdsmaessige dominans

principper,

net

og

forbindelser

isier de over-

afspejier

dor VIII ost-vest, korridor X nerd-

skal underkastes en naermere analy-

denne sektors vaesentlige rolle som

syd, korridor V nerdost-sydvest og

se), som sikrer, at prejekterne frem-

middel til at fremme den regionale

korridor

integration, men er til dels ogsâ en

er gode gründe til at

mer mâlet em ekonomisk integrati-

IV nordvest-sydost). Der
genàbne

folge af de storre vanskeligheder

Donau pâ korridor VII saerlig hur-

vaerdi af de sâledes udvaigte projek-

med at udarbejde projekter i visse

tigt, idet den er en vigtig internati-

ter i Sydosteuropa er ca. 6 mia EUR.

andre sektorer.

onal

on pà regienalt plan. Den samiede

skibstransportferbindelse

af

betydning for samhandelen melDet bor igen understreges, at der
her kun er tale em udvaigte pro-

I transportsektoren er det vel naep-

lem Centraleuropa og Sortehavs-

pe nodvendigt at argumentere for

omradet.
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Udvaigte proiekteksemoler thm t,i niustr^tion)
Projektckscinpel

Sektor

land

I energisektoren synes en sammenkobling af de nationale net pâ tilsvarende vis at vaere et passende

Veje
KORRIDOR VIII

KORRIDOR X

KORRIDOR V

Fa:rdiggtìrekc .it vigtige afsnit .if oM-vesttorbind>. I^e i med
en passende standard

Mbanien, den tidligere
jugoslaviske republik
.Makedonien, Bulgarien

Fierdiffioreise/udbedring af vigtige afsnit af nord
sydforbindelsen med en passende standard

•Mbanien, BosnienHercegovina. den lidlit;ere jugoslaviske repuMik Makedonien, f^rHiiidsrepublikken |iigt>.Livien (med Kosovo)

mal i everensstemmelse med den
prieritering, der er beskrevet i talrige undersogelser. Herved er den
rette prioritering af stor betydning
tillige

med projekternes direkte

okonomiske og finansielle fordele

Farrdiggorelse af vigtige afsnit af nordost-svdvesi
forbindelsen med en passende standard

Bosnien-Hercegovina,
Kroatien

Faerdiggorelse afen vigtig bro over Donau

Bulgarien, Rumicnien

Fsrdit^0relse al den grxnseoverskridende forbindelse
til Bulgarien (med forbehold af yderligere undersogelser)

Den tidligere jugo.lavi.ske republik
Makedonien

KORRIDOR X

Förnyelse af vigtige afsnit

Bosnien-Hercegovina

KORRIDOR V

Förnyelse .if vigtige afsnit

Bosnien-Hercegovina

nâr bortses fra eventuelle undta-

KORRIDOR IV

F ^ r d i ^ o rei se/förnyelse af vigtige afsnit

Bulgarien

gelsestilfaelde. Telekommunikation

Vandveje
Kt)RRIDORVIIl

Förnyelse af havnene i Dürres og Bui gas

Albanien, Bulgarien

egner sig typisk til udbygning gen-

KORRIDOR VII

Genetablering ai skibsfarten pâ Donau

Forbundsrepublikken
iugoslavien, Rumarnien

Terminalinfra.siriikturer i Tirana/Rin.Ls og SkopK

Albanien, den tidligere
[tigoslaviske republik
Makedonien

KORRIDOR IV

og det bredere mal at forbedre den
samiede forsyningskvalitet i om-

Jernbaner
KORRIDOR VIII

Lufthavne

El
HHJspÄ-'ndin^forbiniJcl.stT

Vrutok-Hurrcl

Blagoevgrad- i Juiirovo

Albanien/den tidligere
lugoslaviske republik
Makedonien

râdet. Derimed er der nek ikke
behov for ny kraftvaerkskapacitet,

nem den private sekter, og her er
skabelsen af passende lov- og konkurrencebestemmelser af afgorende betydning. Endelig er vandsektoren et muligt mal for talrige investeringer med hovedvaegten pà
den mere langsigtede strategi for

Bulgarien/den tidligere
Higoshïviske republik
Makedonien

forbedring af vand- og spildevandspolitikken i omrâdet.

Sarajevo-Mosiar-Biieca

Bosnien-Hercegovina

Produktion

VandkrattanLrg ved Vjosa

Albanien

Distribution

Uuidsda-kkende förnyelse

Bosnien-Hercegovina

Eventuelle lorbindelser til Grarkenland eller Italien

Mbanien

Del af projekici for Det Kaspiske ί lav

Btilgarien

Förnyelse. herunder SC'ADA og Lidskifrningaf ror

lÎLunarnien

Der kan i omrâdet konstateres al-

Olie og gas
5απιπΐίπ1<οΗΙίπμ.ιΓ
gasreriedningtrr
Glie- og gastransniissionsledninger
Ciastransniission og
-distribution

vorlige flaskehalse med hensyn til
prejektudvaelgelse, projektafgraensning og gennemforelse af forundersogelser, men ogsa med hensyn

Fjemvarme
I'roduktion og distribution

Banja Luka

Bosnien-Hercegovina

til gennemforelsen af prejekterne,

Telekommunikation
F.Lstc net
Mobile net

Modernisering og udbygning
Udbygning

Alte lande
Alle lande

standskilder kunne tilbyde en koor-

Vand og spildevand
Beskyttelse ai"vandrt;ssourcer

Ohridsoen

Albanien/den tidlieere
jugoslaviske republik
Makedonien

0vre Vardar

1 )en tidligere jugnslaviske republik
M.ikedonien

Ditjraiisoen

i )en tidligere jugosla\ iske republik Makcckinien/Gri-kcnland

se, der omfatter samtlige aspekter

Mellemstore hver
Mellemstore byer
Mellemstore bver
Bukarest
Donau

Albanien
Bulgarien
Kroatien
Rumaenien
forbundsrepublikken
Iugoslavien, Bulgarien,
Rumänien

dimension, er af afgorende betyd-

Viindtorsynine og
spildevandsbfh.indlitig

Forvaltning af fadigt
spildevand

udbud og tilsyn. De forende bidineret losning herpa i form af et
sœrligt organ for forberedelse og
gennemforelse af projekter. Behovet for en sund projektbedommelaf projektets faser i den regionale
ning.
Inddragelsen af den private sekter
kan virke fremmende i visse sek-

Denne undersogelse er företaget af Axel Hörhager fra EIB's Balkanstyringsgruppe og

torer, sâsom telekommunikation,

bygger pà bidrag fra Christopher Hurst, Kristian Uppenberg (okonomi), Philippe Ostenc

nemlig som en betydelig kapitalkil-

(transport), Heiko Gebhardt (energi), Mark Pevsner (telekommunikation) og Barena

de. Desuden vil Strukturreformer,

Stofkoper (vand). Massimo d'Eufemia har som koordinator for Balkanstyringsgruppen og

der muliggor en bedre sektorsty-

Walter Cernoia som direktor for Central- og Osteuropa bidraget med generel râdgivning.
Undersogelsen er i sin helhed tilgaengelig pâ Internettet (www.eib.org). Yderligere
opiysninger om EIB's Balkanstyringsgruppe kan fâs pâ tlf. (+352) 4379-7427
eller pr. e-post til BalkanTaskForce@eib.org.
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ring eg et eget regionalt samarbejde, kunne bidrage til en gradvis
opbygning af et net af grundlagsinfrastrukturer, der vi! fremme den
okonomiske vaekst i omradet. •

DEN EUROP^ÌISKE INVESTERINGSBANK
Finansiering af en varig b y u d v i k l i n g

Finansiering af en
varig byudvikling
vt^

m

-i-r,-

Velfungerende byer bidrager vae-

ist ΐ oktober undertegnede EIB en aftale med Venedig Kommune
1 bevilling af 52 mio EUR til finansiering af projekter for forbedg af bymiijoet.

sentligt til at styrke den europaeiske
okonomis konkurrenceevne, skabe
beskaeftigelse og forbedre livskvaliteten fer langt hevedparten af
Den

Europaeiske

Unions

indbyg-

gere.
EIB har siden 1987 kunnet finansiere investeringer i bytranspert, byfernyelse samt beskyttelse af den
historiske, kulturelle og arkitektoniske arv overalt i Faellesskabet,
forudsat at de er af europaeisk betydning.
Allerede forinden havde Banken
imidlertid fremmet investeringer i
byfernyelse

i

udvikiingsomrâder,

isaer i de nordeuropaeiske industribyer med akutte omstillingsproblemer sàvel som i de voksende byem-

Midlerne skal indgâ i infrastrukturinvesteringer i den historiske
bymidte og Mestre, f.eks. i forbedringer af forsyningsnet, etablering
saerlige vognbaner for kollektiv transport, parkeringsanlaeg, cykeler, reparation og aniseg af fortove samt trafikreguleringsanlseg.
Hertil kommer projekter for bevarelse og restaurering af kunst- og
arkitekturarven sâvel som for istandsietteise af bygninger, sâledes at
de opfylder sikkerhedsnormerne. Pâ miljoomrâdet vil faciliteterne
for vandforvaitning blive moderniseret, ligesom indsamlingen og
bortskaffelsen af aflfald vil blive rationaliseret.

É

Dette lân er koordineret med Bankens tidligere finansieringsbidrag
(i alt 130 mio EUR) til bevarelse af arkitekturarven (1983), bevarelse og rensning af Venedigbugten (1989) og bevarelse af Venedigs
historiske centrum (1996). Alle disse projekter indgar i en langsigtet
integreret handlingsplan for bevarelse af Venedigs bymiljo, der gennemfores af de nationale myndigheder.

râder i Middelhavslandene. I 1988
blev mâlomrâdet for Bankens ind-

lingsomrâder, der bidrager til at af-

EIB har stottet sâdanne projekter

sats til fordel for byfornyelse udvi-

hjaelpe alvorlige mangier og indgar

via en lang raekke initiativtagere,

det til investeringer uden for udvik-

i et program for byudvikling.

lige fra stater eg kommuner til fer-
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Ca. 2 0 % af EU's befolkning
bor i storbyer med mere end
250 000 indbyggere, andre
20% i mellemstore byer med
50-250 000 indbyggere og
yderligere 40% i mindre byer
med 10-50 000 indbyggere. En
rskke betydelige forskelle med
hensyn til okonomisk struktur
og funktion, social sammensœtning, demografisk struktur
og geografisk beliggenhed er
afgorende for de udfordringer,
som byomrâderne star overfor.
Trods deres forskelligartethed
har de europœiske byer dog én
udfordring tilfaelles, nemlig
byudvikling.

og München), Irland (Dublin), Por-

vative

tugal (Lissabon) og Det Forenede

virksomheder i hojvaekst, i den ar-

Kongerige (Birminglam). 1 Italien

bejdskraftintensive

fremmede

EIB spildevandsprojek-

uddannelsessekter, til byfornyelse,

ter i Podalen til gavn fer 3,5 mio

til miljobeskyttelse og til transeuro-

mennesker hovedsaijelig i byemrâ-

paeiske net.

mindre

og

mellemstore
sundheds-

og

der, samt restaureringsarbejder i
de historiske centre .if mange byer

Istandsaettelse af nedslidte omrâ-

(Bologna, Ferrara, (jenua, Mace-

der eg skabelse af erhvervsomrâder

rata, Mila.'zo, Monreale, Pompei,

i byer kraever arbejdskraftintensive

Savona, Trento og Venedig).

anlaegsinvesteringer. Sâdanne programmer fer byfernyelse kan puste

Byfornyelse efter
Amsterdamhandlingsprogrammet

nyt liv i den lokale okonemi, fremme

den

sociale

integration

og

skabe beskaeftigelse. Ifolge EIB's
skon vil en nyinvestering pâ 1 mia

Med vedtagelsen af en resolution

EUR i fremstillingsindustrien skabe

om vaekst og beskaeftigelse epfer-

4-5 000 permanente arbejdsplad-

drede Det Europaeiske Rad pà mo-

ser, hvortil kemmer den midlertidi-

det i Amsterdam i juni 1997 EIB til

ge beskaeftigelse i anlaegsperieder-

at oge sin lângivning til beskaefti-

ne. Desuden kan etableringen af

gelsesskabende investeringer. Ban-

offentlige infrastrukturer have en

kens svar pa denne nye opgave var

betydelig multiplikatorvirkning pâ

Amsterdamhandlingsprogrammet.

skabelsen af beskaeftigelsesmuligheder bâde under og efter anlaegs-

syningsvirksomheder og udvlklingsfremmende organer.

Dette program sigter mod at stimu-

perieden, fordi den stimulerer den

lere investeringerne ι sektorer, der

private sektors investeringer.

bidrager til at skabe beskaeftigelse,
De tidiigste eksempler pâ ElB's stot-

idet det isaer âbner mulighed for

Mellem juni

te til projekter for dels miljobeskyt-

ydelse af venturekapital til inno-

1999 gav Banken tilsagn em lân

telse og -forbedring, dels infrastrukturer, der fremmer byfornyelsen, er fra Italien, Spanien, Danmark,

En nyskabelse
i forbindelse
med lângivningen
til byfornyelse
inden for
rammerne af
Bankens
Amsterdamhandlingsprogram
er, at socialt
boligbyggeri nu
ogsâ er omfattet

Det

Forenede

Kongerige,

Irland, Frankrig og Tyskiand. Medens

omfanget

og

strukturerne

bag gennemforelsen af disse programmer for byfornyelse var ferskelligartede, havde de det faelles
overordnede mal at styrke byernes
okonomiske udvikling og lette t i l pasningerne til de aendrede okonomiske forhold. Deres sigte var at stimulere erhvervslivet, inddrage den
private sektor, forbedre arbejdsmarkedet og bevare Europas kulturarv.
Mellem 1988 og 1996 finansierede
Banken projekter for byfornyelse i
Valencia, i Barcelona og pâ Balearerne (Spanien), men ogsâ i Danmark (Kobenhavn), Frankrig (Lyon
og Marseille), Tyskiand (Düsseldorf

Side
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1997 og

november

DEN EUROPyÇISKE INVESTERINGSBANK
Finansiering af en varig b y u d v i k l i n g

pâ i alt 3,8 mia EUR til ca. 30 pro-

Muren,

jekter eller programmer for

by-

forelsen af et belt nyt byomrâde,

bidrager

Banken til op-

ning, og som sigtede med at for-

fernyelse i ti EU-lande. De har alle-

bestâende af konterer, indkobsmu-

bedre eg udbygge infrastrukturer-

rede fort til indgâelse af finansie-

ligheder, lejiigheder og rekreative

ne i Mezzogiorno til gavn fer tal-

ringsaftaler pâ 2,3 mia EUR. En

omrâder.

inden

for

byfornyelse

rammerne

af

De
europaeiske
byer star over

Amsterdamhandlingsprogrammet er udvidelsen af
finansieringsmulighederne til sociale boliger inden

for en faelles

for rammerne af veldefinerede

integrerede

udfordring,

pro-

okonomisk

nemlig
en varig

rige byemrâder. Projekterne bidrog
Desuden har EIB fremmet

mal (forvaltning af

istandsaettelsen af de mest

cerne, erosionsbekaempelse og hojnelse af bymiijoet) sàvel som til

ale boligbyggerier i Lissa-

dels at forbed-

bon. Arbejdet omfattede

re overerdne-

hovedsagelig restaurering

de eg

af facader og tage, men i

veje,

nogle

udbygge

tilfaelde

desuden

lokale
dels

at
de

lokale

kleaknet og etablering af

tive transport-

faellesarealer. Denne inve-

systemer (i Na-

har EIB gennem Housing

stering

poli og andre

Finance Corporation finan-

prejekter i bymidten, som

I Det Forenede Kongerige

byfornyelse

supplerer

andre

kollek-

byer).

sieret syv Registered Social Land-

Banken har finansieret, herunder

lords, der gennemforer bolig- og

fjernelse

forure-

Pà Balearerne

byfornyelsesprogrammer i Birming-

ningsbekaempelse, projektering og

har Banken f i -

ham, Coventry, Durham, Londen

etablering af forsyningsanlaeg samt

nansieret

og Manchester.

Lànet er forbe-

aniaeg i forbindelse med EXPO'98.

joforbedrin-

holdt

fer

af

Sidstnaevnte indgâr i et program

ger med hen-

sociale, okonomiske og miljomaes-

for skabelse af en ny dynamisk

blik pâ at sik-

sige behov i underforsynede byem-

bydel med en afbalanceret forde-

re

râder

ling af indkobsmuligheder, boliger

ten for oernes

projekter

gennem

daekning

nyopforelse

eller

erstatning af en lang raekke sociale

vandressour-

ferfaldne boliger i 14 soci-

iselering, forbedringer af

grammer for byfornyelse.

planlaeg-

til at opfylde EU's miljopolitiske

nyskabelse i forbindelse med lângivningen til

styrelse for

af

bygninger,

og fritidsfaciliteter.

mil-

livskvalite-

beboere sâvel

boliger eller faciliteter for husning

Sem fer

og epiaering af ledige unge samt

I Amsterdam har EIB finansieret

sterne, idet t u -

opforelse af kombinerede bolig- og

etableringen af et nyt byomrâde pà

rismen er he-

erhvervsfaciliteter med henblik pà

seks oer, der er genindvundet fra

vederhvervet

at hjaelpe virksomheder igennem

Ijsselmeer

pa oerne. Ban-

startfasen.

âbner mulighed for, at byen kan

kens bidrag var koncentreret em

vokse ostpà, og bidrager

at

förnyelse eg istandsaettelse af byin-

I Frankrig har EIB finansieret byfor-

daekke det stigende behov for nye

frastrukturer (veje, belysning, by-

nyelsesarbejder i omrâdet Gerland

beliger. Det samiede investerings-

faciliteter, rekreative omrâder, un-

i den sydiige del af Lyon sâvel

program skaber plads til opforelse

derjordiske eInet osv.) i samtlige

som en laereanstalt for litteratur-

af ca. 18 000 boliger til ca. 45 000

kommuner

og socialvidenskab

mennesker.

med

henblik

naer

bymidten.

Det
til

bygninger

eller mere end 20 àr gamie bygninger.

programmer

Balearerne og i Berlin fremhaeves.

de et parkanlaeg

by,

De omfatter blandede infrastruktu-

af

rer (kloakering, vand- eg elforsy-

en metrolinie samt en kvalitetsfor-

ning, forbedringer af veje og den

bedring af hele omràdets faellesa-

kollektive transport samt aniaeg af

realer og veje.

parker, gâgader og byfaciliteter).

i Gerland

af

Desuden bor de ElB-finansierede

nyeste undervisningsmetoder. Pro-

forlaengelsen

restaurering

ske bycentre, fredede

grammet for byfornyelse omfattesportsfaciliteter,

samt

facader pa bygninger i de histori-

pâ daekning af behovet for moderne faciliteter, der er tilpasset de

turi-

i

Mezzogiorno,

pâ

Daniela Sacchi,
hovedafdelingen for information

Pâ Potsdamer Platz i Berlins cen-

Desuden har Banken finansieret et

trum,

program bestâende af

der

havde

vaeret

ingen-

mandsland i over 40 âr og delt af

og kommunikation,

projekter,

t l f : (+352) 4379-3130,

der var godkendt af den italienske

e-post: d.sacchi@eib.org
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Ved en ceremoni pà Schloss Leopoldskron i Salzburg (Ostrig) i j u l i overrakte formanden for EIB Sir Brian U n w i n
forsteprisen t i l Philippe Martin, CERAS-ENCP, Paris.

Francesco

EIB Information

^

udgives af hovedafdelingen for information og kommunikation og
udkommer samtidig pâ elleve sprog
(dansk, engelsk, finsk, fransk,
graesk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk).

i

Giavazzi,

skelighederne (sâsom at fâ prin-

Università Commercia-

cippet em brugerbetaling ac-

le Luigi

og

cepteret) og komplikationerne i

Rudi Dornbusch, MIT.

forbindelse med enhver forbed-

Dette essay argumen-

ring af de gaeldende bestem-

Bocconi,

terer for

valutanaevn

som en vej til staerkere

melser eller harmonisering af
de lovfaestede rammer.

finansielle strukturer i
Artiklerne kan anvendes frit, dog
heist med angivelse af kilde. Endvidere vil Banken saette pris pé at
modtage et eksemplar af de publikationer, som indeholder citater
herfra.

form af sâvel valutabe-

»The Credibility and

stemmelser som bank-

Effects o f EU Institutions

bal.mcer.

Eastern Europe«

zolo, Kiels Institut for Verdensokenemi.

lation, Integration and

skuer videre end til de umiddel-

Structure

European Banking«

Internet: http://vvww.eib.org
Hovedafdelinger) for Italien
Via Sardegna, 38
I -00187 Rom
Tlf.: (+39) 6 4719-1
Fax; (+39) 6 42 87 34 38
H320-videokonference: (+39) 6 48 90 55 26
Kontoret I Athen
364, Kifissias Ave & 1, Delfon
GR-15233 Halandri/Athen
Tlf.: (+30)1 682 4517-9
Fax: (+30) 1 682 4520
Kontoret I Lissabon
Avenida da Liberdade, 144-156, 8"
P-1250 Lissabon
Tlf.: (+351) 21 342 89 89 eller 21 342 88 48
Fax: (+351) 21 347 04 87
Kontoret I London
68, Pal! Mall
GB-London SWIY 5E5
Tlf.: (+44) 171 343 1200
Fax: (+44) 171 930 9929
Kontoret i Madrid
Calle José Ortega y Gasset, 29
E-28006 Madrid
Tlf.: (+34) 91 431 13 40
Fax: (+34) 91 431 13 83
Reprsssentatlonskontoret
I Bruxelles
Rue de la Loi 227
B-1040 Bruxelles
Tlf.: (+32) 2 230 98 90
Fax: (+32) 2 230 58 27
H320-videokonference; (+32) 2 280 11 40
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