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Philippe Maystadt har gjort karriär under
närmare tjugo àr i den belgiska statens tjänst.
Han var vice premiârminister och finans- och
utrikeshandelsminister fràn 1996 till 1998,
finansminister fràn 1988 till 1995 och därigenom
var han EIB:s ràdsmediem under tio àr Innan
dess var han vice premiârminister och ekonomiminister (fràn 1985 till 1988), minister för budget, ekonomisk planering och forskningspolitik
(1981 tili 1985) och minister för offentliga
tjänster och forskningspolitik (1980 och 1981).
IVIellan 1993 och 1998 innehade Philippe
Maystadt ocksa ordförandeskapet för
interimskommittén vid Internationella
valutafonden.

Bankens
ràd har
en hall igt
utnämnt
Philippe
Maystadt
tili EIB:s
president
och
styrelseordförande

Philippe Maystadt veldes till ordfö-

och ekonomi i Belgien (Leuven) och

dent

sedan

banken

rende för PSC - kristsedalistiska par-

USA (Los Angeles), blev Philippe

1958.

Han

efterträder

tiet - 1998 dà hen lâmnede sine

Meystedt ansverig för kurser vid den

Unwin som har innehaft befattning-

ministerpester.

upprâttedes
Sir

Brian

senetor

juridiske fakulteten vid UCL. Hen âr

en sedan den 1 aprii 1993. Bankens

(frân 1991 till 1995 ech seden juni

fôrfettere till mânga studier ech

president utnämns pa ett sexârigt

1999) ech riksdegsmen (frân 1977

publiketioner pà omrâdet ekono-

mandat. •

till 1991 ech fràn 1995 till 1999).

misk râtt och finansrâtt.

Philippe Meystedt âr 51 âr, gift ech

Philippe

her 3 bern. Efter sine studier i juridik

investeringsbankens

Hen

ver

Meystedt

âr

Europeiska

sjàtte

presi-

Tre nya vicepresidenter i EIB
ber

1999

Dessutom teg

Francis

med ansvar för sparande ech finans-

Mayer i ol<tober 1997 over ordfö-

markneder (1991) semt finansrâd i

randeskapet för "Parisklubben", ett

finansdepertementet (1994). Prends

organ som samler de 19 storste kre-

Meyer

ditgivernatienerna och vers syfte àr

Vârldsbenken

ett stödja emförhandlingen

1983 till

eller

ver

ocksâ

suppléent

i Weshington

i

fràn

1985, styrelseledemot

i

eftersättningen av lan för lander

Benken för centrelefrikenske stater

sem har aterbetalningspreblem.

mellan 1994 ech 1999 samt styrelseledemot i den frensk-tyske TV-kene-

Efter att l a börjat pa finansdepertementet
Mayer

1979,
ett

innehade

flertal

len "Arte" fran 1994 till 1999.

Prends

befattninger,

Francis Mayer àr professer i tyska

inkluderande kenslired pâ enheten

sprâket ech her en exemen fràn

för netionelle banker ech finans-

Ecole Nationale d'Administration.

belag (1985), efter vilket hen blev
Francis
i

Mayer

Europeiska

sedan

början

vicepresident

kenslirâd med ensver för finens-

Prends Meyer föddes i Stresbourg

investeringsbanken

merknader (1988), depertementsrâd

1950. •

âr

av oktober

1999.

Hans ansvarsomrâden i EIB:s direkt i o n omfattar upplânings- och likviditetspolitik och bankens verksamhet
samt

pâ

kapitalmarknaderna

finansieringar

Maghreb- och

i

Professor Dr. Ewald Nowotny är

Frankrike,

vicepresident i Europeiske investe-

Mashreqlânderna,

ringsbanken sedan den 1 Septem-

Israel, Gaza och pâ Vàstbanken.

ber 1999. Hans huvudsakiiga ansvarsomrâden omfattar finansiering
av transeuropeiska nät, ekonomis-

Innan Francis Mayer började pâ EIB,

ka

gjorde han karriàr inom det franska

(Chefsekonomens avdelning) samt

och

finansiella

finansdepertementet, dar hans sista

utiâningsverksamhet

befattning ver chef fôr internetio-

Sverige och Finland, Island

nelle evdelningen. I denne kepecitet

Norge

var han ocksâ ledamet i EIB:s styrel-

Västindien och

se frân juli 1994 till den 21 Septem-

(AVS).
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samt

utredningar
i

lânderna

Österrike,
i

och

Afrika,

Stillahavsomradet

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

Innan hen kem till EIB, var Ewald

menteriske försemlingen för Väst-

Nowotny professer i nationalekono-

europeiska unienen (VEU).

mi vid Universitet i Wien, dâr han
ver chef for Institutionen för sketteoch
Innan

penningpolitik

seden

dess undervisade

1982.

han

vid

Harverd University, Technical University Darmstadt ech Universitet i
Linz. Han blev parlamentsiedamet i
Osterrikes perlement 1978 för det
sedeldemekretiska partiet. Han var
ordfòrande för parlamentets finensoch bankutskett fràn 1985, och var

Ewald Nowotny studerade vid Universitet i Wien, Institutet för högre
studier och Universitet i Stresbourg.
Han her en fil. dr. exemen ("Habilitation") frân Universitet i Linz. Han
har publiceret mànge ekonomiske,
finensielle och politiske artiklar, inkluderande "Der öffentliche Sektor
- Einführung in die Pinenzwissenscheft".

mellan 1994 till 1999 en av de oster-

Ewald

rikiske delegaterna vid den parla-

1944. •

Nowotny

föddes

i

Wien

och hede ensver för finansdepartementets politik för

internetionelle

ekonomiske och finensielle fràgor.
Hen har

innehaft

befattning

som

sin

nuverande

finansrad

sedan

1994, dar han har lett finensdepartementets arbete avseende internationell sysselsàttningspelitik ech ocksâ
är ansvarig för finensdepertemen-

Luis Botella har utnämnts tili en av
bankens chefstjänstemän som redovisningschef vid direktoratet för finanser.
Han är auktoriserad revisor och har
sedan han började pâ EIB 1987 varit
ansvarig för redovisning, särskilt bankens anpassning tili internationella
redovisningsregler och EU-direktiv.
Under 1998 var han ansvarig för
samerdningen av övergangen tili
euron.
Horst Feuerstein har utnämnts tili
direkter för avdelningen för projektutvärdering. Han började pâ EIB 1980
och befordrades tili chef för energienheten inom avdelningen ekonomiska
utredningar inom EU 1986. Han innehade denna befattning fram tili 1994
dâ han utnâmndes till direkter för
samma avdelning.

tets grupper som erbeter med kostnedsstyrning och policy för följende

Peter Sedgwick

département:

Utbiidning

och Ar-

betsmerkned; Miljö, Trensport och
Regionerne;

Kultur,

Medie

och

Peter Sedgwick har utnämnts till ny

Sport; "the Cebinet office";

"the

vicepresident att eftertrâda Sir Brian

Houses ef Perliament" (Parlements-

Unwin som brittisk medlem i direk-

huset); Pörsvar; Jordbruk och ett

tienen. Peter Sedgwick, som är 55 âr,

antel ev de mindre depertementen.

är för nârvarande biträdande direk-

Sem finensràd anordnade han ocksâ

ter för direktoratet för statens utgif-

G8 Sysselsâttningskonferensen 1998

ter vid finansdepartementet, Före-

ech

nade kungariket.

arbete betrâffende EU:s sysselsàtt-

ledde

ningspelitik
Han började pâ finansdepartemen-

finansdepartementets
inför

toppmötet

i

Peter Sedgwick âr gift och har fyre

Sektion, dar han erbetede med poli-

barn, ech teg sin masterexemen i

tisk ech ekonomisk utveckling, innen

ekonomi vid Oxfords

hen utnâmndes till kenslirâd (1981)

Hen her verit medlem i Londons

och därefter depertementsrâd vid

symfenierkester (LSC) sedan 1972,

enheten för finanser ech ekonomi

dar han ver ordförende mellen 1979

1984. Frân 1986 till 1990 ver hen

och 1984, medlem i dess utvecklings-

depertementsrâd

med ensver

Universitet.

för

kommitté och för nârverende âr för-

den mekroekonomiske bedömnings-

valtare och chef för LSC:s stifteise.

gruppen ech därefter erbetede hen

Andre intressen inkluderer prome-

sem chef för den

internetionelle

finansgruppen frân 1990 till 1994

Antonello Pugliese har utnämnts tili
en av bankens chefstjänstemän som
direktor för avdelningen Grekland,
Finland, Danmark och Sverige.

Cardiff 1998.

tet 1969 och innehade ett flertel
befattningar inom chefsekonomens

Efter sammanslagningen av direktoraten för ekonomiska utredningar och
teknisk râdgivning 1995, blev Horst
Feuerstein direkter för avdelningen
Industri II i det nyligen inrättade
direktoratet för projekt, med ansvar
för telekommunikation, luftfart, jordbruksindustri, turism och finansiella
mellanhänder.

neder, trädgardsskötsel ech 1900tels historia. •

Han började pà banken 1977 som ekonom med ansvar för energi- och
industriprojekt. Han flyttade 1982 tili
EIB:s italienska kontor i Rom som lânehandlàggare. Han atervände tili
Luxemburg 1990 och var ansvarig för
utiàningen till de sjäivstyrande regionerna i Spanien.
Han utnâmndes 1995 till chef för
avdelningen Grekland och Finland och
är för nârvarande chef för infrastrukturer inom den italienska avdelningen. •
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Sir Brian
Unwin
lämnar EIB
efter sina
sju àr som
president.
I den här
intervjun
kommenterar han
bankens
nuvarande
och
kommande
utmaningar

Det mest synliga kannetecknet for

Jeg her försökt att vara personligt

din tid som president under närmare

engagered, tili exempel genom ett

sju àr har varit volymökningen for

regelbundet närvere vid Ekofin-rà-

bade utiàningen och upplâningen.

dets möten. Jeg her föredregit detta

Hur skulle du beskriva denna utveck-

mot att bare vanta pà att bli embedd

ling och kommer denna tillväxttrend

av ministrarne att göre nàgenting.

att fortsatta?
Till exempel 1997, nâr ministrerne
Jag har inte slktat pe volymökning i

ver angelâgna om ett finna nya sys-

sig. Ved jag her försökt ett göre àr

selsâttnings- och

att göre EiB:s bidrag tili EU-pelitiken

âtgârder tog vi initietivet tili Amster-

tillvaxtfrämjande

mycket mer positivi och dynamiskt.

dem-hendlingspregrammet,

Jag her ocksâ haft som màlsàttning

vi tidigere hede gjort med finensie-

ett utveckia EIB:s formage ett stödja

ringserdningen för stöd inför anslut-

gemenskapspelitiken och ta initiativ

ningen för EU-kandidatlânderna. Lâ-

för att gora detta.

liksom

neerdningen pâ 600 miljoner eure
för âteruppbyggnad i Turkiet, som

Som den tidigare brittiska styrelseledemeten ι EIB under 1980-talet, visste jag vad banken ver kepebel ett
göre. Den tenderede dock att reagere pâ hândelser, ett vere dar ech
envändes som ett instrument för EU
nâr gemenskepen se beslutede.

nyligen togs till följd ev den förödende jerdbâvning drebbade landet i
augusti, àr ett annat exempel pâ ett
EIB-initietiv. Genom ett vara nârvarande vid Ekofin-râdets möten har
jag kunnat, inte besluta, men ge ett
bidrag tili politiske diskussioner pâ
ministernivâ.

Eftersom EIB:s kepecitet bör envändes sä mycket som möjligt, her jeg
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Det finns endre fektorer som ocksâ

försökt att inom EU:s politiske rem-

pàverkar volymen, sâsom den gradvi-

verk och inom remen för vare âgeres

se ökningen ev de externe utiänings-

politik, vara mycket mer proaktiv.

mandaten ech nya medlemsstater.

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN
EIB har blivit mer proaktiv

de seneste 1995. Den största volym-

en hel del. Vi her exempelvis försökt

sig en betydande utianing fran ban-

ökningen har deck kommit fràn de

ett utveckie ver sekkunskep betrâf-

ken.

initiativ som jag tidigare nâmnde.

fende partnerskap mellan den offentliga och privete sektorn - som

EIB har parellellt och inom EU:s insti-

1 samband med kapitelhöjningen for-

fortferende utgör en reletivt liten

tutionelle remverk börjet ett forbe-

re âret till 100 miljerder eure - den

men tilltegende del av värt arbete.

rede sig i dette hànseende. Vi màste

insets som jeg ensàg vere min vikti-

Den

verksemheten

komme ihag ett en ev benkens stors-

geste uppgift under de seneste eren

sker i Storbritennien, men trenden

te tillgenger âr ett den àr reletivt

- forsàkrede vi vare radsmedlemmer

sprider sig till exempelvis Spenien,

liten och effektiv, âven om dette

att denna höjning skulle ràcke för

Portugel och Greklend. I Centrel- och

ibiend ken lâgge en mycket ster

âtminstone fem àr. Fôr att nà det

Ôsteurope kemmer den att kemma i

arbetsbôrda pa personalen. Det àr

mâlet mâste EIB nu sikte pâ en stebil,

ett senare skede.

huvudsakiige

en svâr balensgâng, men vi mâste
fôrsôka bevara dette.

men nâget lâgre àrlig tillvàxttekt.

Central- och Osteuropa
och det regionala
utvecklingsstödet
upprâtthâller volymen

Riskkapital revolutionerande för EIB

Vad är din vision för
Europa om tio, femton

Riskkepitelinitietivet som tegs genom

ar?

Amsterdam-handiingsprogremmet

klara av utvidgningen

Kommer

EU

att

har varit revolutionerende fôr EIB.

och lyckas att minska

Utleningsvolymen kemmer dock ett

Denne verksemhet startade fôr en-

arbetslösheten, genom

fortsâtte att öka, sârskilt i exempelvis

dest tvâ âr seden, och ideg âr EIB till-

att till exempel öka ent-

Centrel- ech Osteuropa. Framöver nâr

semmens med Europeiske investe-

reprenorsandan?

dessa lander successivi blir medlem-

ringsfonden (EIF) den storste kàllen

mer, kemmer de ett fôrvânte sig - och

till riskkepital för företag i inled-

Jag àr sàker att deti

kemmer ett behove - att ha tillgâng

ningsskedet i Europa.

kommer ett göre det.

Vilka àr prioriteringarna för framtiden?

ett finnes enorma sva-

till hela bredden av EIB:s utiàning.
Under de nârmeste àren kemmer det

Det kommer sjâlvfellet
righeter i samband med
anpassningen, ett infôr-

ocksâ ett ske en redikel förändring i
regionelpolitiken inom remen fôr

Fôr det första - att belt enkelt hente-

live de nye medlemsste-

Agenda 2000. Stöd kommer att tas

re ech kontrollere

terne.

bort frân ett antel regiener och EIB

mycket store omfettning. EIB âr en

snittlige inkomst per cepite àr endest

her blivit sârskilt ombedd att fasta

stor finensiâr ech tillhandahàllere ev

en

uppmârksamhet pâ desse omrâden.

riskkepitel i evencerade europeiske

genomsnittet fôr EU och dessutom

Jeg àr ev den uppfettningen ett ban-

ekenomier semtidigt som benken

finns det stera strukturpreblem. A

ken kemmer att bli utsatt fôr en

finensierer besprojekt i Afrike ech âr

andre siden är den tetele sterleken

mycket ster press nâr det gâller ett

verksem i Medelhevsemrâdet samt i

pâ dessa ekenomier i Central- och

bevilja lân i sàvâl de ständigt un-

Central- och Osteuropa och pà Bal-

Osteuropa endest cirke fem precent

derutvecklede omrâdena som i de

kan. Allt dette innebàr en mycket

ev nuverande BNP för Europeiske

omrâden som âr i ett ôvergàngsske-

mer komplex portfölj med olike ris-

Unionen ech därför reletivt liten.

de dâr stödet kommer att evskeffes.

ker. Dessutom skeper infôrendet ev

Amsterdem-hendiingsprogrammet
her bidregit betydligt till ver utiàning under de seneste aren. Dette
stebiliseres nu och förväntas inte ôka
merkent.

tion med en kencentretien ev ben-

verksemhetens

Deras

tredjedel

genomev

det

nuverende

ker.

Euron - nödvändig
för tillväxten och
sysselsättningen

En andrà stor utmaning kommer ett

Genom ett fullborde den inre mark-

vere enpessningen till utvidgningen,

neden, enser jag att den gemensem-

euron snabbt en ny marknedssitue-

inkluderende den institutionelle es-

me veluten kemmer ett lägga den

pekten -

Hur

absolut nödvändiga gründen för en

grad fokuserats mer pà finansiering

klerar man ev att ha omkring tjugo-

hâllber ekenomisk tillväxt, kenkur-

av den privata an den offentliga sek-

fem âgare istàllet för femten? Dette

renskreft ech sysselsättning i framti-

torn.

kommer ett ste hôgt upp pe den nye

den. Den kommer ocksa att ge incita-

egenda som utvidgningen kemmer

mentet

De verksemhetserter som EIB âr en-

ett medfôre fôr EIB, dâ semtliga nya

förändringar,

gegered i her verkiigen fôrândrets

mediemsiânder kommer ett fôrvânte

mer och arbetsmerknedsreformer.

EIB:s verksamhet har ocksa i ökande

ledningsstrukturen.

för

att göre
sasom

nödvändiga
Strukturrefor-
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Den är inte endest fördelaktig i sig

internationellt

själv, men den tvinger de nuvarande

dynamik och utveckling fôr den ame-

och dess hellberhet.

medlemmerne ett bibehâlle en sket-

rikenske ocn europeiske ekenemin.

nings- och utiâningspolitik her bâde

temässig disciplin. Den

pâ

skillnaderne

i

ekonomiske ech monetäre unionen
EIB:s upple-

monetäre

Det âr inget ovenligt med det. Om

inriktats pa dette mal, och dette er

disdplinen upprätthalls ev Europeis-

du ser tillbeka pâ historiken fôr dol-

bör vi uppne en endel ev euron pe

ke centrelbenken. Ved som nu sek-

lern och den tyske marken her det

cirke 40 % ev ver tetele upplening.

nes

ocksâ funnits upp- ech nedgângar.

är

strukturelle

förändringar.

Trycket kemmer nu ett öke mer och

EIB är idag den största tillhandahal-

mer pà ett desse strukturelle forand-

Och det har sjàlvklart varit fôrdelak-

ringer görs.

tigt fôr de europeiske exportôrerne

och Osteuropa. Ser du även framför

ett euron har légat pa en lâgre nivâ

dig även en framtida roll för banken

under detta âr.

istaterna i f.d. Sovjetunionen?

Jeg skulle ocksa vilje att min vision av
det

framtide

Europe

laren av lânefinansiering i Central-

inbegriper

Forenede kungeriket som medlem i

Men den ekonomiska ektiviteten i

Den formelle hallningen fren vere

euroomrâdet.

jag

Europe börjar nu att ôka igen - fram-

âgere, som nyligen utrycktes i en

enser

ett

Fektum

det

Forenede

förallt börjar de franska ech brittiska

ràdsdekleretion, àr att tiden inte âr

kungerikets övergripende ekonomis-

ekenomierna bli starkare; Tyskiand

làmplig fôr ElB-finansiering i Ryss-

ke intresse och jeg fror att Förenade

âr lite mer awektende, men uppviser

lend, men ett denne frage màste ses

att

nàgre gode tecken. Sa jag skulle fôr-

over igen i ett senere skede. Ett all-

besluta att ga med, liksom Denmerk

vânte mig att eurons stâllning kom-

mânt mandat fôr utianing i Ryssland

och Sverige. Opinionen i de sist-

mer ett starkes fràn ech med nu.

fràn vara aktieàgere àr inte möjligt

kungariket

ligger

är ett

slutligen

i

kemmer

nâmnda lânderna verkar nu svänga.

fôr nârvarande.
Enligt min asikt, àr det mycket synd

När kommer euron att vara konkur-

ett drojsmâlet i införandet av euro-

Min egen uppfattning àr att det i

renskraftig gentemot dollarn, med

sedler och euromynt àr sâ lang. Jag

fremtiden kemmer ett vara möjligt

en sâ likvid marknad som dollarns?

önskar ett den kunde peskyndas, dà

fôr EIB ett delte i finensieringen ev

det fortfarande finns en mycket stor

exempelvis utvelde trenspert- och

Reletivt snert, skulle jeg tro. Det teg

psykelegisk barriär ved betràffer eil-

energiinvesteringar i Ryssland. Dette

dollern omkring 20 âr att bli en bety-

mànhetens instàllning till - och stöd

skulle ligga i bede Europeiske unio-

dande internetienell velute efter det

fôr - euron frem tills den dag som vi

nens och Ryssiends intresse. För nâr-

brittiske pundets tillbekegâng, sa

faktiskt her mynten och sedlerne i

verende àr EBRD, i vilken EIB àr en ev

men ken inte fôrvânte sig ett euron

vara fickor och kan envànde dem.

delàgarna, verksem i RyssIend.

Sà du skulle beskriva införandet av
euron som en framgâng?

som bankens president Vilka är dina

ska "utmane" dellarn efter att endast he existerat i ett âr. Men redan
em tvà âr, tre àr, âr jag sâker pâ ett
euren kemmer ett vere en mycket

planer för framtiden ?

stark valute internetionellt, vid sidan

Det àr en framgâng. Det àr extraer-

ev dollern.

dinàrt ett he genomfört en sedan

Redan en betydande
internationell valuta

Du lämnar EIB efter nàstan sju âr

Jeg plenerer ett göre lite mindre! Jeg

enorm och total fôrândring fram-

kemmer ett etervànda till England

gângsrikt Uten nâgre tekniske pro-

ech börja med ett ta en paus, men

blem. Till dette skell lägges de inset-

sjäivfallet vili jeg använda min erfa-

ser som regeringerna i EU:s med-

renhet fran EIB och fortsatta att vare

Om men ser till den enorme euro-

lemsstater her gjort för ett uppnâ

engegered i europeiska affârer/en-

hendeln pe obligetionsmerknederne

konvergenskriterierna. Kanske inte

gelägenheter i bank- och finanssek-

under 1999, âr euren reden en bety-

alle trodde pa alle siffror, och det ver

torn. •

dende

vissa svàrigheter

internationell valute. Ned-

pa vagen, men

gängen i vârdet pe euron mot USA-

mânnisker har en benâgenhet ett

dellern har naturligtvis envânts ev de

underskette fremgangen ev ett he

som är fientligt instàllde till den, inte

uppnâtt dette och det tekniske infö-

minst i Forenede kungeriket, som ett

randet av euron.

tecken pe sveghet och misslyckende.
EIB her givit ett stort bidreg till infôMen sanningen àr att euron endast

rendet ev euren. En huvudprierite-

her reagerat i likhet med vilken

ring fôr ess under de seneste tvà àren

annen valuta som helst som handlas

har varit att stödja införandet av den
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EIB:s verksamhet i halsovàrdssektorn har blivit etablerad

Efter en begäran fràn Europeiska ràdet vid dess mote i Köln i
j u n i bekràftade EIB:s styrelse i j u l i att projekt i halsovàrdssektorn nu àr permanent berättigade till bankens finansiering.
Detta utvidgar omfattningen av EIB:s insatser fràn det som
överenskoms i bestämmelserna för bankens Amsterdamhandlingsprogram (ASAP), som introducerades i mitten av
1997 0 .

ASAP upprâttedes för ett ôka benkens insetser till stöd för sysselsättningsskepande investeringer i medlemssteterne. Hälsosektorn identifieredes som en viktig källe tili sysselsättning i semtlige EU-länder. I exempelvis Frenkrike sysselsette hälsovärden i börjen ev 1990-telet nästan
7,5 % evden arbetsföra befelkningen.
Efter utvidgningen av EIB:s uppgift
pâ hälsoomrädet fertsàtter fràmjandet ev sysselsättningen att vara
ett viktigt syfte för bankens verksemhet. Men dette har lett tili naget
av en peredox i vissa (men langt
ifrân elle) projekt sem EIB her stött.
I fiere fell her benken finansierat -

eller hâller pâ ett finensiere - projekt som kommer ett resultere i en
retionelisering ev kapaciteten, sârskilt i sjukhus. Detta kan leda till en
minsked sysselsättning i de berôrde
sjukhusen.
Det âr därför viktigt ett he klart för
sig att den direkte inverken pä
anstâllningen av sjukvârdspersonal i
de projekt som finansieras av EIB
endast utgör en espekt ev det mer
generella bidraget som hâlsovârden
ger till den ekonomiska utvecklingen. Hâlsovârdsprojekt som finansieres ev EIB kemmer ett he en inverken pâ sysselsättningen pâ mânga
andre sâtt.

Det forste âr sjäivfallet att varje
byggnetion her en sysselsättningsskapande effekt. Det andre och som
âr sverere ett mate âr den inverken
som hâlsovârden ken ha pâ en battre feikhâlse, och genom dette, pâ
skepandet av humenkepitel fôr
tillväxt och utveckling ( ) . Denna inverken âr ett kemplement till EIB:s
finensiering ev utbiidning. Det tredje àr ett resurser som fngörs genom
ett retionelisere sjukhus kan anvândes i andre deler ev sjukvârden.

f ) Amsterdam-handlingsprogrammets allmânna malsättningar och en lägesrapport
för programmets första 18 mânader
presenterades i en tidigare utgava av EIB
Bulletinen (2-1999 nr 101/102).
( ) Se exempelvis McKee, M "Health Status
in the European Union and the Central and
Eastern European Countries". Rapport som
gavs ut vid Världshälsoorganisationensl
Europeiska investeringsbankens konferens
om utvardering av investeringar inom hälsoomrädet, Luxemburg, juni 1999 och McKee
M "Does Health Care Save Lives?",
Croatian MedicaIJournal, 40(2), 1999.
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Inverkan pà
sysselsättningen
är en del av den
övergripande
"hälsovardsekonomin "

Hälsoprojekten
skall
överensstämma
med nationella
eller regionala
prioriteringar
samt bidra
tili en mer
lönsam
hälsovardssektor

Inverkan pà sysselsättningen behöver ses i sammanhenget ev den övergripende "hâlsovârdsekonomin" i vilken prejektet
àr lokeliseret. Detta understryker betydelsen av
att sätta varje investeringsbeslut i dess videre
stretegiske semmenheng.
Varje projekt som finensieras ev EIB mäste ses sem endest
en del ev en bredare uppsâttning av
hâlsovârdstjânster i den berörda regionen.
EIB antar därför ett bredare perspektiv när den övervager inverkan ev sitt
investeringsprogrem inom hälsoomrädet pâ sysselsättningen. Hâlsovârdstjânster speler en nyckelrell i att förbättra utvecklingen och tillväxten i
Europa. Men om EIB skall kunna vere
till hjâlp i dette âr det viktigt att dess

projekt bidder effektivt till ett frâmje
ekonomiska ech seciele mal vid tillhendahâllandet av hâlsovârd.
Oekonomiska hâlsovârdstjânster (fôr
mange bâddar, utrustning som inte
envânds, underutnyttjade dokterer,
etc.) utgör en verkiig resursfôrlust.
Antingen kunde fiera patienter ha
behandiets eller sâ kunde resurserna
ha utnyttjats pà annat hall för att
mota andre behov.
Tonvikten för EIB:s urvel och utvardering ev projekt làggs därför pâ ett
bedöme det ekonomiska vârdet av
petentiella investeringar. I synnerhet
strâver benken efter ett sàkerstàlle
ett projekten kommer ett bidre till
kostnedsefektiva förbättringar i folkhàlsen fôr de mânnisker fër vilka de
âr avsedde

Det finns inga enkia
màttstockar
Tyvârr finns det inga enkla màttstecker fôr att fastställa dette. EIB:s tekniske-ekonomiske utvardering koncentreras därför pâ att bitta bevis fôr att
projekt (elier progrem) utgör en del

EIB:s làneportfoli för halsovârçlsse,ktQrn.„
Hittills har EIB beviijat lân till hälsosektorn semi uppgâr till 2 milj
der euro, varav 1 miljard euro har utbetalats.
Med hjälp av EIB-finansiering har exempelvis rejdan:
• sjukvardsanläggningar i de nya delstaterna i östra Tyskiand moderniserats. Sjukhus och andrà anläggningar är under uppbyggnad
och rénoveras, som del av ett program med s^/he att höja standarden pâ sjukvârden och rationalisera utnyttjandet av sjukhusbäddar.
• lokala anläggningar och anläggningar for primärvard i Grekland
börjat byggas som del av ett program for tjillhandahâllandet av
sjukvârd i vissa av de minst utvecklade delarnl av landet.
• sjukhus och lokal stödinfrastruktur modernis^rats i Spanien.
EIB utvärderar för nârvarande projekt vilka omfattar nya anläggningar som ger äldre människor och männilskor med handikapp
möjlighet att leva ett oberoende liv, rationaliseringsprogram för
sjukhus, laboratorier och forskningsanläggningfir. Samtliga av dessa
projekt ses som bestândsdelar i en bredare strattgi att förbättra sjukvârden och socialvârden för de grupper av marniskor och patienter
som de tjänar.
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av en klart uttaled hâlsostretegi som
syftar till att förbättra effektiviteten
för - och/eller kvaliteten pà - den
sjukvârd som ges. Dette "strategiska
semmenheng" màste làggas fram ev
initietivtegarna till projekten - ergenisetionerne (venligtvis men inte uteslutende regeringar eller deras myndigheter) som foresiâr projekt till EIB.
Rollen fôr bankens projektpersenal âr
ett utvârdere desse fall.
EIB förbereder detta erbete pà tvâ
huvudsekiige sâtt. För det forste deiter benken ektivt i kenferenser ech
europeiske nätverk för sekkunnige
inom hâlsovârden. Ett exempel
blend mânga âr "Européen Observetory en Heelth Cere Systems", som âr
ett konsertium mellen EIB, Vârldshälseorgenisetienen, Vârldsbenken,
de spenske och norske regeringerne
semt "Londen School of Economics"
och "London School ef Hygiene end
Trepicel Medicine". Dessa kentakter
ger EIB tillgâng till materiel ech sekkunskep som har en direkt relevans
for utvârderingserbetet ('), och som
hjälper till ett fôrbàttre utvârderingsmetodiken.
För det endre her EIB ett ektivt progrem for sektoriellt arbete inom hâlsovârden (till viss del inriktet pe enskilda lander ech till viss del pà europeiska teman). Syftet med detta program är inte enbart att forberede
banken pâ ett hentere leneförsleg,
Uten ocksâ ett hjälpe till ett utveckie
prioriteringar for utleningsverksamheten.
Det är sjäivfallet inte EIB:s uppgift att
formulere en europeisk hâlsoverdspolitik. Planeringen av hâlsovârden
är medlemsstaternes ensver, vilka âr
aktieägare i EIB semtidigt som de her
givit benken dess mendet. EIB kräver
däremot dokumentetien ett hälsoprojekten skall överensstämma med
C) En av de viktigaste resultaten frân
"European Observatory on Health Care
Systems" är exempelvis Serien "Health
Care Systems In Transition", som ger en
tillförlitlig analys av utvecklingen inom
hâlsovârden i europeiska lander.

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN
EIB:5 verksamhet i halsovàrdssektorn har blivit etablerad

nationella eller regionale prioriteringer semt bidre till ett skepe ett
mervàrde i hâlsovârden. Under utvärderingen granskas därför varje
försleg evseende frâger sem: âr kostnederne berâttigede, âr hele projektet semmenhângende, stammer projektet ôverens med benkens uppfettning ev behoven i det berôrde
sjukvàrdssystemet, etc.

A t t modernisera Europas
halsovàrdsresurser
EIB är engegered i ett utvidge bredden pâ och arten av sin verksemhet
inom hàlsovàrdsomrâdet. Genem att
arbete med myndigheter ech andre
initietivtegere kemmer banken att
fortsâtte essistere i moderniseringen
ev Europes halsovàrdsresurser, bâde
inom medlemsstaterna och i kendi-

detlànderne. Med hjälp ev sitt nätverk ev pertners kemmer EIB:s tillvâgegàngssâtt för utvardering att fortsâtte utveckles, àven em den grundlâggende principen - benkens engegemeng fôr ett investere i kostnadseffektive förbättringar av feikhàlsen
- kemmer ett forbii ofôràndred.
Fremover kemmer den viktigeste
utmaningen att vare ett finna sàtt
ett envânde EIB:s resurser fôr projekt
som fokuseres pà de viktigeste prioriteringarna fôr hâlsovârden inom
netionelle system. I vissa delar ev
Europe kemmer moderniseringen ev
sjukhussektorn ett fortsatta vara viktig. I endre deler ev Europe kemmer
prioriteringen ett evse den lokele
infrestruktur som behövs för ett
sàkerstàlle ett effektivt utnyttjende
ev sjukhusbâdder.

Det kemmer ocksâ finnes utmeninger fôrknippede med utvecklingen av
aniàggninger, ofte lokelt fôr en
vâxende befolkning ev àidre mânnisker, for mânnisker med mentela
hàlseproblem och for mânnisker
med handikepp. Det finns ett behov
ev ett frâmje en battre integration
mellan primär-, sekundär- och tertiârvârd, men ocksâ att ôverbrygga
gepet mellen sjukvârden och socielvârden. Sammantaget àr dette ett
spannende progrem fër EIB. Benken
her fôr evsikt ett te itu med detta pâ
ett öppet sâtt och med stöd av halsovàrdssektorn i hela Europe. M

Nicholas Jennett,
Direktoratet för projekt
(+352) 4379 8548,

De 85 miljoner euro som hittills har använts
av den första tranchen pâ 125 miljoner euro
som har avsatts tili ETF, har investerats i
19 riskkapitalfonder .som tillsammans har
ett sammanlagt kapital pâ over en miljard
euro.

Fonden inrâttades 1997 och ftirvaltas av
Europeiska investeringsfonden (EIF). Un-

engagerad i
att utvidga
bredden pâ
och arten av
sin verksamhet
inom hàlsovàrdsomrâdet.

e-post: n.jennett@eib.org

der ETF prioriteras nystartade smâ och
medelstora företag, men ätgärder som inriktas pâ utvecklingskapital till innovativa företag - särskilt i regioner dar riskkapitaJindustrin är mindre etablerad - kan ocksâ omfattas. ETF-transaktioner genomförs i form
av förvärvande av minoritetsandelar (maximalt 25 %) pâ mellan 5 och 10 miljoner
euro i riskkapitalfonder.

EIB ökar sin avsättning till Europeiska
finansieringsordningen for teknologi (ETF)
till 250 miljoner euro. 1 egenskap av en
investeringsfond for fonder investerar E T F
i specialiserade riskkapitalfonder, som stödjer skapande och utveckling av högteknologiska och snabbväxande smâ och medelstora företag i Europehka unionen.

EIBär

De fonder som drar nytta av ETF förväntas
komma att investera i mer an 1 000 smâ och
medelstora företag over deras investeringsperiod. Efävstangseffekten av ETF kan resulterà i totalt cirka 2 miljarder euro i nya investeringar.
Europeiska finansieringsordningen för teknologi (EIF) är en del av Amsterdam-handlingsprogrammet (ASAP) som introducerades 1997 av EIB för att öka bankens stöd till
sysselsättningsskapande investeringsprojekt.
Genom ASAP söker EIB att särskilt stärka

riskkapitalordningar för smâ och medelstora
företag. Hittills har cirka 750 miljoner euro
beviijats för transaktioner som omfattar nästan samtliga EU-länder.
Parallellt med fonderna, som förvaltas pâ
uppdrag av EIB, investerar Europeiska investeringsfonden cirka 80 miljoner euro av
sina egna medel. Den förvaltar ocksâ, â
Europeiska unionens vägnar, en ordning
som är särskilt utformad för investeringar i
mer nyligen etablerade riskkapitalfonder
eller regionala riskkapitalfonder med en
högre riskprofil. EIF har totalt cirka
500 miljoner euro till sitt förfogande för att
investera i riskkapital och stödja utvecklingen av Europas riskkapitalindustri.
EIF skxipades 1994 och är det yngsta av de
europeiska finansinstituten. EIF ags av EIB
(40 %), Europeiska unionen (30 %) och en
grupp bestâende av 75 finansinstitut i EU
(30 %).
För ytterligare information, vänligen kontakta Europeiska investeringsfonden (Guido
Prud'homme, tel. (+352) 42 66 88 310,
e-post: g.prudhomme@eiforg) eller EIB:s
informations- och kommunikationsavdelning (Sabine Parisse, tel. +352 4379 3138,
e-post: s.parisse@eib.org).
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Finansieringsordning för
âteruppbyggnad för
jordbävningsdrabbade Turiciet
Pä begäran frän ministerrädet och
efter det positiva yttrandet

frän

Europaparlamentet har EIB inrättat
den

sä kallade

TERRA-ordningen

(Turkish Earthquake Rehabilitetion
and Reconstruction Assistance). Âtgärden syftar till att stödja de bràdskande âteruppbyggnadsbehoven

i

Marmara-regionen, som är ödelagd
efter de senaste jordbävningarna.
Ordningen tillhandahâller totalt 600
miljoner euro i form av län under en
treârsperiod.
EIB:s TERRA-ordning kommer ett tes
i bruk sä snert benken erhâller det
officielle

utlâningsmendetet

frân

Europeiske unionen ech inriktes pâ

\s

âterstâllandet och ateruppbyggna-

^,1

den ev främst trenspert-, energi- ech
miljôinfrestruktur, forstôrde hyreshus ech smaföretag samt reperetien
ev industrienlàggningar i provinserne Izmit, Adepezeri, Yelove och Bolu.
mer àn 1 000 jordskelv, verev visse sà

ver 15 370 ech cirke 26 500 skedede.

Jordbâvningen den 17 augusti, som

kreftiga som 5,6 pâ Richterskalan.

Dessutom blev cirka 250 000 mànni-

matte 7,4 pà Richterskalan, följdes av

Antelet dödsoffer som repporterats

skor hemlösa.

Vattenhantering dominerar utiàningen i Turkiet
Tack vare bankens langvariga utiâningsverksam- 12 miljoner euro var riskkapital frân EU-budgehet 1 Turkiet är EIB vai placerad att identifiera tcn som förvaltas av banken. Under perioden
genomförbara projekt och att snabbt börja l')94-1999 inriktades EIB:s utiäning i Turkiet pâ
använda TERRA-ordningen. Utiàningen starta- fôljande sektorer: vattenhantering (44 %), energi
de 1965, när Turkiet undertecknade sitt torsta (31 %), kommunikation (14 %), industri och
tjänster (11 %).
samarbetsavtal med Europeiska unionen.
Sedan dess har banken tillhandahällit finansiering, som uppgâr till totalt 1 303 miljoner euro.
Efter ett uppehâll under 1980-talet âterupptog
EIB utiàningen i Turkiet 1994. Mellan 1994 och
1999 tillhandahöll banken cirka 557 miljoner
euro. Av det sistnâmnda beloppet utgjorde 545
miljoner euro lân frân bankens egna medel och
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Projekt som har finansierats i Turkiet omfattar:
avioppsbehandlingssystem i Adana, Diyarbakir,
I/mit och Tarsus, modernisering av telekommunikationsnätet, nät för överföring och distribution av gas, anläggning för avsvaviing i Yeniköykraftverket vid Egeiska havets kust och byggande
a\' mer miljövänliga kraft- och värmeverk.

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN
Finansieringsordning för â t e r u p p b y g g n a d för j o r d b ä v n i n g s d r a b b a d e Turkiet

Donationer tili Turkiet och Grekland
efter den ödeläggande^Äffl^ingen beslutade EIB att
donerà 1 miljon euro i katastroflijälp för bràdskande âteruppbyggnad i Turkiet. Medien kommer att gâ till ett barnhem i Izmit, som
har identifierais av de turkiska myndigheterna.
EIB donerade ocksâ 1 miljon euro till Grekland efter jordbâvningen i September i Atens storstadsomrâde. Medien kommer att tillhandahâllas för reparation och âteruppbyggnad av skolbyggnader i
de mest drabbade omrâdena, inför det nya skolâret.
Under senare âr har EIB tillhandahällit omedelbart humanitärt
bistand till lander och regioner som har drabbats svârt av katastrofer, som Tysklands östra delstater, Polen och Tjeckien i September
1997, Honduras och Nicaragua 1998 och Kosovo i maj i âr.

De mest ellverlige skaderne efter
jordbâvningen

inträffade

i stads-

omraden och drebbede huvudsekligen hyreshus och smaföretag, som
vanligtvis är belâgne

pâ botten-

vâningen i sadene byggneder, men
âven kommunel infrestruktur dreb-

Effekterna ev ketastrofen förväntas

bedes svârt. Den officiella siffran for

reducere

bruttonetionalprodukten

Finensieringen kommer ett till stor

entelet bestäder sem förstördes är

med 3-5 % ech minska den ekono-

del behove tillhendahallas fràn ut-

till mellen 3 och 6,5 miljerder euro.

cirka 66 440, enligt rapporter fren

miska tillväxten till mellan 0 ech

lendet i form ev langfristig âterupp-

ministeriet for offentliga arbeten.

-2,5 % för dette àr.

byggnedsessistens som stalls till för-

Dessutom

uppges

over

147 000

fogende ev Europeiska unionen, EIB,

bestäder vare skedede. Motsverende

Enligt nuverende uppskettninger be-

Vârldsbenken

siffror for smaföreteg är 10 900 for-

räknes kostneden för skaderne sem

velutefenden. •

stôrde ech cirka 20 000 skadade.

förorsekets av jordbâvningen uppga

En hard vinter

ech

Internetionelle

Men de barda villkoren under
denna vinter mäste fortfarande

Vid tidigare jordbävningar var

övervinnas. Det kommer att vara

skadorna mycket mer begränsa-

svari med temperaturer som tid-

de an denna gang och aterupp-

vis sjunker

byggnaden

Celsius, kalla vindar fran havet

Den

fortskred

turkiska

exempelvis

snabbt.

regeringen

redan

har

under - 5 grader

och kraftiga regn, om inte snö-

färdigställt

fall. De som har kunnat söka

och överlämnar för nârvarande

skydd i slaktingars eller vänners

over 5 000 âteruppbyggda bo-

hem har gjort det. För andrà

stàder för de som har förlorat

tillhandahâller

sina

husrum i snabbt

hem

under

Adanajord-

bävningen i j u n i forra àret. Det

myndigheterna
omvandlade

socialbostàder och statliga gäst-

ambltlösa mâlet efter den nuva-

hem over hela landet, men de

rande katastrofen âr därför att

som fortfarande har ett arbete i

slutföra ateruppbyggnaden av

jordbàvningsomradet

bostàder före vintern 2000/2001.

rad att lâmna det. Därför har

En del av ElB.s TERRA-ordning

manga "tältstäder" upprättats,

kommer att anvândas till stöd

varav mânga Inhyser upp

för bostadsprogram.

femtusen människor.

har

inte

till
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Temet för ElB-forum 1999 "Euro-

Dà forandringer pä de nye merkne-

marknaderna:

derne sjäivfallet inverkar pä EIB:s

Framtida

föränd-

ringar" är av avgörende betydelse

upplânings- och utiâningsstrategier,

för den ekonomiske och monetäre

âr benken engelâgen om ett utbyte

unionens framgâng och her viktiga

âsikter med endre merknedsaktörer

konsekvenser för det internetionel-

liksom med opinionsledare och eke-

le finensielle systemet.

demiker. Reden innen sterten ev

Även om euron är en mycket ung

ech diversif iered volym ev eurodeno-

företeelse - endest ett är gemmel -

minerede skuldinstrument.

EMU, bidrog EIB tili ett skepe en stor

Det ârliga
EIB-forumet,
som tiöils för
femte
gàngen den
21 och 22
Oktober,
samiade
cirka 400
specialister i
Paris för att
diskutera
euromarknaderna.
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her den etableret sin trovàrdighet
ech euromarknaderna är mycket

I börjen av 1997 introducerade EIB sin

livlige, med nye trender som driver

första euroemission nàgonsin och her

marknadsciktörerna att snabbt an-

seden dess genomfört 77 euronote-

passa sig tili förändringar. Euren

rade eller

används

emissiener, som semmenlegt uppgâr

reden

i

stor

utsträck-

ning som en internetienell velute.
Emittenter

lokeliserede

euroinriktade

referens-

till cirke 30 miljerder euro.

utenför

euroomrâdet utställde cirka 20 %

Seden mers 1999 her EIB genem sitt

av

emissionsprogrem EARN (Eure Aree

ner

eurodenominerade
under

1998 och

obligatio1999. Ny-

Reference Note) strâvet efter att pesi-

emissiener av europeiska företags-

tienere sig som en ledende emittent

obligationer her öket med 20 %

pà

under

referensemissiener utgör det första

inneverende

nomsnittlige

âr. Den ge-

sterleken

pâ

euromerkneden,

och

benkens

euro-

komplementet till europeiska stats-

emissionerne her öket dremetiskt

obligatiener. Mâlsattningen àr att ge-

med over 60 %.

nom dessa emissiener ech konverte-
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Program
21 oktober 1999
INLEDNINGSANFÖRANDE:
Sir Brian Unwin, EIB:s president
ech styrelseordförende
SESSION I: "Euroomrädets utmaningar:
en ny dynamisk utveckling"
Ordfòrande: Wolfgang Roth, vicepresident i EIB
Talare:
Giuliano Amato, Finansminister samt minister för budget och
ekonomisk plenering. EIB:s ràdsmediem för Italien.
Felix G. Rohatyn, USA:s ambessedör tili Frankrike, tidigare verkställande
direktor för Lezerd Frères end Compeny, New York (USA)
Jean-Pierre Tirouflet, Ordförende och verkställende direktor, Rhodia
(Frankrike)
Richard Summers, Direktor för kontinentaleurope, 3i Group pIc
(Forenede kungeriket)
Jean-Jacgues Laffont, Professor i nationalekonomi, Universitet i
Toulouse (Frankrike) och tidigare ordförende i European Economic
Association

ringen ev sin skuld ha skapet en volym
ev EIB:s eureskuld som uppgâr till
over 50 miljerder euro i slutet ev 1999.
Under den forste dagens session
kencentrerades

diskussionerna

pâ

forumets teme i ett mekroekonemiskt perspektiv och huvudvikten
lades vid vilken pâverkan den monetäre unienen her pâ tillväxt och sysselsättning i Europe. Denne fràge

FORUM MIDDAG med gästtalare
Pedro Solbes Mira, Ledemot ev Europeiske kommissionen, ansvarig
för ekonomiske och monetäre frägor

22 Oktober 1999
SESSION II: "Förändringar i euroomrädets finanssektor"
Inledning av Alfred Steinherr, Chefsekonom, EIB

ëverleppede till viss del temet fôr
forre ârets forum, som behandlede
sembandet mellen investeringer och
sysselsättning, och i synnerhet fragen
om kepitelanskaffning
och tillgângen till

inom EMU

riskkapital

fôr

innovativa företeg. Ett ennet âmne
som tegs upp under denne session

DELAVSNITT 1: "Omstruktureringen av banker"
Ordförande: Massimo Ponzellini, vicepresident i EIB

gällde hur den pâgàende emstrukturingsprocessen pàverkar

Europes

globale konkurrenskreft.
Talare:
Marc Antoine Autheman, Ordförande i direktionen. Crédit Agricole
Indosuez (Frankrike)
Artur Santos Silva, Ordförende, Banco Portugués de Investimento
(Portugal)
Maurizio Sella, Ordförande för den italienska benkföreningen och
verkställende direktor, Benca Seile S.p.A. (Itelien)
DELAVSNITT 2: "En större roll för kapitalmarknader?"
Ordförande: Ewald Nowotny, vicepresident i EIB

Den endre degens

presentetioner

och diskussioner ver mer tekniskt inriktade ech behandlede omstruktureringen ev benksektern och kapitalmerknedernes roll.
Gästtalare var EU-kommissionàren fôr
ekonomiske och monetäre

fràgor,

Pedro Solbes Mire, ech Dominique
Talare:
/'
Gerd Häusler, Direktionsmedlem, Dresdner Benk AG (Tysklend)
Fernando Abril Hernandez, Finansdirektor, Telefònica S.A. (Spanien)
Rodolfo Bogni, Medlem i gruppens direktion, UBS AG (Schweiz)

Qästtalare:
Dominique Strauss-Kahn, Minister för ekonomi, finans och industri.
EIB:s ràdsmediem för Frankrike.

Streuss-Kahn, som dà forumet hölls
var minister för ekonomi, finans och
industri semt Frenkrikes représentent
i benkens râd. Forumets talare ech
delegater kom frân banksektorn ech
endre finensinstitut industri, feckfôreninger, perlement, regeringer, regienala myndigheter, internationella

AVSLUTNINGSANFÖRANDE
Francis Mayer, vicepresident i EIB

erganisatiener, universitet samt medie frân samtlige medlemsstater i EU
och frân mânga lander utanför EU.
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SLUTSATSER
FRÂN EIB:S
FEMTE FORUM

Lât oss enkelt och

ev entelet obligationsemissiener i

snabbt

eure. Framför allt emissioner som

Francis Mayer
Vice ordförande

ElB-forum: euron

lighet

är inte ett

mal

sstretegier.

i sig. Även

om

dra

viktigaste

de
slut-

satserna av detta

genomfôrts

ev store

europeiske

företeg, nägot som ger dem möjtili

embitiöse

utveckling-

euron faktiskt är en framgâng tek-

Den andre delen av mitt inlägg gäl-

niskt och ekonomiskt sett, màste

ler betyget "Otillräckligt, kan bätt-

den ge sâvâl unionens befolkning

re", dvs den konstruktive kritiken

som

frân vare teiere.

grannlànderna

i

öster

och

söder stabilitet och välbefinnande.

Richard Summers
& Felix G. Rohatyn

Det är pâ detta satt som vi, slutligen

Den forste

och pà medellâng sikt, mâste bedö-

kom

ma framgângen med euron.

Richard Summers pä temat "Vi har

frän

konstruktive
Guilieno

kritiken

Amato

och

ännu inte den stora gemensamma
Telarne her tagit upp en rad positiva

Jean-Pierre
Tirouflet

finansmerkned

i

Europe

sem

punkter men ocksâ punkter som inte

Ferente steterne her". Vi her den

är negative, utan snerere motsverer

gemensemma valutan, men vi her

betyget "Otillräckligt, kan bättre".

inte den integrerede finensmark-

Jeg skell

lâgge

upp

mitt

inlâgg

ned Europe förtjäner.

Det finns

fortferende elltför mänge skette-

utifrân dette.

och regelhinder som vi mäste försö-

Marc Antoine
Autheman
& Alfred Steinherr

Eurons införande her reden burit

ke undenröje. Enligt herr Tirouflet

frukt för den europeiske ekonomin.

atnjuter de europeiska företegen

Säsom Giuliane Amete ech kemmis-

sjâlve ännu inte semme hermonise-

sienär Solbes nâmnde är det förvisso

rede konkurrensvillker betreffende

inte eurons förtjänst ett tillväxten

skatter ech arbetsmarknad som i

öket i Europa, men den har tydiigt

Förenta staterna.

bidregit genom att skapa exceptioGuiliano Amato
& Jean-Jacques
Laffont

Artur Santos Silva
& Maurizio Sella

nellt gynnsernme velutevillker säväl

Den andre

när det gäller räntan, som aldrig

kem frän Marc Antoine Autheman

verit sä lag, som gentemot omvärl-

ech Alfred Steinherr som varnede

den, med en peritet med dellern

för tvä skenbert gode

som jeg trer ett vi alle betrekter som

Den forste är "sträven efter storlek

rimlig.

tili verje pris". Herr Steinherr visede

kritiken

losninger.

tydiigt ett sterleken inte ver nägot
vilket

universelmedel när det gäller ben-

Artur Sentes Silve ech Meurizie Seile

kernes vinststräven, vere sig vid

ocksa nämnde, har euron sennolikt

inhemska omstruktureringer

När

Rodolfo Bogni

det

gäller

företegen,

Ewald Nowotny
& Fernando
Abril Hernandez

inte orsekat omstruktureringer och

gränsöverskridande fusioner. Herr
Autheman

nitivt

skenbert

pàskyndat

processen.

Fiera
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tog
god

upp

en

lösning,

annan

nämligen

fusion/förvärv för att nä en euro-

ner/förvärv var desto mer intressan-

peisk emfattning. Han visede att

te som de var grànsôverskridende,

fusiener bara lämpar sig em det

dvs ett de skapat verkliga europeis-

handler om en mycket spedelisered

ka koncerner som kan stâ sig i den

ech

internationella konkurrensen.

verksamhet: exempelvis "corporate

kreftigt

finance",

/

eller

fusioner i Europe, men den her defiteiere her papekat att dessa fusie-

Gerd Häusler

konstruktive

är

internetioneliserad

kapitelmarknader,
däremot

enligt

etc.

Slutligen har vi, precis sem Gerd

Den

henom

Häusler, Fernando Abril och Redelfe

elämplig när det gäller den tra-

Bogni nämnde, seden den 1 jenueri

ditionella banken, dar han föredrar

1999 notere* en exceptionell ökning

semerbetsevtel som beverer verje
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inique Strauss-Kahn,
rip««

«tanilîçprannp

e

pa en ekonomisk makt som endast kan
innas i USA. Aven de som är skeptiska
uron mâste värdesätta dess stabiliseraniverkan som är gynnsam för hela det
nationella finansiella systemet, vilket
blivit mindre säkert under de senare

benkenhets netionelle eller lekele
identitet. Jeg noterer hâr (ech det
âr väl bere ett rent sammanträffande?) ett detta är den strategi
sem Crédit Agricole just nu tillämper

vid

fusionen

mellen

Crédit

^
_
löjlighet att förverkligas tili fullo, mäste
dock gynnsamma villkor skapas. I det här sammanhanget hänvisade Dominique Strauss-Kahn tili den läroprocess som han och hans
kollegor, finansministrarna, genomgâr i Euro 11-gruppen vad
beträffar samarbete och samrâd kring deras respektive nationella
ekonomiska politik. Dessutom har Europeiska centralbanken gradvis börjat att inleda en dialog med Euro 11-gruppen, en pâgàende
process som behöver ytterligare utvecklas.

Agricole och Indosuez i Frenkrike
och semerbetsavtalen med itelienska ech portugisiska benker, fërstàrkt med minoritetsàgande hos
varendre.
Den tredje
kom

konstruktive

fremfër

eilt

frân

kritiken
Giuliene

Ameto som visede oss att àven om
vi i Europa nu har en

làmplig

mekroekonomisk och velutemâssig
rem, har vi ännu inte genemfört
de nödvändiga

strukturrefermer-

ne. Han riktade sig till de europeiske regeringerne i sin egenskep ev
finensminister.
Jag skall avslute med att nâmna de
uppiggende inlâggen frân embassador

Rohetyn

ech

professer

Ambessedör

Rohetyn

fôrklerede

vilka

enligt

Leffont.

som

bestândsdelarna
amerikenske

honom

i em

inte

Han sade att euron ocksâ är en tillgâng för Europas tillväxt. Den
stabilitet som den har fort med sig har utan tvekan minskat de
skadiiga effekterna av den internationella finansiella kris som râdde
under 1998 och i början av 1999 pâ Europas ekonomi.
För nârvarande har Europeiska unionen fatt en ny drivkraft att
âstadkomma full sysselsättning, och fem medlemsstater har redan
uppnâtt detta. De viktigaste politiska förutsättningarna för detta är
samordningen av natìonell ekonomisk politik och främjandet av
innovation, som är en huvudmâlsattning för bâde de portugisiska
och franska ordförandeskapen i EU under âr 2000. Samtidigt skall
EU:s medlemsstater fortsatta sina ansträngningar att minska
offientliga utgifter, inflation och räntor i enlighet med konvergenskriterierna som faststâllts i Maastrichtfördraget. Med förbehall för
dessa villkor, samt ett gynnsamt ekonomiskt klimat, är Dominique
Strauss-Kahn övertygad om att EU-länderna under âr 2000 kommer att uppfylla fördragets kriterier för den offentliga sektorns
finanser. Detta kommer sjäivfallet att öka eurons trovàrdighet och
ge EU möjlighet att koncentrera sig helt och hallet pâ sina sysselsättningsmal.

var
"det

mirekiet", sâ i alla

fall i Fôrente steternes gode ekono-

den synvinkeln befinner vi oss i

miske halse. Hen nâmnde tre: i) ett

ungefär samma situetion pe bede

i) förekemsten ev en verkiig folk-

mycket komplext institutienellt och

sider om Atlenten. Men för herr

g kepitalism i Förenta staterna,

g och erkänd av samhället och

politiskt system, som vài kan jàm-

Rohetyn är det faktum att " Förente

vilket fungerer som drivkreft för

föres med - jag nämner det i för-

steterne befinner sig i en eceen ev

tillväxten.

bigäende - vârt europeiska institu-

motständermekt" positivt för eko-

"Den

tionella system med kommissionen,

nomin, ii) den emerikanska företa-

uppför sig mer sem en ektieägere

râdet och Europaperlementet. Ur

gerandan, fortfarande mycket liv-

an som en väliere".

Och

hen sade ocksâ:

amerikenske

medborgeren
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Sem fransmen är jag fullständigt

Pedro Selbes slog an en positiv fori î sitt tal: den nuvarande aterhämtningen i den europeiska ekonomin utlovar en lângvarig period
av hâllbar ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning.

lugn - den medell som herr Laffont
enser

föräldred

är

den

frân

Rousseau-Robespierre, men i framtidsmodellen finns àndà den store

Gründen för denna framgâng är i synnerhet den ekonomiska och
monetära Unionen och införandet av euron. Vissa villkor kommer
......,'msfmmi,· *** behöva uppfyllas om detta skall kunna fortsatta, förklarade kommissio tiären. Medlemsstaterna mäste fortsatta att up pfyUa kriterierna i
stabilitets- och tillväxtpakten, särskilt vad gäller
den offentliga sektorns finanser och samordningen av deras nationella ekonomiska politik.
'**-! mäste stödja Europeiska centralbankens
-^sstabilitetspolitk och arbeti hart pâ strukturl reformer, förbättra eflfektiviten och flexibiliten
pâ sina marknader. Betrâffande ECB, skulle
*" iken behöva bidra tili EU:! tillväxtmal, samigt som den bevarar sina prisstabilitetsmâl.

Montesquieu. •

fekterna av införandet av euron pâ de euro-iska finansmarknaderna är betydande, även
vad gäller marknadsintegration. Detta är en
pâgàende process och för Europeiska kommissionen är denna
Integrationspolitik en prioritering, som fastställt:! i dess handlingsplan frân maj 1999.

Nästa EIB-forum,
som halls den 19
och 20 Oktober
2000 i Bremen,
kommer att
behandia
frägor om
regional
utveckling och
utvidgningen

Vad beträffar den framtida utvecklingen av euroomrâdet, är EUkommissionären stärkt för inträdet av de fyra ' pre-in" lânderna,
î vilket är bâde i dessa länders och euromarknac iens intresse. Det
1 kommer inte att sluta med en monetär union som bestar enbart av
de femton nuvarande medlemsländerna, dâ kandidatländerna
ocksâ har mâlsattningen och engagemanget att gâ in i EMU och
lanta euron. Detta kommer att vara en gradvis och fortlöpande proj cess, som inte är automatisk i och med anslutninj;en tili Europeiska
) Unionen. Efter att de har blivit mediemmar kom ner förberedelser} na för EMU-medlemskap att med största saniiolikhet kräva en
f övergangsperiod, som är beroende av deras förn aga att mota villkoren i fördraget.

Handlingarna frân EIB-forum
1999 kommer att publiceras
i början av 2000 och kan
erhâllas kostnadsfritt frân
EIB:s informations- och
kommunikationsavdelning,
fax (+352) 4397-3189.

Professor Laffont hjälpte oss att fâ

förefaller honom mycket föräldred,

För ytterligare information

lite distans till temet i dette Forum.

och medellen med "Checks end Be-

om EIB-forum, vänligen

Hen förflyttade oss till upplysnings-

lences"

kontakta Yvonne Berghorst,

tiden for ett betone ett det fort-

medell, som ι hens ögen är den mest

farande, nâr vi nàrmar oss det tjugo-

lovende, eftersom den bygger pä en

kommunikationsavdelningen,

förste ârhundredet, finns tvà mo-

ökning ev metstàndermekter pâ det

tel. (+352) 4379-3154 eller

deller

ekonomiske och politiske omrâdet,

e-post y.berghorst@eib.org.

för

ekonomisk

utveckling:

eller

Locke-Montesquieus

Reusseeu-Rebespierres medell, den

ech när det gäller öppenhet och in-

franska jakobinska modeilen som

formation pâ semhällets elle nivâer.
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Balkan: EIB upprättar lista over prioriterade infrastrukturprojekt

\

*'%:Î-<-W-V::

Sammanlagt
skadades cirka
70 broar under
Kosovokonflikten

l·

Balkan: EIB upprättar lista over
prioriterade infrastrukturprojekt
EIB-studien "Investeringar i basinfrastruktur i
sydöstra Europa" forslâr en första förteckning
over potentiella infrastrukturprojekt, som
identifierats av bankens arbetsgrupp för
Balkan.
Studien inriktas pâ vagar, järnvägar, hamnar,
flygplatser, elektricitet, olja, gas, telekommunikation samt vattensektorn, inkluderande
Donaukanalen. Genomförandet av projekten i
förteckningen skulle kosta upp till cirka 6 miljarder euro och kräva âtminstone tre till fem âr.
EIB foresiâr att banken tar ledningen i finansieringen av infrastruktur i regionen.
EIB spelar redan en ledande roll i finansieringen av ateruppbyggnaden av infrastruktur i
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Eiulgarien,
före detta jugoslaviska republiken Makedonien
samt Rumänien, och i väntan pâ det nödvändiga klartecknet frân EU, är banken rede att
börja sin verksamhet i själva Kosovo.
EIB:s president Sir Brian Unwin presenterade
Studien tili högnivägruppen för styrning
(ledande industriländer och internationella
organisationer) av den ekonomiska samordningen i sydöstra Europa, i slutet av September
i Washington.

I sina kommentarer om Situationen pâ Balkan,
sade Sir Brian Unwin att: Dâ investeringsbehoven är enorma och de finansiella resurserna är mycket smâ, är det avgörande att
investeringsprioriteringarna fastställs mycket
noggrant, i nära samarbete med regeringarna i
de berörda lânderna och att dessutom tillämpa
rigorosa urvärderingskriterier och kräva en tillrâcklig ekonomisk avkastning. Jag anser, baserat pâ bankens relativa fördelar, att EIB skall ta
ledningen betrâffande infrastruktur och vi är
füllt beredda att gora detta.

Potentiella
projekt uppgâr
till cirka
6 miljarder euro

EIB upprättade en arbetsgrupp för Balkan i
juni för att utvärdera investeringsbehoven
och identifiera prioriterade projekt i sydöstra
Europa efter kriget. Arbetsgruppen bestar av
ett team av banktjänstemän, ekonomer
och ingenjörer som har erfarenhet av att
identifiera transport-, telekommunikations-,
energi- och miljöinfrastruktur som behöver
ateruppbyggas snarast, och för vilka EIB
kan tillhandahälla langfristig finansiering pâ
kort varsel. Arbetsgruppen samordnar ocksâ
EIB:s verksamhet i regionen med Europeiska
kommissionen, samordnaren för stabilitetspakten och de övriga internationella finansinstituten som arbetar med ateruppbyggnaden
av Balkan.

EIB BULLETINEN 3 - 1 9 9 9 I

.Sida 17

Infrastruktur i traditionell mening, som
transport, energi, telekommunikation och
vatten anses vara nyckelfaktorer för att
främja ekonomisk tillväxt. I vissa lander i
sydöstra Europa har sadan basinfrastruktur
drabbats hart under de senaste konflikterna
pä grund av direkta krigsskador, som har
gjort att stora delar av den fysiska infrastrukturen inte gär att använda. Det är möjligt
att ännu värre skador förorsakades av den
indirekta effekten av konf'ikterna, säsom
sjunkande inkomster och brist pä underhäll.

over längre sträckor inte kommer ett
kunne äterupptes innen leden är
uppröjd, vilket sennolikt kemmer att
ta fiere är. De ekonomiska konsekvenserna av de äsamkade skederne,
som her lett tili evbrott i huvudferleder âr mycket ellverlige och kommer
ett vere sâ under manga ar framöver,
även om proviseriske strukturer eller
errengemang (färjor) upprättas.
I

förbundsrepubliken

(FRJ), ästadkom

Jugeslavien

Kesovekonflikten,

som nyligen uppsted ech varede frân
mars till juni 1999, omfattende skader pâ infrastruktur. Det uppskattas

Syftet med EIB-studien em äterupp-

till lika allvarlige indirekte effekter i

byggneden ev Belkans infrastruktur

termer ev fôrsummat regelbundet

preliminârt att cirke 50 vägbroer ska-

âr ett beskriva ramverket för utveck-

och aktuellt underhell, som förorse-

dades eller förstördes, av vilka 9 over
större floder (Donau och Seva) och 8

ling av regional infrastruktur och att

kede allt större skador mâtt i kostne-

tillhandehâlla en utgängspunkt för

den sem behövs för ett evhjâlpa

i Kosovo. Tetalt skededes 19 järn-

definitienen av möjliga prioriterade

detta.

vägsbroer semt 5 järnvägsstetioner.

projekt. Den region som behandlas

De mest drebbede forbindelserne,

täcker Albanien, Bosnien och Herce-

Sjunkande inkomster och krympan-

säväl vager som järnväger,

govina,

de sketteintàkter

berör

bidreg tili ned-

främst vägerne mellen den ungerske

bliken Jugeslavien (FRJ), före dette

skârningen ι underhàlls- och förnyel-

grânsen, Belgred, Skopje ech den

jugosleviske republiken Mekedenien

severksamhet, vilket ledde tili ett till-

bulgeriske grânsen, mellen Serbien

(FYROM) - en grupp som ocksâ hân-

tegende förfell. Situetionen förvär-

ech Kosovo, samt mellan Serbien och

visas till som SEE-5 - samt Bulgarien

redes ev bristen pä reformer, vilka

Montenegro. Dessutom uppskettas

och Rumänien.

kunde ha flyttet over den finansielle

det att cirka 12 flygplatser skededes

bördan fran de redan

svârt.

Kroatien,

förbundsrepu-

utermede

De olika krig och konflikter som

stetsbudgeterne - ved evseg den

utbröt i stera deler ev f.d. Jugo-

finensiering som fenns tillgänglig för

slevien resulterede i evsevärda ska-

väg- och vatteninfrestruktur - tili an-

nadsbehoven för infrastruktur efter

dor pà infrastrukturen. Utöver de

vändarbaserade mekanismer för att

de nuverende kenflikterne, meste

direkta skadorna, ledde perioden av

ätervinna kostnaden.

ocksâ en fektor tes hänsyn till, som

oro ech ekonomisk nedgàng under
1990-telet i store delar av regionen

Vid bedömningen av âteruppbygg-

gäller den fôrskjutning sem her ägt
Detaljerede

skadeuppskattninger

rum

pä ett

antel

emreden

vad

har uppràttats för Bosnien ech Her-

beträffar hendels- och trefikmöns-

cegovine. Meden àteruppbyggneds-

ter, vilket ken berättige att tonvik-

processen i lendet her gjort gode

ten läggs pe nye vager eller sieg av

fremsteg, âterstâr fortfarande bety-

investeringar.

dande investeringar att genemföras

geostretegiske dregen för denna del

för att àterstàlle ech förbättre Syste-

ev Europa är sadene ett betydelsen

men samt

lämpliga

ev mânga urgemle handelsvägar är

institutioner i exempelvis järnvägs-,

oförminsked, som belyses ev ett de

aterupprätte

kreft- ech vettensektererne.

De

fundamentale

kerteste kerridorerne för den nerdväst-sydöstlige hendeln följer Sava-
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En viktig fektor som paverker semtli-

och Donauflodens lopp. De väg-,

ga 11 lander i Denaus fledomräde,

järnvägs- ech eInät som pà samme

av vilka 4 lander är belägna i den

sâtt förbinder Grekland - s o m en EU-

berörda regionen, är evbrettet i sjö-

medlem -

ferten pâ Donau. Förstörelsen och

lemsstaterne gär igenom lânderna i

skederne pe en red viktige broer

den berörda regionen, ech finns

over floden innebär att sjöfarten

med i Europeiska unionens nät av

med de övriga

med-

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN
Balkan: EIB u p p r ä t t a r lista over p r i o r i t e r a d e i n f r a s t r u k t u r p r o j e k t

transportkorridorer

elleuropeiske
(se kerta).

I en miljö dâr bidragsgivere làgger
eilt större vikt vid regionen, finns det
en fërstâelig tendens hos lânderne
ett lâgge frem projekt ech foreslâ
investeringer uten ett lâgga samme
vikt vid ekonomiske och finensielle
kriterier, som nermeit skulle vere feilet. Denne tendens förstärks

em

beteningen läggs pâ projekt som
sverer met politiske riktlinjer, som
exempelvis öked integretien i regionen, snerere an ekonomiske

ech

efterfrâgestyrde övervägenden.
Sem her verit erferenheten pâ andrà
hall, sà har gränsöverskridande pro-

Korridor IV

Thessaloniki/Istanbul

jekt ofte ett mer preliminârt ekonomiskt berättigande àn projekt som

Berlin/Nürnbcrg-Prag-Budapcst Constanta/

Korridor V

Vencdig-Trieste/Koper-Ljubljana-Budapest-Uzgorod-Lvov

Alleuropeiska
transportkorridorer

tillgedeser konventionelle netionelle
Väg- ech järnvägs-

Gren Β

Rijeka-Zagreb-Budapest

trefiken over en gräns tenderer ett

Gren C

Ploce-Sarajevo-Osijek-Budapest

prioriteringer.

vere liten jämfört med trefik längs
med netionelle korridorer eller de
som förbinder större tàtortsbebyggelser i ett lend. Elkrefts- och vettenprojekt som berör tvä eller fiere

Korridor VII

Donaufloden och hamnar

Korridor VIII
Korridorcr IX

Durres-Tirana-Skopje-Sofia-Varna
Helsingfors-St.Petersburg-Moskva/Pskov-Kiev-I.jubasevkaGhisinau-Bukarest-Dimitrovgrad-Alexandropolis
Salzburg-Ljubljana-Zagreb-Belgrad-Nis-Skopje-VelestiI hessaloniki

Korridorcr X

lander tenderer ett uppvise ytterligare komplikationer

och

osäkerhet.

Gren A
Gren Β
Gren C

Det finns därför ett behov ev ett
tillhendehälle en belens genem att
upprepe

internetionelle

Budapest-Novi Sad-Belgrad
Nis-Sofia-pâ korridor IV till Istanbul
Velesti-Bitola-Florina-Via Egnatia

finensie-

ringsorgens konventionelle finansieringskriterier som efterfràgeenelys,

gängssätt för regionen i sydöstre

ekonomisk räntebilitetsanalys, miljö-

Europe är cirke 6 miljerder euro.

anelys,

upphendlingskriterier

mentet för förbättrade nät och till-

ech

projektgenomförende.

Va Ida projektslag

Pâ transportomrâdet verkar argugang tili bade mellan länderne som

Det bör understrykes ett desse pro-

grannländer

jekt endest utgör velde exempel.

unienen vara klart, även om utförli-

och med

Europeiska

Den viktigeste begreppet är selekti-

ge motiveringer för varje större pro-

vitet beseret pâ en uppsâttning av

jekt sjäivfallet behövs. Det är istàllet

Representetive prejektförslag i den

kriterier, som âterspeglar lyhördhe-

fragen em att prioritere exlerne,

nuverende situetionen ges för valda

ten för visse identifierede nyckelfrâ-

sârskilt för de viktigeste trensport-

delsektorer,

ger semtidigt som erkànde ekono-

korridorerne

ringer over en tre till femàrsperiod.

miske

VÄST, korridor X NORD-SYD, korri-

Desse försleg är ämnade att vare

semt miljönermer respekteres. Den

dor

korridor

som

innebàr

investe-

och

finensielle

stenderder

V

(korridor

VIII

NORDOST-SYDVÄST
IV

ÖSTsemt

NORDVÄST-SYDÖST).

belysende för projekt som pä ett

reletive vikt som làggs pà projekt i

forste stedium uppfyller vissa berätti-

trensportsektern âterspegler denne

Det finns sterke ergument för ett

gandekriterier

för

Sektors viktige roll som ett verktyg

aterupprätte sjöferten i Donau pâ

mer ingâende enelys) motsverende

för integration i regionen, men är

korridor VII, sem är en viktig inter-

ett

ocksâ delvis en konsekvens av mer

nationell feried som tjänar handeln

besvârlige

mellen

(med förbehäll

ekonomiskt

integretiensmàl

regionen. Totelbeloppet
identifierets

enligt

detta

som

i

her

tillväga-

projektförberedelser

visse endre sektorer.

i

Centreleurope

och

Sverta

havet.
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Valda proje C t S i d Q
Sektor

Pä samme

(endast som belysande exempel)

Projektslag

Länder

Färdigställande av huvudavsnitt pâ den
öst-västiiga forbindelsen tili lämplig standard

Albanien,
lYROM,
Bulgarien
Albanien, Bi-H,
FYROM, FRJ
(inkluderande
Kosovo)
B-H, Kroatien

KORRIDOR X

Färdigställande/reparation av huvudavsnitt
pä den nordsydliga forbindelsen tili lämplig
Standard

KORRIDOR V

Färdigställande av huvudavsnitt pâ den nordöstsydväsdiga forbindelsen tili lämplig standard
Färdigställande av viktiga broar over Donau

KORRIDOR IV
Järnvägar
KORRIDOR VIII

Färdigställande av gränsöverskridande
järnvägsförbindelse tili Bulgarien
(med förbehäll för ytterligare Studium)
Upprustning av huvudavsnitt
Upprustning av huvudavsnitt
Färdigställande/upprustning av huvudavsnitt

KORRIDOR X
KORRIDOR V
KORRIDOR IV

Bulgarien,
Rumänien
FYROM

omrâdet,

i energi-

B-H
B-H
Bulgarien

semmenkopplingen

av

netionelle nät vara ett lämpligt mal,
med beaktande av lämpliga prioriteringar ech de direkta ekonomiska
och finansiella fördelarne med verje
länk semt den större mâlsattningen
att förbättra den övergripande leverenskvelitén i regionen. Med visse
möjlige undenteg kommer skependet

ev

pecitet

ny

elkreftsgenereringske-

inte ett vere

nödvändig.

Telekommuniketion är särskilt lämplig för utveckling av den private sektern, och inrättandet av ett lämpligt

Vattenvägar
KORRIDOR VIII

Upprustning av hamnar i Dürres och Burgas

KORRIDOR VII

Ärerupprättande av sjöfarten pâ Donau

Albanien,
Btügarien
FRJ, Rumänien

Terminal infrastruktur Tirana/Rinas - Skopje

Albanien, FYROM

Vrutok-Burrel
Blagoevgrad-Dubrovo
Sarajevo-Mostar-Bileca
Vjosaflodens kraftverk
Upprustning over hela landet

Albanien/FYROM
Bulgarien/FYROM
B-H
Albanien
B-H

Möjliga forbindelser tili Grekland och Italien

Albanien

Del av Kaspiska havsprojektet

Bulgarien

Modernisering av system, inklusive SCADA och
ersättning av nirledningar

Rumänien

Banja Luka

B-H

legstiftnings-

Elektricitet
Sammankopplingar av
högspänningsnät
Prodtiktion
Distribution
Olja och gas
Sammankoppllng av
gasledning
Ledningar för transport
av olja och gas
Överföring och
distribution av gas
Fjärrvärme
Produktion och
distribution

och

konkurrensrem-

verk är ev storste vikt. Slutligen är
vattensektorn

Flygplatser

en

kandidet

för

mànge investeringer, dar tonvikten
làggs pà den làngsiktige stretegin för
ett förbättre policyn för vetten- ech
avloppsvatten i regionen.
Allvarlige flaskhalsar finns i regionen
avseende förmagen ett identifiere
och definiere projekt, genomförbarhetsanalyser

samt

projektgenom-

förende, upphendling ech övervekningskepedtet. Dette ken utgöre en

Telekommunikation
Fasta nät
Mobiltelefoninät
Vatten och avloppsvatten
Vattenskyddsprojekt

Vattentörsörjning och
avloppsrening

Hantering av farligt
spillvatten

verker

ar som beskrivs i mânga studier pâ

Vagar
KORRIDOR VIII

Hantering av firligt
spillvattcn

satt

sektorn, i enlighet med prieritering-

utgängspunkt för ett semordnet sver
fràn de större bidregsgiverne som tes

Modernisering och utbyggnad
Utbyggnad

Samtliga lander
Samtliga lander

Ohridsjön
Övre Vardarfloden
Dojransjön
Medelstora städer
Medelstora städer
Medelstora städer
Bukarest
Donau

Albanien/FYROM
FYROM
FYROM/Grekland
Albanien
Bulgarien
Kroatien
Rumänien
l'RJ
Bulgarien
Rumänien
IRJ
Bulgarien
Rumänien

Donau

frem

utifrân

en

för

ändemälet

evsedd mekanism för projektförberedelse och -genomförande. Behovet
av en sund projektutvärdering och
prejektbedömning, som täcker samtlige espekter ev projektcykeln i dess
regionele dimension, kemmer

ett

vera av största vikt.
Deltagande ev den privete sektern,
som en viktig källe tili kepital, kommer att hjälpa tili väsentligt i vissa

Studien har sammanställts av Axel Hörhager frân EIB:s arbetsgrupp för Balkan och förlitar

sektorer, som exempelvis telekom-

sig pä bidrag frân Christopher Hurst, Kristian Uppenberg (ekonomi), Philippe Ostenc

muniketion. Strukturreformer för ett

(transport), Heiko Gebhardt (energi), Mark Pevsner (telekommunikation) och Barend

möjliggöre en förbättrad forvaltning

stofkoper (vatten). Övergripande vägledning gavs av Massimo d'Eufemia, Koordinator

i sektorerna och bättre

för arbetsgruppen för Balkan och Walter Cernoia, Direktor för Central- och Osteuropa.

semerbete kommer att bidra tili det

regienelt

gradvise fremträdendet ev ett besinStudien ί sin helhet finns tillgänglig pâ internet: (www.eib.org). För ytterligare
information om EIB:s arbetsgrupp för Balkan, vänligen ring: (+352) 4379-7427
eller sänd e-post: BalkanTaskForce@eib.org
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frastrukturnät, som stödjer den ekonomiske tillväxten i regionen. •

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN
Att finansiera en hâllbar stadsutveckling

Städer som fungerer väl speler en
avgörande roll i att stärke

den

europeiska ekonomins konkurrenskraft, stödja skapandet av arbetstillfâllen och förbättra livskvalitén

I slutet av oktober u n d e r t e c k i d H | | H H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H K i e l s e med Venedigs
stad att öppna en kreditlimit pâ 52 miljoner euro (101 miljarder ITL) tili

fôr merparten av Europeiska unio-

stöd för projekt som förbättrar stadsmiijön.

nens invànare.

Medien tillhandahâlls för infrastrukturinvesteringar i den historiska stadsdelen och Mestre, som exempelvis upprustning av nätverk, skapandet av
dedikerade kollektivtrafikleder, bilparkeringar och cykelbanor, reparation
och byggande av trottoarer och trafikkontrollsystem. Projekt för att bevara
och restaurera det artistiska och arkitektoniska kulturarvet och upprusta
byggnader sä att de uppfyller säkerhetsnormer kommer ocksâ att stödjas.
Pâ miljoomrâdet kommer anläggningar för vattenhantering att moderniseras, medan uppsamlingen och omhändertagandet av fast avfall kommer att
rationaliseras.

Investeringar

i transportsystem

städer, stadsförnyelseprojekt

i

och

bevarandet av historiske, kulturelle
och arkitektoniske

kulturminnes-

platser ev europeisk betydelse har
varit berättigade till EIB-finansiering i hele gemenskapen

seden

1987.
Men även tidigere her benken stött
stedsförnyelseinvesteringer i stödomräden, i synnerhet i industristäder i nerre Europa som lider
av akute strukturomvandlingsproblem och i de växende storstedsom-

Detta lân är integrerat med tidigare EIB-finansiering (totalt 130 miljoner
euro), som inriktades pâ bevarandet av det arkitektoniska kulturarvet
(1983), bevarandet och reningen av lagunen i Venedig (1989) samt bevarandet av den historiska stadsdelen (1996). Samtliga av dessa projekt utgör
del av en lângsiktig handlingsplan, som genomförs av nationella myndigheter för att skydda Venedigs stadsmiljö.

ràdena i Medelhavsländerne. Fràn
EIB:s stöd för sadene projekt her till-

1988 utvidgades omfattningen pâ

ringer, som hjälper till att minska

benkens stedsförnyelseverksemhet

allverligt förfall och som utgör en

handahàllits genem ett brett Spek-

utanför stödomräden tili investe-

del av ett stadsutvecklingsprogram.

trum av initiativtagere, som stracker
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Frenkrike

Cirka 20 % av EU:s befolkning
bor i storstadsomraden med
mer an 250 000 invànare,
ytterligare 20 % i medelstora
städer med 50 000 till 250 000
invànare och 40 % i mindre
städer med 10 000 till 50 000
människor. Viktiga skillnader i
ekonomisk struktur och funktionssätt, social sammansättning, demografisk struktur och
geografisk lokalisering satter
sin prägel pâ utmaningarna
som stadsomrâdena star inför.
Trots deras olikheter, delar
större och mindre städer over
hela Europa samma utmaning
betrâffande stadsutveckling.

Merseille),

skependet ev sysselsättning, särskilt

Tyskiand (Düsseldorf och München),

(Lyon

och

riskkepitel för snebbvâxende och

Irland (Dublin), Portugal (Lissebon),

innovetive smâ och medelstore före-

Forenede kungeriket (Birminghem).

teg, de erbetskreftsintensive hâlso-

I Italien finansierede EIB anlàgg-

ech utbiidningssektorerne, stedsför-

ningserbeten

fôr

evloppsvatten

uppsemling

i fledemràdet

ev
Pe,

nyelseprejekt, miljöskydd ech trenseurepeiske nät.

som 3,5 miljoner mânnisker drar
nytte av, Irâmst invenerne i steds-

Upprustningen ev nedgengne steds-

omrâden,

deler

semt

resteureringser-

beten i de historiske stedsdelerne i
mànge

stàder

(Bologne,

Ferrere,

och

inrättendet

ev affärs-

centrum i större ech mindre städer
àr erbetskreftsintensive

kepitelin-

Genove, Macerata, Milazzo, Mon-

vesteringer. Sàdene stedsförnyelse-

reale,

pregrem ken ge den lokele ekono-

Pompei,

Sevone,

Trento,

Venedig).

min

ny

livskreft,

frâmje

seciel

semmenhàllning ech skepe syssel-

Utiàning till
stadsförnyelse
efter Amsterdamhandlingsprogrammet

sättning. Enligt EIB:s uppskettninger
kemmer verje

ny investering

pà

1 miljerd euro inom tillverkningssektorn ett göre det möjligt ett
skepe 4,000 till 5,000 permenente

Genom entegendet ev sin resolution

erbetstillfällen semt tillfàllige erbets-

om tillvàxt och sysselsättning upp-

tillfällen under uppbyggnadsfasen.

manade

Dessutom kan byggandet ev offent-

Europeiska

râdet

i Am-

sig frân netionelle regeringar ech

sterdam i juni 1997 EIB att öka sin

lig infrastruktur ha stor multiplika-

lokale myndigheter till ellmännytti-

utiàning till investeringer sem fràm-

toreffekt pà skependet ev syssel-

ge företeg och utvecklingsorgen.

jer skependet ev nye arbetstillfâllen.

sättning,

ElBis sver pa denna nye uppgift ver

uppbyggnedsperioden, genom deres

introducera

sitt

Amsterdam-

sàvâl

under

sem

efter

inverken pà investeringer i den pri-

Tidiga exempel pà ElBis stöd till mil-

att

jöskydds- och miljôfôrbàttringspro-

handlingsprogram (ASAP).

vete sektorn.

i

Programmet är inriktet pà ett stödje

Mellan juni

Italien, Spenien, Denmerk, Forene-

investeringar i sektorer sem frâmjar

1999 utvârderede

jekt ech infrastrukturprojekt, som
frâmjar

stadsfòrnyelse förekom

de kungeriket, Irlend, Frenkrike ech
Tyskiand. Medan omfattningen pâ

Ett innovativt
inslag i
utiàningen för
stadsförnyelse
under
Amsterdamhandlingsprogrammet är
ElB-.s stöd till
socialbostàder

och strukturen fôr genomförandet
av sâdana

stadsförnyelseprogram

varierede, sà ver deres övergripende
màlsàttning ett förbättra den ekonomiska utvecklingen i stàder och
underlâtte enpessningen till förändrede ekonomiske fôrhâllanden. Sâdene investeringer ver utformede
ett ge ett incitement till företeg,
frâmje den privete sektorns medverken,

förbättra

erbetsmerknaden

ech bevare det europeiska kulturervet.
Mellen 1988 och 1996 finensierede
benken stedsförnyelseerbeten i Velencia, Barcelone och pâ Beleererna
(Spenien). Sàdene projekt stôddes
ocksa

Sida
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(Kôpenhemn),

1997 och
ech

November
godkände
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benken lân fôr cirke 30 stedsfôrnyel-

byggendet ev ett helt nytt stedsom-

gängtrafik

seprojekt eller -program i 10 med-

rade, genom utvecklingen av ken-

den i stàder).

iemsiânder, som uppgick till totalt

tor, affârslokeler, bostàder (lâgen-

3,8 miljarder euro. Utev desse her

heter) och rekreetionsemreden.

lâneevtel

pâ

2,3

miljerder

EIB her

semt

rekreetionsomrâ-

finansieret

ett

program

bestâende av projekt som her ged-

euro
Upprustningen ev de mest förfellne

känts ev den italienska netionelle

utiàningen till stedsförny-

làgenheterna i 14 sodelbo-

kommittén, som âr ensverig fôr den

else under ASAP är utvidg-

stâder "beirres" (kommu-

ekonomiske

nale bostedsomrâden med

uppruste och utvidge infrastruktur i

reden ingâtts. Ett innovetivt insieg i

ningen
till

ev

Storstäder och

finensieringen

sodelbostâder

ramen fôr

mindre städer

inom

over hela

väldefinierade

ech integrerede

stedsfôr-

Europa har en

nyelseprogrem.

gemensam

utmaning i
mâlet om en
hâllbar Stadsutveckling

I Forenede kungariket her

pleneringen

läge hyrer) i Lissebon her

Mezzogiorno,

ocksâ stötts ev EIB. Ar-

som

betene emfettade huvud-

stedsomreden

sekiigen

ev

drar nytta av.

faseder ech tek, semt i visse

Pregra m met

fell

hjälpte till ett

renovering

värmeiselering,

upp-

uppfylla

Euro-

och utveckling ev offentli-

peiska

unio-

ge omrâden. Denne inve-

nens

stering kompletterer endre

(vattenkrets-

som genomför bostads- ech stads-

projekt som her finansierats av ban-

loppshenter-

förnyelseprogram

ken i steden, inklusive undenrôj-

ing,

ningen ev byggnader,

"The Housing

Finence Cerperetien" (THFC)
finensieret sju "Registered
Social

Landlords"

(RSLs),
i

Birmingham,

miljômâl

jerdero-

London

och

sanerings-

sion och steds-

àr avsett

fôr

arbeten, utformning ech installa-

miljô) semt för-

sàrskilde projekt fôr ett mote socie-

tien ev ellmânnyttige tjänster ech

bättringar

le, ekonomiske och miljöbehov i

byggendet ev offentlige omrâden

huvudvâgsnât

nedgàngne stedsdeler genem ett

for EXPO'98. Dette utgôr i sin tur en

ech lokala vâg-

skepa

del av ett progrem fôr ett skepe ett

nât ech fôr ut-

nytt

byggnaden

Coventry,

Durham,

Manchester.

ett

Lànet

urval

av

nye

sodel-

bostâder eller seciele ersâttnings-

utvecklingscentrum

med

en

av

ev

belensered fôrdelning ev affârsloke-

lekele

tillhendehâller husrum ech yrkesut-

ler, bestäder ech rekreetionsemre-

tivtrefiksystem

bildning fôr unge mânnisker som âr

den.

(i Neepel ech

bostâder,

"foejé"-byggneder

som

hjâlpe

nystertede företeg ett eteblere sig.

kellek-

endre stàder).

arbetslösa och byggandet av "levande" erbetsenheter fôr ett

ett

mânga

rustning ev evieppssystem

EIB genom

för

I Amsterdam

her

EIB finensieret

utvecklingen ev en ny stadsdel pa

Pe

sex ear sem àtervinns i IJ-sjôn, intill

her miljön förbättrets för ett sàker-
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Vid en ceremoni som liölls i Schloss Leopoldskron i Salzburg (Österrike) i j u l i överräckte £IB:s president,
Sir Brian Unwin, första priset tili Philippe Martin, CERAS-ENCP, Paris.
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