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Den Europaeiske Investeringsbank vil 
laegge saerlig vaegt pà projekter, der 
fremmer innovation i Den Europaeiske 
Union. 

Denne omiaegning af Bankens aktivitet 
er en reaktion pà den strategi, der blev 
fastlagt pà Det Europaeiske Ràds mode 
i Lissabon i marts, og som understreger 
befiovet for, at Europa udvikler en me
re konkurrencedygt ig og dynamisk 
videnbaseret 0konomi. 

EIB's styrelsesrâd, der bestàr af EU-lan
denes okonomi - el ler f inansmin i 
stre, vedtog pà ârsmodet i juni Bankens 
innovation 2000-initiativ ti l fordel for 
investeringer, der styrker informations-
samfundet, forskning og udvikl ing. 

innovation, konkurrenceevnen og den 
menneskelige kapital. 

Initiativet omfatter et udlànsprogram 
pà 12-15 mia for de naeste tre àr Des
uden beslut tede styrelsesrâdet a t 
fordoble omfanget af ElB's venture
kap i t a l f o r re tn i nge r t i l f o rde l fo r 
mindre og mellemstore virksomheder 
til 2 mia EUR. 

I sin tale t i l styrelsesrâdet under-
stregede ElB's f o rmand Phi l ippe 
Maystadt, at programmets succès 
forudsaetter et naert samarbejde med 
sàvel de na t iona le som de lokale 
myndigheder, Bankens partnere i den 
f inansie l le sektor og Europa-
Kommissionen. 



Innovation 2000-initiativet 

Som et led i dette initiativ godkend

te styrelsesrâdet en raekke gen-

nemforelsesprincipper, der skal ka

nalisere ElB's finansieringsbidrag i 

retning af folgende fem omrâder: 

• Forbedring af den menneskelige 

kapital . Gennem finansiering af 

edb-udstyr til skoler, gymnasier og 

universiteter samt lângivning t i l 

uddannelsescentre pâ IT-omrâdet. 

• Forskning og udvikl ing. Gennem 

samfinansiering af offentl ige el

ler p r i va te f o r s k n i n g s p r o -

g rammer , v i r ksomhede rnes 

i nves te r i nge r i f o r s k n i n g og 

udv i k l i ng , i n f ras t ruk tu re r fo r 

f o r s k r i i n g , v i d e n c e n t r e og 

f o r a n s t a l t n i n g e r , der g iver 

m ind re og me l l ems to re v i rk 

somheder adgang ti l forsknings-

programmer. 

Venturekapital og reform af EIF 

Et vazsentligt element i innovation 2000-initiativet er forogelsen af 

Bankens aktivitet til fordel for venturekapitalfinansiering af mindre 

og mellemstore virksomheder. 

« In format ions- og kommunika-

tionsnet. Gennem finansiering af 

transeuropaeiske bredbànds- og 

multimedienet samt fysiske eller 

virtuelle infrastrukturer, der giver 

lokal adgang til sâdanne net, iseer i 

Unionens mindst udviklede re-

gioner. Banken skal koncentrere 

sin lângivning pâ dette omrâde om 

innovat ive tekno log ip ro jek te r 

sâsom ASDSL, xDSL og UMTS. 

' Spredning af innovation. Gennem 

f inans ie r ing af on l ine sund

hedspieje og anvendelse af 

i n f o r m a t i o n s t e k n o l o g i t i l at 

b r inge Europas indbyggere 

taettere pâ de lokale myndighe

der og offentlige tjenester. Hjaelp 

t i l at udruste isaer mindre og 

mellemstore virksomheder med 

avanceret informationsteknologi. 

Styrelsesrâdet har oget de midier, der er afsat til afdiekning af ri
sikoen i forbindelse med disse forretninger, fra 1 til 2 mia EUR. 

De afholdes af EIB's driftsoverskud og bestar allerede af 1 mia EUR 
af driftsoverskuddet for 1996, 1997 og 1998. Hertil kommer en 
overforsel p i yderligere 500 mio EUR af overskuddet for 1999, 
medens restbelobet vil blive afholdt af overskuddene for perioden 
2000-2002, alt efter behov. 

Desuden har styrelsesrâdet vedtaget et förslag til reform af Den 
Europaeiske Investeringsfond med henblik pâ at gore den til EIB-
gruppens venturekapitalorgan. Under fastholdelse af Fondens tre
partsstruktur (dens kapital ejes 1 fsellesskab af EIB, Europa-
Kommissionen og en raskke forretningsbankei) sigter reformen mod 
at gore EIB til majoritetsejer og samtidig leder af Institutionen. 

Denne samling af alle EIB gruppens venture-
kapitalaktiviteter (der er hidtil givet tilsagn om 1,2 
mia EUR) i EIF vil i hoj grad oge Fondens finansielle 
og operationeile kapacitet og gore det muligt at 
malrette forretningerne pâ dette hojt specialiserede 
virkefelt mere effektivt. Disse nye band mellem EIB 
og EIF vil ligeledes tilskynde til en produktiv 
udveksling af knowhow mellem Banken og Fonden 
gennem oprettelse af yderligere finansie
r ingsordninger til fordel for mindre og mel
lemstore virksomheder, ligesom de vil oge kata-
lysatorvirkningerne af EIB-gruppens indsats i bank-
og finansieringssektoren i Europa. 

• Fremme af mindre og mellemstore 

virksomheder samt ivaerksaetter

ând. Gennem styrkelse af stotten 

i form af venturekapi ta l t i l ud

vikl ing af innovative mindre og 

mellemstore virksomheder, frem

me af forskerparker og virk-

somhedskuvoser samt markeds-

for ing af nye produkter, der er 

specielt re t te t mod daekning 

af meget smâ virksomheders 

erhvervsmaessige behov. 

Stotten til disse nye mâlomrâder for 

EIB vil blive ydet inden for rammerne 

af et saerligt udlànsprogram pâ 12-

15 mia EUR for de kommende tre 

âr. Dette udgor ikke blot en for

ogelse af Bankens muligheder for 

lâng ivn ing, men en kval i ta t iv 

omiaegning af dens t rad i t ionel le 

forretninger t i l fordel for sektorer, 

der skaber stor teknolog isk 

mervaerdi og har en positiv virkning 

pà Ökonomien. Til dette formal vil 

Banken bâde styrke sit udbud af 

finansieringsordninger og söge at nâ 

nye partnere og kunder, isaer som 

fo lge af udvidelsen af dens f i 

nansieringsaktivitet ti l immaterielle 

investeringer. • 
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DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 

EU-landenes ekonomi- eller finansministre droftede EIB's overordnede mal 

styrelsesrâdet for 
Bankens àrsmade i 

Luxembourg den 5. 
juni 2000: Formanden 

for Banken Philippe 
Maystadt og 

formanden for 
styrelsesrâdet, den 

britiske finansminister 
Gordon Brown. 

EU-landenes okonomi- eller 
finansministre droftede EIB's 
^ ^ overordnede mal 

/ sin tale til 
Bankens 
styrelsesrâd 
fremhaevede 
Philippe 
Maystadt 
innovation 2000-
initiativet og 
lângivningen i 
ansogerlandene 
som Bankens 
overordnede 
mal 

Konklusionerne af Det Europaeiske 

Râds mode i Lissabon indeholder 

en klar godkendelse af Bankens in

novation 2000-initiativ pâ folgende 

fem omrâder: Menneskelig kapital, 

mindre og mel lemstore virk

somheder og ivaerksaetterând, 

forskning og udvik l ing, informa

tions- og kommunikat ionsteknolo-

g inet samt innovationsspredning. 

Et vaesentligt led i innovation 2000-

init iativet er förslaget om at stille 

endnu 1 mia EUR af Bankens over

skud t i l râd ighed for mindre og 

mellemstore virksomheder i form af 

ven tu rekap i ta l . Dette förslag er 

nodvendigt , da Banken allerede 

enten direkte eller via sit mandat til 

EIF om udmon tn ing af Den 

Europaeiske Finansieringsordning for 

Teknologi har givet tilsagn om hele 

den opr inde l ige mi l l i a rd , som 

styrelsesrâdet af satte i 1997. 

»Mini Marshallplan« 

Banken vil i de naeste par âr stille 

over 17 mia EUR ti l râdighed i de 

centrai- og osteuropaeiske lande med 

henbl ik pà at fo rberede deres 

tiltraedelse af Unionen. 

Uden at ville overdrive betydningen 

af dette engagement har jeg be

meerket mig, at det al lerede er 

blevet sammenlignet med en mindre 

Marshallplan for vore ostlige naboer. 

Jeg vil gerne understrege, at halv

delen deraf, nemlig 8,5 mia EUR i 

per ioden 2000-2003, ydes pà 

Bankens egen risiko. De resterende 

8,7 mia EUR for arene 2000-2007 

indgàr i Râdets nye udlânsmandat til 

Banken. 

Jeg er mig naturligvis bevidst, at den 

rette anvendelse af disse enorme 

midier er en af de storste udfordrin

ger for Banken i de kommende àr, 

og jeg forsikrer Dem for, at tilsynet 

med dette program vil vaere et af 

vore fornemste mài. 

Derfor har d i rek t ionen for nyl ig 

t r u f f e t bes lu tn ing om en storre 

omst ruk tu re r ing af Bankens 

Operationelle afdelinger. Den nye 

s t ruk tur forener bl.a. ansoger

landene og medlemslandene i én 

enhed, hvi lket gor det lettere at 

udveksle procedurer, seedvaner og 

k n o w h o w samt at f remskynde 

In tegra t ionen mel lem ansoger

landene og EU (jf s. 16-19). 
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EIB i1999 

Indgâede lâneaftaler 
- 1 Unionen 

- Uden tor Unionen 

Làntagning 

Udestâende pâ lân 

Egenkapital 

Nettooverskud 

Balancesum 

Tegnet kapital 
(pr. 31.12.1999) 

Philippe Maystadt om: 

1999 

31 800 
27 765 
4 035 

28 355 

178 775 

1067 

201 104 

100 000 

(I millioner EUR) 

1998 

29 526 
25 116 

4410 

30 098 

155 333 

19 306 

1 195 

176 544 

62 013 

Vor aktivitet i ansogerlandene vil 

b l ive baseret pà de samme f i 

nans ie rbarhedskr i te r ie r som i 

Unionen, og vor t mal er at oge 

mi l jop ro jek te rnes andel af den 

samiede lângivning til 25%. 

Med henblik pâ at opnà den störst 

mulige virkning deraf agter Ban

ken at fortsaette sit naere sam

arbejde med sàvel Europa-Kom

missionen og dennes nye ISPA-pro-

gram som de mul t i la tera le insti

tutioner, der arbejder i omrâdet. 

Lângivningen 
»Blandt aktiviteterne i Den Europieiske Union vil jeg 
gerne fremha;ve stotten til mindre og mellemstore 
virksomheder i form af sâvel globallân via vore fi
nansielle formidlere (2,8 mia EUR) som andele i 
venturekapitalfonde (tilsagn om 470 mio EUR i 1999). 
Desuden har Banken oget sin indsats til fordel for 
transeuropsiske net for transport, energioverforsel og 
telekommunikation, idet den stillede over 10 mia EUR 
til râdighed. 

Hovedparten af vor aktivitet uden for EU fandt sted i 
ansogerlandene i Central- og Osteuropa samt Cypern. 1 Central- og 
Osteuropa er Banken langt den forende multilaterale fìnansie
ringsinstitution.« 

Lântagningen 
»Lântagningen i EUR reprssenterede 4 1 % af vor samiede làn
tagning i 1999, hvoraf halvdelen fandt sted inden for rammerne af 
vort emissionsprogram EARN (Euro Area Reference Note). Bankens 
mal er at tilbyde et forsteklasses supplement til de statsiige lântageres 
papirer, og vi mener at have gjort gode fremskridt i denne retning. 
Emissionerne i GBP og USD reprsesenterede ca. halvdelen af vor 
samiede làntagning i 1999.« 

Balancen 
»Bruttooverskuddet belob sig i 1999 til 1 187 mio EUR, hvilket re
praesenterer et afkast af egenkapitalen pä 5,8%. Det lavere 
bruttoresultat i forhold til 1998 (1 345 mio EUR) skyides en 
kombination af faldende bruttoindta;gter af de likvide midier og 
vigende nettorenteindta^gter. Bruttoadministrationsudgifterne steg med 
12,4% i forhold til 1998, hovedsagelig pâ grund af Bankens bidrag pâ 
10 mio EUR til HlPC-initiativet (jf s. 22), de ekstraordina:re 
finansieringsbidrag i forbindelse med jordskselvene i Tyrkiet og 
Griekenland samt en gaveydelse til Kosovo (i alt 2,6 mio EUR).« 

Finansministre i EIB: Didier Reynders 
(Belgien), der herefter varetager 
formandskabet for Bankens styrelsesrâd, 
og Laurent Fabius (Frankrig). 

Efter Det Europaeiske Ràds be

slutning pa modet i Helsingfors om 

at anerkende Tyrkiet som anso-

ger land vi l Banken na tur l igv is 

optage Tyrkiet pà listen over de 

lande, der har adgang t i l dens 

f i nans ie r i ngso rdn ing inden t i l 

traedelsen. 

Hvad de ovrige ansogerlande an

gâr, vi l f o r r e t n i n g e r n e i fo lge 

f i nans ie r i ngso rdn ingen inden 

tiltraedelsen blive baseret pà vore 

saedvanlige k r i te r ie r , isaer med 

hensyn ti l sikkerhedsstillelse. • 
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DEN EUROP;tISKE INVESTERINGSBANK 
Innovation og informationssamfundet 

EU vinder ind 
pâ USA og 
Japan, men 
afstanden er 
fortsat stor 

Innovation og 
informationssamfundet 

Pà modet i Ussabon i marts vedtog Det Europaeiske Ràd en 

raekke foranstaltninger ti l sikring af, at Europas okonomi 

bliver globalt konkurrencedygtig og dynamisk videnbaseret. 

Hvor Star Den Europaeiske Union i dag i forhold ti l USA og 

Japan med hensyn t i l Innovation, forskning og udvikling 

samt informationssamfundet? To undersogelser företaget af 

EIB's direktorat for projektevaluering giver svaret. 

Den private sektor i 
EU skal give mere 
ud pà forskning og 
udvikling 

Teknologisk innovat ion f remmer 

vaeksten, og de fleste former for in

nova t ion er et résul tat af màl-

rettede okonomiske beslutninger 

om afsaettelse af ressourcer t i l 

Produktion af viden. 

Europa afsaetter forholdsvis beskedne 

ressourcer t i l Produktion af viden. 

isaer til forskning og udvikling (F&U) i 

sammenligning med sine naermeste 

internationale konkurrenter (USA og 

1. F&U 1 procent 
af BNPi EU-

landene 

Japan). I Europa udgor F&U-ud-

gifterne 1,8% af BNP mod 2,8% i 

USA og 2,9% i Japan. Europa synes 

ikke at naerme sig sine konkurrenter 

med t iden. Desuden er der enorm 

forskel i F&U/BNP-forholdet EU-

landene imellem (ca. 7:1), jf. figur 1. 

Innovation risikerer at oge den tek-

no log iske forske l mel lem re

g ione rne i Europa, da enhver 

innovat iv ak t i v i te t kraever sàvel 

passende i n f r as t r uk tu re r fo r 

forskning som andre incitamenter 

for de personer, der er beskaeftiget 

Kilde: OECD SE Fl DE FR DK UK EU BE AU IR IT NL ES PT GR 
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2. Antal forskere 
i erhvervssektoren 
i proeent af 
den samiede 
arbejdsstyrke 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

I 
EU USA Japan 

Kilde: OECD 

med fo rskn ingen. Der er der for 

behov for kompenserende politiske 

foranstaltninger for at oge de mindre 

udvik lede regioners evne t i l at 

absorbere teknologi. 

Medens de ressourcer, der i EU er 

afsat til grundforskning og offentlige 

institutioners forskning, svarer til ni-

veauet i USA, er der betydelige for

skelle med hensyn til den F&U, der 

udfores af erhvervssektoren. 

Den private industri i Europa fo

retager langt mindre F&U end den 

amerikanske og japanske. Der 

afsaettes l igeledes faerre menne

skelige ressourcer t i l F&U i Europa, 

idet 5 ansatte ud af 1 000 er 

beskaeftiget med forskning mod 

henholdsvis 7 og 9 i USA og Japan. 

Med henblik pà omstillingen til en 

videnbaseret okonomi har Europa 

derfor et mere beskedent menne-

skeligt kapitalgrundlag end USA og 

Japan, j f figur 2. 

Det drejer sig derfor ikke sâ meget 

om at oge finansieringen af de of

fentlige institutioners forskning, men 

snarere om at tilskynde den private 

sektor t i l at give mere ud pâ F&U. 

Alligevel er der betydelige mulig

heder for at effektivisere den offent

lige F&U i EU, isaer ved at forbed

re koordinat ionen af de of fent l i 

ge F&U-udgifter i medlemslande

ne. Det ville bidrage til at undgâ u-

nodig overlapning og til at styrke-

synergien. 

Ca. 80% af al privatfinansieret F&U i 

Europa foiegâr i store virksomheder 

og 20% i mindre og mellemstore 

virksomhecJer. Til sammenligning er 

de mindre og mel lemstore virk

somheders andel lavere i USA (15%) 

og Japan (6%). Derfor afhaenger 

Innovationen i EU forholdsvis mere 

af mindre og mel lemstore virk

somheder, sàledes at disses in-

novationsevne har saerlig be

tydn ing . Mindre og mellemstore 

virksomheder har mindre ubesvaeret 

adgang t i l o f fent l ige midier end 

store, idet kun 9% af de mindre og 

mellemstore virksomheders F&U-

udgifter er statsfinansierede mod 

13% af de store virksomheders. En 

lettelse af de mindre og mellemstore 

virksomheders adgang t i l inno-

vationsfinansiering ville derfor i hoj 

grad bidr. jge t i l at styrke den 

europaeiske industris innovationsevne. 

Det fremgâr, at europaeerne ikke i til

straekkelig grad beskytter re

sul taterne af deres innovat ions-

ak t iv i te t gennem paten ter ing . 

Europaeiske virksomheder benytter 

sig forholdsvis lidt af patentering 

sammenlignet med virksomheder i 

USA og Japan. Det resulterer i, at den 

3. Den teknologiske 

betalingsbalance i mia EUR 

25 -
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10 

5 
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-10 
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USA Japan 

Kilde: OECD 

teknologiske betalingsbalance (der 

o m f a t t e r indtaegter af licenser, 

patenter, knowhow osv.) t i ! stadig-

hed forveerres. Denne balance er 

positiv i sàvel USA som Japan. For at 

vende denne negat ive tendens 

bor de europaeiske op f i nde re 

(univers i teter , v i rksomheder og 

private forskningsinst i tut ter) t i l 

skyndes t i l at patentere f iere af 

deres opdagelser og mere af deres 

intellektuelle ejendom, jf. figur 3. 

Venturekapitaiindustrien er en stadig 

vigtigere kilde til finansiering af in

novation, der bidrager til at gore nye 

ideer til en erhvervsmeessig succès. 

Denne industri har haft en langsom 

start i Europa i forhold til USA, og det 

europaeiske marked er derfor mindre 

udviklet. I Europa er venturekapital 

stadig overvejende koncentreret om 

de sidste t r i n i ven turekap i ta l -

kredslobet. Finansiering af start- og 

begynderfasen repraesenterer kun 

en forsvindende del af al ventu

rekapitalfinansiering i Europa. Det 

er imidlertid denne del, der produ

cerer hovedparten af de innovative 

forretningsideer, og som derfor bor 

fremmes.• 

Harald Gruber 

Direktoratet for projekter 

Tlf.: (+352) 4379-8606 

E-post: h.gruber@eib.org 

side 6 I EIB INFORMATION 2 - 2 0 O O 

mailto:h.gruber@eib.org


DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
Innovation og informationssamfundet 

Behov for 
offentlige tiltag i 
in forma tionssa m -
fundet i EU 

Informat ionssamfundet er under 

hurt ig opbygning i EU ('), hvilket 

bl.a. fremgâr af den eksplosive ud

vikl ing ί antallet af internetabon-

nenter siden 1995. EU synes at vaere 

ved at i n d h e n t e USA pâ det te 

omrâde, om end in fo rmat ions

samfundet fortsat er langt mindre 

fremme i EU end i USA. De samiede 

udg i f te r t i l i n fo rmat ions- og 

kommunikationsteknologi udgor nu 

ca. 6% af BNP i EU mod 7,5% i USA 

og 7,4% i Japan. 

Informations- og kommunikations-

teknologien breder sig ikke lige hur

t igt i alle lande og regioner, isaer i 

den forste fase af markeds-

gennemtreengningen. I 1998 var der 

betydel ige forskel le mel lem EU-

landene med hensyn ti l antallet af 

pc'er pr. 100 indbyggere, nemlig fra 

10 t i l over 50, og In ternet te ts 

udbredelse fuigte samme monster. 

Antallet af internethosts spaendte fra 

under 5 til over 90. Udbredelsen af 

informations- og kommunikations

tekno log i var ierer ogsâ for de 

forskel l ige sociale lag - idet den 

hovedsagelig afhaenger af indkomst-

niveauet - sâvel som mellem de 

okonomiske sektorer i de enkelte 

lande. 

Der er risiko for, at de laveste ind-

koms tg rupper og de mindst 

udviklede regioner i Unionen ikke 

tager den nye t ekno log i t i l sig, 

hvi lket vil have alvor l ige konse

kvenser fo r deres f r e m t i d i g e 

okonomiske udvikling, eller - hvis 

de tager den nye teknologi ti l sig -

at de kun bliver passive tilskuere til 

processen, sàledes at hovedparten 

af fordeiene hostes af personer, 

v i rksomheder og ins t i t u t i one r i 

ke rnereg ionerne , hvor h i nd r i n -

gerne for deltagelse i informations

samfundet mâske er mindre. 

Det skonnes, at informat ionsam-

fundsindustrien allerede bidrager 

med ca. 15% ti l vaeksten i BNP og 

skaber 25% af aile nye jobs i EU ('). 

Pâ grundlag af erfaringerne i USA 

star det klart i EU, at Ökonomien 

opiever en accelererende innovation. 

Det ventes at vi l le oge produk

tiviteten og Produktionen pâ lang 

sigt og vil vaere ledsaget af en hidtil 

ukendt bolge af omstruktureringer 

og skabelse af nye virksomheder. 

Innovation er naturligvis ikke be

graenset t i l infor

m a t i o n s t e k n o 

logi, og der gores 

ogsâ tekniske 

fremskridt i man

ge andre sek

torer, men infor

m a t i o n s t e k n o 

logi er en afgo

rende fak to r i 

denne udvikling i 

re tn ing af oget 

produkt iv i tet og 

okonomisk vaekst. 

Den nye tekno-

logis v i rkn ing pâ de okonomiske 

praestationer afhaenger imidlertid i 

vid udstraekning af, hvor fleksibeit 

Ökonomien formar at tilpasse sig 

aendringerne, og nogle af de 

okonomiske systemer i EU er fortsat 

praeget af betydelig stivhed. 

Internettet har styrket den historiske 

tendens t i l hu r t ig vaekst i data-

t ra f i kken via te lene t te t . Pâ ver-

densplan drives udv ik l ingen i 

I n te rne t te t i ai t vaesentligt af 

to faktorer, nemlig en dramatisk 

s t ign ing i an ta l le t af brugere 

og t i l komsten af data in tens ive 

internetapplikationer. Det betyder, 

at adgang t i l hojhast ighedst jen-

ester t i l rimelige priser (isaer faste 

periodiske belob) i stadig hojere 

grad er afgorende for udviklingen 

af informationssamfundet. 

Dramatiske omvaeltninger 
i telesektoren 

Dataoverforsel vil meget snart re
praesentere hovedparten af al trafik 
pâ telenettene, medens taletrafikken 

marginaliseres. Nogle analytikere 

mener, at hele 90% af den samiede 

t ra f ik i 2005 vil vaere data t ra f ik , 

hvor imod ta le t ra f ikken kun vil 

repraesentere 10%. Det udgor 

en dramatisk omvaeltning overalt 

i te lesektoren, lige fra dens or

ganisation, prispolitik og netvaerks-

konf igurat ion t i l investeringsstra-

tegierne. 

Den voksende internet- og datatrafik 

i ovrigt oger eftersporgsien efter hoj-

hastighedstransmission eller oget 

bàndbredde. Den begraensede 

kapacitet pà de fleste lokale slojfer 

er en betydel ig f laskehals for 

udbygningen af datatjenesterne. Til 

afhjaelpning af denne situation er 

der blevet indledt to storre initiativer 

med henblik pà at forbedre dels de 

eksisterende klassiske telefonlinier 

og kabelnet, dels de tràdiose net, 

isaer mobiltelefonnettene. 

Disse tendenser er sammen med t i l 

komsten af nye aktorer pâ markedet 

dr ivkraefterne bag de ogede 

investeringer i telesektoren. Den nye 

investeringsbolge vil blive styrket af 

behovet for kapital til vedligeholdel

se, f o rbedr ing og udvidelse af 

nettene, men ogsà ti l daekning af 

C) »Informationssamfund« er her 
defineret som »det samfund, der Ι 
ojeblikket er under opbygning, og hvor 
lavprisinformations-, datalagrings- og 
-transmissionsteknologi er almindelig 
anvendt« (Europa-Kommissionen, 
generaldirektorat V, 1997). 
(') Europa-Kommissionen, revurdering 
af kommunikationslovgivningen I 1999. 
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Der er risiko for, at 

de laveste 

jndkomstgrupper 

og de mindst 

udviklede regioner 

i Unionen ikke 

tager den nye 

teknologi til sig 

behovet fo r oget hast ighed. 

Anlaegsinvesteringerne med hen

blik pà at mu l iggore den for

ventede udvidelse af data-

og hojhastighedstjenesterne vil re

praesentere hovedpar ten af de 

samiede fremtidige investeringer. 

Udv ik l ingen af in format ions

samfundet styrker ligeledes den 

hur t ige udvidelse af nye infor

mat ions- og kommunika t ions-

tekno log iv i rksomheder , isaer i 

forbindelse med Internettet. 

Övergangen t i l 
informationssamfundet 
har toppr ior i tet 

Den t i l t agende anvendelse af 

informations- og kommunikations

teknologi medforer ofte en aendring 

af arbejdsrutiner, virksomheders or

ganisation og folks levevis. Skont 

fo lks erkendelse af fo rde iene 

ved denne teknologi udvikler sig 

meget hu r t i g t kan en stor del 

af f o rb ruge rne og de mindre 

virksomheder stadig ikke se fordele 

ved at anvende informations- og 

kommunikationsteknologi. 

Der er behov for gennemgribende 

offentl ige foranstaltninger for af

hjaelpning af h indr ingerne for 

informations- og kommunikations-

tekno log iens udv ik l ing , isaer t i l 

fo rde l for de lavere indkomst-

grupper og de mindre udviklede 

regioner i EU. I overensstemmelse 

dermed tilsigter hovedparten af de ti 

hojt prioriterede tiltag, der indgar i 

e-Europe-initiativet, bl.a. folgende: 

• Uddannelserne ma revideres i takt 

med in format ions- og kommu

nikationsteknologi revol ut ionen, 

saledes at folk fâr kendskab t i l 

den nye teknologis muligheder og 

formar at udnytte dem. Uddan-

nelsesinstitutionerne skal daekke 

erhvervsl ivets og industr iens 

behov for informations- og kom

munikationsteknologi. 

• Der mä gores en indsats for at oge 

udbredelsen af informations- og 

kommunikationsteknologi i mindre 

og mellemstore virksomheder. 

• Den offentl ige sektor i alminde-

lighed har behov for stotte, sàledes 

at den hur t i g t kan indfore in

formations- og kommunikations

teknologi og tilpasse sig de nye, 

aendrede arbejdsmetoder. 

Liberalisering af markederne er den 

vigtigste |)olitiske foranstaltning, 

der kan fremme udviklingen af te

lesektoren og de hermed for -

bundne sektorer i Europa og 

derigennem lette udbredelsen af 

i n f o rma t i onssamfunde t . Över

gangen t i l f r i konkur rence er 

imidlertid langt fra fuldstaendig. De 

etablerede operatorer vil fortsat 

indtage en dominerende stilling pä 

kommun i ka t i onsmarkede t i en 

ârraekke. Derfor er der behov for et 

regelsaet, der skal dels sikre, at 

dominerende aktorer ikke misbruger 

deres markedssti l l ing, dels styrke 

konkurrencen. Dette regelsaet skal 

reduceres i takt med, at markederne 

bliver mere konkurrencepraegede. 

Liberaliseringen af telemarkedet i 

EU siden den 1. januar 1998 har 

pâ dramatisk vis aendret den 

t rad i t i one l l e te lesektor t i l en 

dynamisk sektor, der hur t ig t kan 

tilpasse sig nye udfordringer sàvel pà 

nationalt plan som pâ verdensplan. 

Konkurrent ens hurtige udbredelse 

fremgâr af de faldende priser, det 

voksende udbud af nye innovative 

tjenester og de storre va lgmul ig -

heder. Priserne pä bade det 

in ternat iona le og det nat ionale 

mellembysmarked er faldet markant, 

neml ig med ca. 70% siden l i 

beraliseringen i nogle EU-lande. 

Derimod er konkurrencen pâ de 

lokale markeder forblevet meget 

begraenset i EU. Derfor er der behov 

for at styrke konkurrencen i 

te lesektoren yder l igere, isaer pä 

lokalt plan. I denne sammenhaeng 

agter Europa-Kommissionen at 

udnyt te sine befojelser t i l at t i l 

skynde til afskaffelse af bundtning 

pä abonnentl inierne overalt i EU. 

Nye aktorer og innovative udbydere 

eller udbydere af bredbândstjenester 

vil forst koncentrere sig om de mest 

lukrative dele af markedet. Det vil 

overvejende sige de mest udviklede 

regioner og steder med mange a-

vancerede telekomkunder. Udbyg

ningen af de mindre attraktive dele 

af markedet vil ske senere. Dette 

defavoriserer mindre virksomheder, 

hjemmebrugere med lav indkomst 

og i a lminde l ighed de mindre 

udvik lede regioner. Derfor skal 

sporgsmälet om lige adgang t i l 

bredbândst jenester loses (f.eks. 

gennem det nylige svenske initiativ). 

De offentlige foranstaltninger i for

bindelse med ny informations- og 

kommunikationsteknologivirksomhed 

skal traeffes pä baggrund af 

Strategien for fremme af innovation 

i almindelighed. 

Disse punkter viser informations-

samfundets betydelige okonomiske 

og sociale virkninger. Det kan for

bedre levestandarden, men ogsâ 

t rue f remskr id te t , hvis det ikke 

lykkes Unionen at tage den nye 

teknologi til sig i rette t id.B 

Juan Alario 

Direktoratet for projekter 

Tl f : (+352) 4379-8629 

E-post: j.alario@eib.org 
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DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANK 

EIB's venturekapitalforretninger i EU 

Det er almindelig anerkendt, at nye 

jobs fremover vil blive skabt af nylig 

oprettede mindre og mellemstore 

virksomheder i nye teknolog iba-

serede industri- og servicesektorer. I 

erkendelse deraf har EIB styrket sit 

in i t ia t iv t i l fordel for mindre og 

mellemstore virksomheder i hoj

vaekst, hvis udv ik l ing i hoj grad 

afhaenger af t i l fo rs len af egen

kapital. 

Siden dette initiativ blev godkendt af 

Det Europaeiske Rad pâ modet i Am

sterdam den 16. og 17. juni 1997, 

nemlig i dets resolution om vaekst og 

beskeeftigelse, har Banken enten 

direkte eller via mandatet t i l sin 

sosterorganisation Den Europaeiske 

Investeringsfond (EIF) formidlet over 

1 mia EUR til en lang raekke venture

kapitalfonde og er dermed blevet en 

fremtraedende of fent l ig aktor pâ 

dette marked i Europa. 

Pâ baggrund af disse meget op-

muntrende resultater opfordrede 

Det Europaeiske Râd pâ sit ek-

straordinaere mode i Lissabon i marts 

2000 Banken t i l at udbygge sine 

venturekapitalforretninger, idet det 

understregede den positive rolle. 

ElB har indgâet en aftale med Merlin European Biosciences Fund 
om 50 mio EUR, der skal anvendes til formidling af egenkapital til 
forende europa;iske bioteknologivirksomheder. 

Merlin luiid har Merlin Biosciences i Cambridge som forvalter og 
râdgiver - en forende europa;isk venturekapitalgruppe, der har 
specialiseret sig i investeringer i bioteknologivirksomheder. 

EIE betragter bioteknologisektoren som vserende af strategisk 
betydning for en styrkelse af Europas konkurrenceevne. Den nye 
bioteknologiindustri er i rivende udvikling i Europa og har en 
betydelig evne til at skabe va'kst og beskaeftigelse. 

ElB og Westdeutsche Landesbank (WestLB) er blandt de storste 
investorer i fonden, der har et finansieringsmâl pâ 250 mio EUR. 
Den skal isa;r erhverve minoritetsandele i 20-35 unoterede virk
somheders egenkapital eller kvasiegenkapital, nemlig virksomheder 
med dokumenterede gode resultater inden for la:gemidler, helse, 
na;ringsmidler, drikkevarer og kemiske processer. 
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som disse fo r re tn inger spil ler 

med hensyn t i l »forberedelse af 

övergangen t i l en konkurrence

dygtig, dynamisk og videnbaseret 

okonomi«. 

f i dynamisk marked 

Venturekapitaiindustrien i Europa 

oplevede en eksplosiv vaekst i arene 

1998 og 1999, hvor middel t i l ve

jebringelsen satte ny rekord (knap 

21 mia EUR i 1998). Denne hurtige 

stigning gik hand i hand med ud

viklingen af de nye markeder, der 

er dukke t op pâ de europaeiske 

borser i de senere âr, og som 

tilbyder investorerne fordelagtige 

afvikiingsvilkâr samt muligheden for 

at reinvestere gevinster. 

Ikke desto mindre fo rb l i ver In

dust r ien fokuseret pâ storre 

f o r re tn inge r , isaer ledelsers o-

vertagelser af v irksomheder. In

vesteringerne i teknolog i er nok 

i konstant fremgang, men forbliver 

stadig beskedne i Europa, hvor 

de udgor ca. en tredjedel mod to 

t red jede le i USA. Endvidere er 

de storste europaeiske venture-

kapitalmarkeders udviki ingsgrad 

meget forskellig fra land t i l land. 

Belobsmaessigt har Tyskiand, Italien 

og Frankrig tilsammen et marked, 

der svarer ti l halvdelen af Det For

enede Kongeriges. Her ligger ho

vedvaegten im id le r t i d pâ storre 

fo r re tn inger , iseer overtagelser, 

hvor imod der kun stil les meget 

beskedne belob t i l râd ighed 

for invester inger i ho j tekno log i 

(under 5%). Til gengaeld tiltraekker 

investeringer i nystartede teknologi-

orienterede virksomheder betydelige 

belob i Tyskiand, Skandinavien og 

Finland. 

De forholdsvis mindre udviklede mar

keder i f.eks. Graekenland, Portugal 

og Spanien viser opmuntrende tegn 

pâ opsving, og de ansvarlige udvikler 

nye faerdigheder med hensyn t i l 

forval tn ing af midlerne. Et andet 

posit ivt aspekt er de stadig fiere 

europadaekkende fonde, der ofte 

koncentrerer sig om investeringer i 

teknologibaserede mindre og 

mellemstore virksomheder, og som 

sigter mod at opnâ en kritisk masse, 

der tâler sammenligning med de 

forende amerikanske fondes. 

Sidstnaevnte bliver stadig mere aktive 

i Europa og bidrager dermed pâ 

nyttig vis med saminvesteringer eller 

overforsel af knowhow. 

Den vaesentligste flaskehals pa det 

europaeiske marked er og bliver man-

gelen pà investeringsspecialister 

med relevant e r fa r ing . Denne 

knaphed i forhold t i l investerings-

mulighederne pâ dette meget nye 

omràde bere t t iger t i l at s to t te 

udvikl ingen af hojt kvalif icerede 

teams eller overforsel af knowhow 

mellem udenlandske forvaltere og 

nyoprettede europaeiske teams. 

EIB's strategi 

EIB tilstraeber den störst mul ige 

virkning pâ dette konstant skiftende 

marked ved efter bedste evne at 

malrette sin aktivitet mod de del-

markeder, hvor den kan tilfore störst 

mul ig mervaerdi. Gennem sine 

f inansieringsbidrag soger den at 

pàtage sig en katalysatorrolle ved at 

stotte fonde, der uden dens mel-

lemkomst ikke ville have kunnet 

komme i gang sa hurtigt, i samme 

màlestok eller med samme succès. I 

lyset af sine opgaver soger Banken 

endvidere at foruddiskontere ud

viklingen pâ markedet, idet den gâr 

ind pâ omrâder, hvor vilkârene for 

opnâelse af egenkapital heemmer 

etableringen af et ef fekt iv t og 

afbalanceret europaeisk venture-
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ElB-finansieret bredbandsnet skal knytte de 
nordiske lande sammen 

Den svenske data- og telekomoperator Utfors er i gang med at etablete et nordisk 

bredbandsnet baseret pâ internetprotokollen. Det skal give virksomheder og private 

kunder adgang til hojhastighedskommunikation. 

I 2001 vil Utfors faerdiggore sit 6 000 km lange bredbandsnet for data og telefoni 

mellem 75 af de storste hyer i Sverige sâvel .som Oslo, Kobenhavn og Helsingfors. 

EIB deltager i finansieringen af nettet via sine andele i to noidiske venturekapitalfonde, 

der har investeret i selskabet. De administreres af Swedish Litorina Capital Man

agement og CapMan Capital Management, der er hjemmehorende i Helsingfors. EIB's 

investeringer i disse fonde belober sig til i alt henholdsvis 1 1 og 64 mio E.UR. 

Utfors deltager desuden i etableringen afet 1 100 km langt bredbandsnet längs 

Sveriges nordkyst. Endelig har selskabet planer om at forbinde det svenske lys-

lederkabelnet med andre europsiske og amerikanske net. 
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DEN EUROPEISKE INVESTERINGSBANK 
EIB's venturekapitalforretninger i EU 

kapitalmarked. Sâdanne svagheder 

afspejier sig of te i investerings-

projekternes omfang, beliggenhed 

eller sektor. Bankens finansierings-

virksomhed sigter mod at afhjaelpe 

disse svagheder. Det kraever innovative 

og fordelagtige ordninger, der kan 

stimulere de private investeringer. 

Banken ma derfor forb l ive over

ordentlig smidig, da markedet er i 

konstant udv ik l ing. F.eks. har e-

handel, der for blot tre àr siden ikke 

modtog tilstreekkelige finansierings

bidrag, for nylig opievet en massiv 

forogelse af investorernes interesse. 

ElB investerede aktivt i denne sektor 

for to til tre âr siden og har hurtigt 

tilpasset sin strategi i lyset af denne 

udvikling. I modsaetning hertil mod

tager en sektor af sà strategisk 

be tydn ing for Europa som bio-

teknologi fortsat ikke tilstraekke

lig stotte fra investorerne, der an

ser den for for risikopraeget. Derfor 

har EIB oget sit engagement pâ det

te omrâde. 

Dette viser, at Banken i hoj grad ma 

forblive bâde smidig og âben, hvis 

dens investeringsstrategi skal have 

en multiplikatorvirkning, der svarer 

t i l dens rolle som Unionens fìnan

sieringsinstitution. 

Finansieringsbidrag pà 
over 1 mia EUR ultimo 
1999 

Tabellen s. 12 viser Bankens og dens 

sosterinstitution EIF's forretninger 

siden àbningen af udlänsvinduet for 

mindre og mellemstore virksom

heder medio 1997. De er blevet 

indgâet enten direkte af ElB - med 

fonde eller finansielle formidlere -

eller indirekte inden for rammerne af 

Bankens mandater til EIF vedrorende 

to trancher à 125 mio EUR t i l f i 

nansiering af Den Europaeiske Finan

sieringsordning for Teknologi. 

Siden udgangen af 1997 har Banken 

gennemfor t 30 egen- eller kvasi-

egenkapitalforretninger pâ over 600 

mio EUR, hvor t i l kommer det 

finansieringsbidrag pà 250 mio EUR 

t i l Den Europaeiske Finansierings

ordn ing for Teknolog i , som EIF 

administrerer. Der er blevet givet 

tilsagn om yderligere 12 forretninger 

pà 257 mio, der nu blot skal 

undertegnes. Kun tre âr efter at EIB 

ind ledte sin ak t iv i te t pà det te 

omrâde, overstiger dens egenkapital-

eller kvasiegenkapitalforpligtelser i 

EU-landene sâledes 1,1 mia EUR. 

Disse forretninger har iseer vedrort 

oprettelse eller samfinansiering af 

venturekapitalselskaber, der er spe-

specialiserede i at stille egenkapital til 

râdighed for hojteknologiske mindre 

og mel lemstore virksomheder. 

ElB har lagt hovedvaegten pâ at 

fremme regionale fonde, seerlig i 

Det Forenede Kongerige (HSBC 

Enterprise Fund sti l ler midier t i l 

râdighed for 10 regionale fonde) og 

Tyskiand (herunder de nye delstater). 

Et andet mal har vaeret at oprette 

nye venturekapitalfaciliteter i lan

de, hvis marked er mindre udviklet 

end resten af Unionens, f .eks. 

Graekenland, Spanien, Portugal og 

I r land . Banken har ydet en be

tydelig stotte (i ait ca. 152 mio) til 

udviklingen af det italienske mar

ked, idet den i 1999 deltog i fem 

fonde, der netop var blevet opret

tet af forskellige banker og venture

kapitalselskaber. 

I Frankrig har Banken vaeret ind-

draget i statens bestraebelser for at 

f remme innovat ive mindre og 

mellemstore virksomheder. Desuden 

Banken^ mid ier 

har den ydet et overordentlig vigtigt 

bidrag i Finland ved at stot te to 

fonde, som i hoj grad finansierer 

mindre og mel lemstore virk

somheder i IT- og te lesektoren. 

Desuden har ElB bidraget t i l op

rettelsen af en raekke europadaek

kende fonde og stottet opiaeringen 

af nye kapi ta l forval tn ingsteams. 

Endelig har den st i l let f i nan 

siel knowhow ti l râdighed for op

rettelsen af regionale fonde. 

EIF har hidtil indgâet aftale om 20 

forretninger inden for rammerne af 

Den Europaeiske Finansierings

ordning for Teknologi, nemlig pà i ait 

98 mio EUR, hvortil kommer tilsagn 

om yderligere 35 mio EUR, der blot 

skal undertegnes. I overensstemmel

se med Bankens retningslinier for sit 

mandat har EIF koncentreret sin 

stotte inden for rammerne af Den 

Europaeiske Finansieringsordning for 

Teknolog i om ven tu rekap i ta l -

markedet ved at stille egenkapital 

t i l râdighed for nyoprettede hoj

teknologiske virksomheder. Til dels 

takket vaere denne succesrige start 

har EIF - som forvalter en blanding 

af egne midier og midier fra Den 

Europaeiske Finansieringsordning 

for Teknolog i , herunder dennes 

iveerkseetterordning (der admi

nistreres af EIF og finansieres af EU's 

budgetmidier) - etableret sig selv 

som en forende europaeisk in

stitutionel investor i denne sektor. 

Den spiller en betydelig katalysator

rolle ved at tilvejebringe midier t i l 

f inansier ing af virksomhedernes 

EIB deler risikoen ved disse forretninger med de fonde, den 
samarbejder med. Risikoen i forbindelse med forretningerne via 
udlänsvinduet for mindre og mellemstore virksomheder er 
d x k k e t af en del af overskuddet af Bankens klassiske 
langfristede lângivning. I 1997 godkendte styrelsesrâdet, at der 
skulle af-saettes 1 mia EUR som garanti for investeringer frem 
til 2000, og for nylig afsatte det yderligere 1 mia af Bankens 
drif tsoverskud for 1999-2002 , deraf 500 mio EUR af 
overskuddet for 1999. 
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ud länsv indue t for mindre og mellemstore virksomheder 

EIB-administrerede finansieringsbidrag med risikodeling pr. 3 L marts 2000 

Formal 

IMI Risk Sharing 
ICO-Axis Risk Sharing Loan 
Sofaris Technological Development 
SNCI SME Development 
LTH-SME Venture Capital Fund 
ABN AMRO Causeway Mezzanine P. 
BPI Venture Capital 
Allied Capital Germany Fund 
Litorina Development Capital 
Cajas/ING Barings Risk Sharing 
HSBC Enterprise Funds 
CDC Fonds Capital-Risque 
ACT 99 Venture Capital Fund 
ICC 98 Venture Capital Fund 
The Baring Growth Funds 
ES Venture Capital 
CapMan Finnmezzanine Fund 
DVCG Venture Capital Fund 
Innov.-fonds Schlesw-Holst./Hamb. 
Invest Equity Beteiligungs-AG 
Arca Venture Capital Fund 
Euromobiliare Venture Capital Fund 
Retevisiòn Venture Capital 
Retevisiòn Venture Capital Funds 
Mediobanca Venture Capital Fund 
Dresdner KB Venture Capital Fund 
Eqvitec Technolog)' Mezzanine Fund 
The Merlin European Biosciences Fund 
CapMan Finnventure V Fund 
The ICC Private Equity Fund Π 

Bidrag ifolge indgâede 
aftaler i mio EUR 

26 
9 

15 
9 

20 
25 
10 
51 
11 
30 
18 
34 
15 
13 
46 

2 
17 
15 
7 

15 
21,8 

15 
8 

20 
40 
25 
17 

37,5 
17 
13 

Forvalters 
nationalitet 

IT 
ES 
FR 
LU 
DE 
GB 
PT 
DE 
SE 
ES 

GB 
FR 
IE 
IE 

GB 
PT 
FI 

DE 
DE 
AT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
Fl 

GB 
FI 
IE 

TOTAL (uden Den Europasiske Finansieringsordning 
for Teknologi, der administreres af EIF: 250 mio) 601,3 

D e n Europieiske Finansier ingsordning for Teknologi 

(administreres af EIF) pr . 3 1 . marts 2000 

Fond 

Bidrag fra 
finansieringsordningen 

i mio I.UR 
Forvalters 

nationalitet 

Advent Private Equity Fund 2 
Amadeus 1 
Auriga Ventures I 
Banexi Ventures 2 
Baring European Private Equity Fund L.P. 
Elderstreet Capital Partners 
Enabling Technology Limited Partnership 
Eqvitec Technology Fund 1 L.P. 
Galileo 2 
Horizonte Technologiefonds Österreich B.V. 
IT Partners N.V. 
Kennet I Limited Partnership 
Kiwi Venture Partners I 
NeSBIC CTE Fund B.V. 
SFK99 Technology Fund Ky 
Sofinnova Capital 3 
SPEF Pre IPO European Investment Fund 
TEC Plus III 
Technostart 
Trinirv' Venture Fund lA 
Vision Capital L.P. 

TOTAL 

9.2 
5.0 
4,7 
4,6 
9,5 
4,5 
4,9 
3,0 
4,6 
2,2 
4.5 
5.0 
7.0 
2.3 
5.5 
4.6 
2.0 
5.5 
2.6 
1,9 
5,2 

98,1 

GB 
GB 
FR 
FR 
GB 
GB 
DE 

FI 
FR 
AT 
BE 
GB 
IT 

NL 
Fl 

FR 
FR 
ES 

DE 
IE 

GB 

oprettelsesfase, ligesom dens bidrag 

fremskynder og tilforer substans til 

oprettelsen af venturekapitalsel

skaber i forkantsektorer sâsom IT, 

telekommunikation og bioteknologi. 

Vejen fremad 

Med henblik pâ at virkeliggore Lis-

sabonmâlene og holde t r i t med 

tendenserne pà markedet agter EIB 

og EIF fortsat at koncentrere deres 

aktivitet om fonde, der specialiserer 

sig i virksomheder i oprettelses- og 

start fasen, helst med et bety

deligt teknologiindhold. Som hidtil 

vil der isaer blive f remmet eu

ropadaekkende og regionale fonde. 

Inden for rammerne af innovation 

2000-ini t iat ivet vil hovedvaegten 

fremover blive lagt pà opnâelse af 

synergi mellem forskning, spredning 

af innovat ion og opret te lse af 

virksomheder. I denne sammenhaeng 

vil Banken söge at knytte produktive 

forbindelser mellem universiteter og 

nye virksomheder samt laegge saerlig 

vaegt pà at fremme strukturer som 

kuvoser og forskerparker. Disse ini

tiativer vil sandsynligvis fore t i l , at 

Banken og EIF yder stotte t i l nye 

lederteams. 

Pâ det organisatoriske plan vil en 

styrkelse af de operationeile band 

mellem EIB og EIF (gennem op

rettelse af en faelles struktur for 

f o rm id l i ng af egenkapi ta l og 

kvasiegenkapital) gore det muligt 

at styrke samspil let mel lem de 

eksisterende venturekapitalkilder i 

EU med henbl ik pa vaekst og 

iobskabelse. • 

Marc Schublin 

Hovedafdelingen for information 

og kommunikation 

Tlf: (+352) 4379-3119 

E-post: m.schublin@eib.org 
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DEN EUROPytISKE INVESTERINGSBANK 

Forbedring af uddannelserne overa l t i Europa 

Forbedring af uddannelserne 
overalt i Europa 

Den Europaeiske Union har et betydeligt efterslaeb med 
hensyn t i l vedligeholdelse og istandsaettelse af 
skolebygninger og et pàtraengende behov for nye 
uddannelsesfaciliteter En oget styrkelse af vidensamfundet 
forudsaetter supplerende investeringer, sàledes at skole- og 
universitetsbygningerne kan gores tidssvarende med 
hensyn t i l edb-faciliteter og internetadgang. Samtidig har 
talrige europaeiske lande reduceret deres offentlige 
udgifter og muligheder for at stille nye midier t i l râdighed 
for deres uddannelsessystemer 

EIB'S 
engagement i 
uddannelses
sektoren er 
nu en 
kerneaktivitet, 
som ogsâ 
bliver 
udvidet til 
ansogerlan
dene 

Bankens aktivitet i uddannelsessek

toren blev udvidet markant ifolge 

det mandat, som Det Europaeiske 

Rad fremsatte onske om pà modet i 

Amsterdam i juni 1997. I overens

stemmelse med Det Europaeiske Râds 

henstiilinger pâ modet i Köln i juli 

1999 blev Bankens mandat for ud

dannelsessektoren gjort permanent 

og udvidet t i l ansogerlandene. Pà 

modet i Lissabon i marts 2000 

understregede Det Europaeiske Râd 

denne opgave yderligere, idet det 

fremhaevede uddannelse pà lige fod 

med informat ions- og kommuni

ka t ions tekno log i som vejen t i l 

skabelse af et viden- og innovations-

baseret samfund. 

Derfor er EIB nu rede til at finansiere 

en lang raekke infrastrukturer og in

vesteringer i uddannelsessektoren, 

l ige fra modern iser ing eller op

forelse af skoler og universiteter (af 

generel eller erhvervsmeessig art) til 

mere grundiaeggende uddan-

nelsesinvesteringer, bl.a. indforelse 

af informations- og kommunikations

teknologi, uddannelsesprogrammer 

samt s tot te t i l fo rskn ing og ud

vikling. 

Faci l i te ter o g de 
studerendes praestat ioner 

Fordeiene ved mere uddannelse er 

velkendte. Et hojere uddannelses-

niveau betyder en bedre integration 

pà arbejdsmarkedet og hojere ind

taegter i den erhvervsaktive période. 

Desuden pavirker t i legnelsen af 

viden, faerdigheder og kunnen ikke 

b lot praestationerne pâ arbejds-

pladsen, men ogsâ den sociale 

adfeerd, f.eks. i form af bedre helse, 

lavere kr iminal i tet , oget mil jobe-

vidsthed, bedre foraeldreskab samt 

storre politisk og samfundsmaessigt 

engagement. Adgang t i l livslang 

indleering og et aktivt engagement 

pà arbejdsmarkedet er sâledes 

v ig t ige forudsaetninger for et 

velfungerende socialt system sâvel 

som for den okonomiske udvikling. 

Men hvilke faktorer er afgorende for 

et uddannelsessystems effektivitet, 

og hvilket bidrag yder investeringer i 

uddannelsesfaciliteter til opnâelsen 

af det bedst mulige résultat? 

Sammenhaengen mellem uddannel-

sesniveau og indkomst er vel-

dokumenteret. Derimod er de fak

torer, som er afgorende for ele-

vers/studerendes praestationer ikke 

sà klare, om end af a fgorende 

betydning. 
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Ca. 90% af de 

uddannelsesprojek-

ter, som EIB 

har finansieret, 

gennemfores i 

udvikijngsomrâder 

Der er tegn pä, at elevers/stu-

derendes praestationer afhaenger 

af skolemiljoets kvali tet. Investe

r inger i uddannelsesfa

ciliteter (f.eks. skolemiljo 

og forholdet mellem Der er tegn pâ 
anta l le t af laerere og at elevers/ 
elever/studerende) samt . 1 , 

socialokonomisk baggrund . I 

Frankrig har undersogelser vist, 

hvi lke negat ive v i rkn inger en 

uhensigtsmeessig udform

ning af skolebygningerne 

kan have pâ elevernes 

praestationer. 

skolebygningernes kvalitet 

og design (f.eks. klasse-

vaerelsernes storrelse og 

bygningernes t i ls tand) 

pavirker elevernes/de 

studerendes praestationer. 

praestationer 

afhaenger af 

skolemiljoets 

kvalitet 

Bygningernes indflydelse pà ele

vernes/de studerendes praestatio

ner har vaeret genstand for forsk

n ing . Det f remgâr , at to t i ng 

er af be tydn ing , neml ig for det 

forste supplerende og fo rbed 

rede faci l i teter - herunder f.eks. 

de nodvendige laborator iefac i l i -

teter og moderne undervisnings-

hjaelpemidler, sâsom informations

og kommunikationsteknologi - og 

for det andet et indleeringsmil-

jo, der giver den bedste baggrund 

for at oge elevernes/de stude

rendes aspirationsniveau. 

Forbedringer af bygninger har en 

positiv virkning pà elevernes/de stu

derendes praestationer (dokumen-

teret gennem tests) og adfaerd (det 

fremgâr af fravaer og udelukkelser). 

Hvad skolernes ark i tek tur angàr 

giver smâ klasser i de forste skole-

âr noget bedre testresultater, iseer 

for élever, der repreesenterer en 

m ino r i t e t el ler har en ugunst ig 

OverfyIdte klasser pavirker 

la'rernes evne til at fastholde 

kvaliteten i undervisningen, 

og tilsvarende gor en reduk

tion af klassestorrelserne det 

muligt at forbedre kvaliteten 

af akt iv i teterne i klassen. 

Bygninger ne kan altsâ pà grund af 

deres udseende og undervisnings-

mil jo pâvirke sâvel laerernes som 

elevernes adfaerd og dermed un-

dervisningens resultater. 

Ikke bare klassestorrelsen, men ogsâ 

skolernes storrelse kan have be

tydning. I Det Forenede Kongerige 

har undersogelser af forholdet mel

lem skolestorrelse og eksamens-

praestationer pâ gymnasieniveau vist, 

at eksamenspraestationerne oges i 

takt med skolestorrelsen, men stadig 

mindre. Derfor er omorganiseringer 

af skoler vigtige. 

En forbedr ing af uddannelsesre-

sultaterne afhaenger derfor 

af arbejdskraften - dvs. under-

visningens og ledelsens kvalitet - gode 

laeseplaner og en passende 

kapital t i l forsel. Nâr dert i l laegges 

den hast i i jhed, der praeger den 

teknologiske innovat ion, og 

vidensamfnndets tiltagende indfly

delse, er der behov for, at EIB 

bidrager f i l at daekke disse vok

sende uddannelsesmaessige behov. 

Proje ktbedommelse 

Banken bedommer uddannelses-

projekter f ia et system- eller lands

daekkende perspekt iv. For at 

komme i be t rag tn ing skal pro

jekternes evne t i l at skabe oko

nomisk vaerdi dokumenteres. En vig

tig del af investeringsanalysen er at 

vurdere proiektets indflydelse pà ud-

dannelsessystemets f unk t i on og 

storrelsen af dets b idrag t i l 

virkeliggorelsen af den prioritering 

el ler de mal, der er fast lagt pâ 

nationalt eller regionalt plan. Da 

uddannelse er et immaterieit aktiv, 

er bedommelsen af uddannelses-

pro jek ter f o rbunde t med store 

udfordringer ('). 

Derfor er det ikke afgorende at rà

de over en passende checkliste til af-

gorelse af, hvorvidt et projekt er 

okonomisk og socialt acceptabelt ('). 

Pâ det seneste er inddragelse af 

den private sektor i nogle lande 

blevet betragtet som en mulighed 

for at opveje de reducerede 

muligheder for at stille offentl ige 

mid ier t i l râd ighed fo r f i n a n 

sier ingen af nye invester inger i 

uddanne lses fac i l i te te r . Inddra

gelsen af private partnere muliggor 

risikodeling mellem de forskellige 

ak to re r samt udarbejdelse af 

innovative losninger i forbindelse 

med opforelsen eller renoveringen 

af uddannelsesbygninger. 

EIB's finansieringsbidrag 
i uddannelsessektoren 

EIB har hidtil finansieret direkte in

vesteringer i uddannelsesprojekter 

pà i alt ca. 2,3 mia EUR. Uddannel-

sesprojekterne er forholdsvis 

beskedne sammenlignet med andre 

infrastrukturprojekter. Af de siden 

1997 finansierede projekter gen

nemfores ca. 90% i udvik i ings

omrâder. Bankens mel lemkomst 

forer dermed til en kombination af 

reg ion- , by- og kompetence-

forbedring. 

(') De mest almindelige former for 
ekonomisk bedommelse er costbenefit-
eller nyttevaerdiberegninger. Som et led i 
sin bedommelse dokumenterer Banken 
fordeiene og udgifterne ved projekterne 
og udskiller dem, der kan opgores i 
penge. De foreliggende opiysninger 
muliggor ikke altid en vurdering af den 
ekonomiske rentabilitet. 
(') Bedommelsen af et uddan-
nelsesprojekt skal ogsà omfatte de 
forskellige tilgaengelige finansierings-
muligheder. De kan f.eks. vaere of
fentlige budgetmidier, lân, finansiel 
leasing, operationel leasing, out
sourcing eller privatfinansiering. 
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Angâende fordel ingen pâ uddan-

nelsesniveauer vedrorte ca. to tred

jedele af de finansierede projekter 

videregâende uddannelser, f.eks. 

universiteter i Spanien, Italien og 

Graekenland. De omfa t te r i re-

aliteten bade universiteter og ho

jere laereanstalter fo r erhvervs

uddannelse. 

Pâ det seneste er Banken begyndt 

at finansiere et stigende antal fol-

keskole- og gymnasieprojekter, bl.a. 

p ro jek ter fo r reduk t ion af ef

terslaeb med hensyn t i l vedl ige

holdelse, modernisering af skolein-

frastrukturer og udrustning af skoler 

med den seneste informations- og 

kommunikationsteknologi. Nogle af 

disse pro jek ter gennemfores af 

partnerskaber med o f f en t l i g og 

privat deltagelse, hvis formal er at 

udnytte den private sektors know

how for at forbedre ark i tektur- , 

egnetheds- og fleksibilitetsniveauet 

som reakt ion pà de sk i f tende 

laeseplanskrav og sociale behov. 

Desuden er Banken i o jebl ikket i 

gang med at bedomme projekter 

for udbygn ing af b ib l io teker 

og kunstakademier. 

Det bor ikke glemmes, at der i 

et samfund baseret pà livslang ind-

laering ogsà er mu l ighed for 

at fremme uddannelsen af leerere, 

ledere, ansatte osv. bade pà og uden 

for de tradit ionel le laereanstalter. 

Forbindelserne mel lem uddan-

nelsessystemet og arbejdsmar

kedet kan styrkes yder l igere via 

investeringer i forskning og ud

v ik l ing samt supplerende t i l t a g 

pä omrâder , der f remmer in

nova t i on i den pr iva te sektor , 

sâsom teknologiorienterede mindre 

og mellemstore virksomheder, for

skerparker osv. Derved far en 

hojnelse af uddannelsesniveauet en 

vidtreekkende positiv effekt. 

Konklusion 

Den nye okonomi stiller nye for-

v e n t n i n g e r t i l uddannelsessy-

s temet og kraever i n n o v a t i v e 

i nves te r i nge r i f a c i l i t e t e r og 

t jenester samt udv ik l ing af nye 

undervisningsformer. Skolernes og 

universiteternes opfyldelse af de 

hojeste kva l i te tss tandarder fo r 

undervisning er af interesse for 

sâvel de of fent l ige myndigheder 

som for foraeldrene og deres born. 

Anlaegsinvesteringer kan forbedre 

uddannelsesinfrastrukturerne, dvs. 

bygninger, udstyr og hjaelpemidler 

t i l brug for den dagl ige dr i f t og 

ledeise af skoler, universiteter og 

andre uddannelsesfaciliteter. Ifolge 

sit udvidede mandat for uddan

nelsessektoren kan Banken yde et 

markant b idrag t i l opbygn in 

gen af nye uddannelsesfaciliteter 

for Europa.• 

Olivier Debande og 

Eugenia Kazamaki Ottersten 

Direktoratet for projekter 

Tlf.: (+352) 4379-8562 og 

(+352) 4379-8558 

E-post: o.debande@eib.org og 

e.kazamaki@eib.org 

The Appraisal 
of Investments 
in Educational 
Facilities 

P"^' 

»The Appraisal of Investments in Educational 

Facilities«, en bog, som EIB og O E C D for nylig 

har udgivet i faellesskab, belyser i saerdeleshed 

v i rkningerne af investeringer i skolefaciliteter 

pâ elevernes praestationer samt den ekonomiske 

rentabi l i te t i forbindelse m e d uddannelses in-

vesteringer. 

D e r u d o v e r p a v i r k e r e n raskke a n d r e f a k t o r e r u d d a n n e l -

sesresul ta te rne , h e r u n d e r de sociale, isaer den familiemses-

sige baggrund, traditioner og aspirationer. 

Lan i uddannelses
sektoren i Spanien 

I Spanien findes der tre gode 
eksempler pâ EIB-finansie-
rede uddannelsesprojekter pâ 
i alt 314 mio EUR, der sigter 
mod at lose klart definerede 
uddannelsesproblemer. 1 et 
decentraliseret uddannelses-
system er de regionale 
myndigheder sig i sirlig grad 
den afgorende rolle bevidst, 
som uddannelse spiller i for
bindelse med deres regions 
udvikl ing. Investerings-
projekterne indgar i om
fattende flerârige program
mer som et led i en langsigtet 
strategi. 

I Galicien, en ugunstigt stil
let region i den nord-vestlige 
del af Spanien, investerer ca. 
160 uddannelsesinstitutioner 
pâ gymnasieniveau for at 
modernisere faciliteterne, 
reducere klassestorrelserne, 
muliggore indforelse af nye 
fag og uddanne lerere. Disse 
forbedringer vii komme ca. 
250 000 elever i alders-
gruppen 10-16 âr til gode. 

Anliegsinvesteringerne til 
fordel for de hojere ud
dannelser gär til forbedring 
af faciliteterne i universite
terne i Alicante, Castellón, 
Elche, Valencia, Almeria, 
Cadiz, Granada, Huelva, 
Malaga og Sevilla i 
regionerne Valencia og 
Andalusien. Sâvel tekniske 
liereanstalter som universite
ter vil blive forbedret med 
nye eller moderniserede byg
ninger - herunder auditorier, 
biblioteker, administrations-
bygninget og laboratorier -
eller nyt udstyr. Hoved
vaegten ligger pâ akademiske 
omrâder for isœr uddannelse 
af specialister til Industrien 
samt diekning af industriens 
behov for forskning og 
udvikling. 
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Vesteuropa 

UK 
Irland 
De nordiske lande 

Spanien > 
Portugal 

Frankrig 
Beneluxlandene 

' _ . ' • • 

• $ ^ -

Centraleuropa, 

Tyskiand 
Ostrig 

\——ΐι 

> fi ^N? 
Ansogerlandene 1 
Central- og Osteuropa 

Italien 
Graekenland/Malta/Cypern 

Partnerlandene 

Middelhavsomrâdet 
Balkan 

Afrika, Vestindien og 
Stillehavet 

Asien og Latinamerika 

EIB tilpasser sin operationeile 
struktur til sine nye opgaver 

Som Unionens fìnansieringsinstitution tilpasser Banken 

regelmaessigt sin funktion og organisation, sàledes at den 

kan tjene sine okonomiske og udlanspolitiske mal bedst 

muligt og derved fremme virkeliggorelsen af Unionens 

mâlsaetning. 

Banken har netop gennemfort en 

intern omstrukturer ing I lyset af 

de retningsl in ier, som Det Euro

paeiske Räd fastlagde pä moderne 

i Helsingfors (december 1999) og 

Lissabon (mar ts 2000), og som 

laegger hovedvaegten pä f ö r 

beredelserne t i l udvidelsen samt 

pà udv i k l i ngen af et v iden- og 

innovationssamfund som drivkraft 

for vaeksten i Europa. Disse aen

dringer fremgär af det nye organi

g ram pâ Bankens h jemmes ide , 

www.e ib .org, der ajourfores med 

jaevne mellemrum. 

Nye organisatoriske 
rammer for lângivningen 

Med henblik pa at lette ansoger

landenes ti ltraedelse af Unionen 

og imodekomme kundernes og 

partnernes onsker om stort set de 

samme ud lânsmul igheder i som 

uden for Unionen takket vaere en 

harmonisering af de operationeile 

procedurer er Bankens afdelinger 

for lângivning blevet samlet i et 

direktorat for lângivning med fol

gende t re hovedafde l inger , der 

supplerer hmanden rent geografisk: 

• »Vesteuropa« (dvs. de nordiske lan

de, Det Forenede Konger ige , 

Irland, Beneluxlandene, Frankrig, 

Spanien og Portugal); 

• »Centraleuropa« (dvs. Tyskiand, 

Ostrig, Graekenland, Italien, an

soger landene i Cent ra l - og 

Osteuropa, Cypern og Malta); 

• »Partnerlandene« (dvs. Middel

havsomrâdet, Balkan (genopbyg-

ningsbistanden), Afr ika, Vestin

dien og Stillehavet samt Asien og 

Latinamerika). 

Denne nye struktur afspejier Ban

kens klare vi l je t i l hur t ig t at in

tegrere ansogerlandene ved at an-
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EIB tilpasser sin operationeile struktur t i l sine nye opgaver 

vende et säet procedurer for den klas

siske lângivning og udvaelgelse af 

projekter. I ansogerlandene er et af 

Bankens hovedmäl sâledes at lette 

overforslen af EU's regelsaet, ikke 

blot via dens akt ivi tet ifolge Uni

onens mandat , men ogsà via 

dens f inansier ingsordning inden 

t i l t raedelsen pâ 8,5 mia EUR, 

der sti l les t i l râd ighed for egen 

risiko i perioden 2000-2003. Den 

nye struktur afspejier desuden den 

stadige vaekst i aktiviteten i tredje

landene, der udfoldes i samarbejde 

med forskellige partnere fra indu

str i - og banksektoren i de euro

paeiske lande. 

Omstruktureringen vil desuden let

te udveks l ingen af k n o w h o w 

mel lem de in teg re rede ope-

rationelle teams af specialister, idet 

den laegger feelles f u n k t i o n e l l e 

kriterier til grund for hele Bankens 

lângivning, f.eks. indforelse af nye 

p roduk te r , p ro jek t f i nans ie r i ng , 

tilsyn med lânene osv. 

En hovedafdeling for koordination, 

der er faelles for d i rektoratet for 

làngivnings tre hovedafdelinger, skal 

tage sig af de faelles funktioner, sâ

som operationel stotte t i l Bankens 

kunder, koord ina t ionen med de 

ovrige direktorater, t i lsynet med 

lânene og anvendelsen af de 

budgetmeessige og menneskelige 

ressourcer. Sammen med hoved

a fde l ingen for koo rd ina t i on i 

d i rek to ra te t fo r pro jek ter har 

d i rek to ra te t for làngivnings nye 

hovedafde l ing for koo rd ina t ion 

desuden t i l opgave at varetage 

kon tak ten med Europa-Kom

missionen og de In ternat iona le 

finansieringsinstitutioner. Dermed 

afspejier den nye struktur Bankens 

klare vi l je t i l at indgâ i en 

omfat tende og praksisorienteret 

d ia log med dens europaeiske og 

In ternat iona le ins t i tu t ione l le 

par tnere med henbl ik pà at 

maksimere synergien mellem dens 

egen og Unionens eller verdens

samfundets andre aktorers indsats. 

Direktoratet for projek
ter: Knowhow om pro
jektbedommelse 

Direktoratet for projekter foretager 

den okonomiske, tekniske og mil

jomaessige bedommelse af de 

projekter, som Banken far forelagt til 

finansiering. Det beskeeftiger ca. 75 

ingeniorer og okonomer, der 

arbejder naert sammen med 

deres pendanter i direktoratet for 

lângivning. 

Dette direktorat bestàr af tre ho

veda fde l i nger fo r henholdsvis 

infrastrukturer for transport, vand 

og k loaker ing ; energ i , te lekom

munikat ion og affaldsbehandling 

samt industri og tjenester. Denne 

sektorale struktur og direktoratet 

for làngivnings geografiske struktur 

fremmer udvekslingen af knowhow 

mellem de ansvarlige ingeniorer og 

okonomer , der hver pâ deres 

fagomràde bedommer projekter 

bade i og uden for EU. 

Gennem sine f inans ie r ingsbe-

slutninger bidrager Banken ti l en 

konkret okonomisk udmontn ing 

af Unionens po l i t i k . Det te d i 

rek to ra t skal sàledes ogsà sikre 

konsistens mel lem de fo rske l 

l ige sektorer . Denne opgave 

varetages af en hovedafdeling for 

k o o r d i n a t i o n , som rappo r te re r 

d i rek te t i l g e n e r a l d i r e k t o r e n . 

Herved l igger hovedvaegten 

pâ m i l j o - og reg ionudv i k l i ngs -

pol i t lk samt pâ metod ik . Denne 

hovedafdeling koordinerer desuden 

Bankens indsats med Europa-

Kommissionens og de nat ionale 

myndigheders for sâ v idt angâr 

udmontningen af EU's politik. 

Den nye s t ruk tur leegger seerlig 

veegt pâ p ro jek tbedommelsens 

form og indhold hvad miljoet an

gâr. En m i l j o k o o r d i n a t o r , der 

rappor terer d i rek te t i l genera l 

direktoren, har sàledes ansvaret for 

fast leeggelsen af p r i nc ippe rne , 

kri terierne og metoderne herfor, 

sàvel som for deres integrat ion i 

den p ro jek tbedomme lse , der 

fo re tages af de fo rske l l i ge 

hovedafdel ingers ingeniorer og 

okonomer . Der for har m i l j oko -

ord inatoren og dennes assistent 

kon tak tpe rsoner i disse hoved

afdelinger, hvis opgave er at sikre, 

at disse ràder over de mest 

moderne analytiske, konceptuelle 

og tekn iske hjeelpemidler pâ 

omrâde t . Desuden in fo rmere r 

miljokoordinatoren Bankens ledelse 

om miljoanliggender. 
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Takket vaere den knowhow, som 

direktoratet for projekter reprae

senterer, kan Banken yde en vaer

difuld stotte til initiativtagerne for 

sà v idt angàr afgraensningen og 

gennemforelsen af samt t i lsynet 

med investeringsprojekter, iseer i 

Unionens mindre udviklede omrâ

der og ansogerlandene. 

En styrket 
kontrolstruktur 

I l ighed med strukturen for pro

jekt f inansier ing og -bedommelse 

tilpasser Banken ogsà sin finans- og 

rev is ionskontro l lobende for t i l 

enhver t id at kunne overholde de 

hojeste standarder i banksektoren. 

Bankens uafhaengige f inanskon-

t r o l l o r r a p p o r t e r e r d i r ek te t i l 

formanden for Banken. Med hjaelp 

fra afdelinger, der har ubegraenset 

adgang ti l opiysninger om hele det 

finansielle kredslob i Banken, har 

han ansvaret for udformningen og 

kontrol len af regnskaberne sâvel 

som for den a lm inde l i ge regn-

skabsforelse og udv i k l i ngen af 

Bankens analytiske hjeelpemidler. 

Pâ g r u n d l a g heraf analyserer 

f i n a n s k o n t r o l l o r e n Bankens 

resu l ta te r i f o r h o l d t i l dens 

mâlsaetning, hvore f te r han ud-

former henstii l inger med henblik 

pâ deres optimering. Han bidrager 

l ige ledes t i l k o n t r o l l e n af den 

f inans ie l le f o r v a l t n i n g samt t i l 

udformningen af Bankens f inan

sielle politik ved at afgive begrun-

dede udtale lser om strategiske 

al ternat iver , f.eks. i forb indelse 

med lâng ivn ing , k red i t r i s ikoen, 

l ikvidi teten, lântagningen, aktiv-

/passivforvaltningen og budgettet. 

Finanskontrolloren afstemmer sin 
indsats med den eksterne revisors 
(i ojebl ikket Ernst & Young) med 
henbl ik pä at kunne forelaegge 
Bankens n-visionsudvalg regnska
ber, der er udformet og kontrol -
leret ifolge de hojeste standarder 
for transparens. Han er dermed en 
vaesentlig kon tak tpe rson for 
revisionsudvalget, der bestàr af tre 
uafhaengige medlemmer, udnaevnt 
af styrelsesrâdet. 

Finanskontrollorens aktivitet sup-

plerer den in terne revisions ar

bejde, som bestàr i at foretage ob

jek t i ve og uafhaengige bedom-

melser af EIB's kontro lsystemer 

og -procedurer . Den in te rne 

revision anvender de standarder, 

der er vedtaget af Internat ional 

Institute of Internal Auditors, og 

rapporterer direkte t i l formanden 

for Banken.· 

Udnaevnelser 

Som folge af dels den beskrevne 

oms t ruk tu re r i ng , dels nybesaet-

telser af visse ledende st i l l inger 

har Banken f ö re tage t fo lgende 

udnaevnelser: 

• De tre hovedafdelinger i det nye 
direktorat for lângivning ledes af 
henholdsvis Michel Deleau (Vest
europa), Terence Brown (Central
europa) og Jean-Louis Biancarelll 
(partnerlandene) med titel af ge
neraldirektorer. Direktor Jos van 
Kaam overtager ledeisen af den 
faelles h o v e d a f d e l i n g fo r ko
ordination under M. Deleaus le
deise. 

• Eberhard Uhlmann er blevet ud
naevnt t i l gene ra ld i r ek tô r fo r 
juridiske aniiggender. 

• Walter Cernoia er blevet udnaevnt 
t i l administrerende direktor for 
Den Europaeiske Investeringsfond, 
EIB-gruppens venturekapi talor
gan. 

• Emanuel Maravic er blevet ud
naevnt t i l d i rektor for hoved
afde l ingen for lâng ivn ing i 
Central- og Osteuropa. 

• Domin ique de Crayencour er 
blevet udnaevnt t i l d irektor for 
EIB's repraesentat ionskontor i 
Bruxelles. 

• Constantin Christofidis er blevet 
udnaevnt t i l d i r ek to r fo r ho
veda fde l ingen for industr i og 
t jenester i d i r e k t o r a t e t fo r 
projekter. 

' Patrice Géraud er blevet udnaevnt 
t i l Ieder af hovedafdelingen for 
koord inat ion i d i rektoratet for 
p ro jek te r med t i t e l af vice
direktör. 

"Andreas Verykios er blevet ud
naevnt t i l d i r ek to r fo r hoved
a fde l ingen for menneskel ige 
ressourcer. 

•Per Jedefors er t i l t r ä d t som 
vicedirektör for forretninger og 
infrastruktur i hovedafdelingen 
for kreditrisiko. 
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DEN EUROP/EISKE INVESTERINGSBANK 
EIB tilpasser sin operationeile struktur til sine nye opgaver 

Eberhard 
Uhlmann 

0konom, polytekniker og ingénier. Karriere inden for forskning, undervisning og ekonomiske 
bedemmelser, isaer i 0konomiministeriet i Paris; kom til EIB i 1986 som direkter for 
hovedafdelingen for ekonomiske undersogelser i Unionen; generaldirektôr for direktoratet for 
finansieringer uden for Unionen (1994), derefter generaldirekter for andet direktorat for 
finansieringer i Unionen (1995). 

Jurist. Kom til EIB 1 1996 efter Finlands, Sveriges og 0strigs tiltraedelse, nemlig som direktor for 
hovedafdelingen for Tyskiand og 0strig. Forinden havde han vaeret ansat i den estrigske 

Creditanstalt i London og New York samt i Deutsche Bank I Hongkong, Sydney og Manila. 

Handelsvidenskabelig afgangseksamen med ferstekarakter, handelsvidenskabelig kandidateksamen 
med udmaerkelse. Kom til EIB i 1978 som sagsbehandier i direktoratet for finansieringer uden for 
Unionen; Ieder af afdelingen for koordination (1983), derefter Ieder af afdelingen for tredjelande i 
Middelhavsomrâdet (1986). I 1990 indledte han Bankens aktivitet i Central- og 0steuropa, og i 1992 
blev han udnaevnt til direktor for denne hovedafdeling; bestyrelsesmedlem 1 EBGU (1991-1996); fik 1 
1996 til opgave at oprette en uafhaengig hovedafdeling for kreditrisiko. 

Okonom. Efter ansaettelse 1 Verdensbanken og Morgan Guaranty Trust kom han ti l EIB i 1980 
som sagsbehandier; Ieder af Bankens kontor i Ussabon (1986), Ieder af afdelingen for organi
sation og metoder (1990); overflyttet til hovedafdelingen for portefelje og administration af 

finansieringerne 1 1993. I 1997 blev han udnaevnt ti l direkter for hovedafdelingen for 
informationsteknologi. 

0konom og samfundsvidenskabelig uddannelse. Kom til EIB i 1977 efter en karriere i Verdens
banken (1973); sagsbehandier og derefter Ieder af afdelingen for Vestafrika (1983) samt Ieder 
af afdelingen for Frankrig (1986); direkter for hovedafdelingen for Afrika (1992), derefter AVS-
landene (1994) og tredjelande i Middelhavsomrâdet (1996). 

Kemiingenler. Efter en karriere i den private industri 1 Graekenland kom han ti l Banken i 1983, 
nemlig som ekspert i den kemiske industri i ingeniorstaben; han blev derefter udnaevnt ti l afde
lingsleder i hovedafdelingen for industri (1992) med ansvar for isaer bedommelsen af projekter i 

forbindelse med olle, petrokemi og laegemidler. 

Okonom. Kom ti l EIB i 1971, hvorefter han gjorde karriere 1 direktoratet for finansieringer i 
Unionen, isaer som Ieder af afdelingen for Det Forenede Kongerige (1983), derefter Spanien 
(1993); siden den 1. januar 2000 har han vaeret direkter for hovedafdelingen for koordination 1 
direktoratet for finansieringer i Unionen. 

Matematiker og ekonom. Kom til Banken i 1977 som okonom med speciale i transport- og 
telekommunikation; Ieder af afdelingen for infrastrukturer i direktoratet for undersogelser i 

1986, derefter Ieder af afdelingen for politiske aniiggender; i 1995 blev han Ieder af afdelingen 
for koordination i direktoratet for projekter. 

Jurist og afgangseksamen fra ENA som udenlandsk studerende. Efter specialisering i 
banksektoren kom han til Banken i 1979, hvor han siden har vaeret beskaeftiget i direktoratet 
for finanser, ferst som sagsbehandier i hovedafdelingen for likviditet, dernaest som Ieder af 
afdelingen for planlaegning og kontrol (1983) og siden den 1. januar 1996 som direktor for 
hovedafdelingen for planlaegning og gennemforelse af forretningerne. 

Okonom og afgangseksamen fra INSEAD (Fontainebleau). Efter en karriere i den private sektor i 
Det Forenede Kongerige og Graekenland kom han ti l Banken i 1981 som Ieder af afdelingen for 
Det Forenede Kongerige; siden 1996 har han vaeret direkter for Bankens repraesentationskontor 

i Bruxelles. 

Uddannelse 1 virksomhedsledelse. Karriere 1 banksektoren i Milano og London; kom t i l Banken i 
1982 som sagsbehandier for Ostafrika og Det Indiske Ocean, hvorefter han blev udnaevnt til 
leder af afdelingen for Spanien (1986); derefter Ieder af afdelingen for Polen, Ungarn, det 
tidligere Jugoslavien og de baltiske lande (1992). Siden 1996 har han vaeret direkter for 
hovedafdelingen for Central- og Osteuropa. 

Per Jedefors kom til Banken i marts 2000, nemlig fra Verdensbanken, hvor han var programdirekter 
for Korea. Han blev udstationeret i Verdensbanken fra Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, hvor 
han var Ieder af OMU-gruppen, global kreditdirektor, kundedirekter og finansdirektor. Forinden 

var han ansaettelseschef i McKinsey & Company, ligesom han var ansat i et privat firma 1 New York. 

Constant in 
Christof idis 
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Betydelige 
aendringer 
og en storre 
rolle ti l 
EIB 

Cotonou, den 23. jun i 2000. Benins okonomiske hovedstad blev 

valgt som ramme om undertegnelsen af den nye AVS-EU-

partnerskabsaftale, der skal sikre kontinuiteten i forhold t i l de 

sidste 25 àrs forskellige Lomékonventioner Ca. 400 delegerede, der 

repraesenterede 71 stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-

staterne), de 15 EU-stater, Europa-Kommissionen og ElB - blandt 

andre - gjorde undertegnelsen t i l en stor begivenhed. Den nye 

aftale er resultatet af langvarige forhandiinger, der blev officielt 

indledt i September 1998 og afsluttet primo februar 2000. 

ElB skal 

administrere 

den nye 

finansierings

ordning 

Den nye AVS-EU-partnerskabsaftale 

bygger pâ erfaringerne fra de t id

ligere Lomékonventioner, der gav 

posit ive resultater, om end de 

lejl ighedsvis ikke levede helt op 

ti l forventningerne. Den nye aftale 

tager hensyn t i l den aktuel le 

okonomiske og handeismaessige 

verdenssituation, den demografiske 

udv ik l ing , mi l jobevidstheden og 

de voksende forskel le mel lem 

vaeksttendenserne i de fleste AVS-

lande pâ den ene side og resten af 

udviklingslandene pâ den anden side. 

Som folge deraf aniaegger aftalen 

en ny holdning til udviklingssamar-

bejdet. Hovedvaegten ligger stadig 

pâ okonomisk udvikling, men den 

politiske dimension er blevet styrket. 

En Strategi for 
okonomisk udvikl ing 

Partnerskabsaftalens hovedmàl er 

at reducere og med tiden udrydde 

fa t t i gdommen. Det skal l igge t i l 

grund for aile strategier for fremme 

af en varig vaekst, der saetter men-

nesket i centrum. Det fremgâr klart 

af a f ta len , at AVS-staterne selv 

suveraent skal bestemme deres 

okonomiske modeller og strategier, 

men aftalen understreger samtidig 

behovet for en integreret holdning 

t i l udarbejdelsen af saerlige stra

tegier, nemlig sâ der tages hensyn 

til de politiske, okonomiske, sociale, 

kulturelle og miljomaessige aspek

ter af udviklingen. 

Den underliggende filosofi omfatter 

en raekke nye elementer ud fra den 

erkendelse, at den private sektor 

spiller en fundamental rolle i enhver 

udviklingsstrategi, at der er behov 

for en oget inddragelse af civilsam-

funde t , og at der skal laegges 

markedsokonomiske principper t i l 

grund. 

I overensstemmelse dermed er fol

gende vaesentl ige p r inc ippe r 

naevnt: Udvikl ing af den private 

sektor, forbedring af adgangen til 

produktive og finansielle ressour

cer, styrkelse af beskaeftigelsen, 

overho lde lse af de person l ige 

r e t t i g h e d e r , daekning af de 

grundiaeggende behov, fremme af 

en social udvikling og skabelse af 
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Den nye AVS-EU-partnerskabsaftale 

grundlaget for en retfeerdig for

deling af resultaterne af vaeksten. 

Desuden skal okonomiske og in

stitutionelle reformer fremmes som 

bidrag ti l skabelsen af et gunstigt 

klima for private investeringer og 

udviklingen af den finansielle sektor. 

Styrkelse af den 
polit iske dimension 

Den nye af ta le styrker k lart den 

politiske dimension, hvilket fremgär 

af aftalens lange lobetid, nemlig 20 

àr. Den omfatter nu en politisk di

alog om fredsbevarende foranstalt

ninger og forebyggelse af konflikter 

samt fo rnye t händheevelse af 

vaesentlige elementer, sâsom over-

holdelsen af menneskeret t ighe-

derne, demokrat iske pr incipper, 

retsstaten og sunde ledelsesprin-

cipper, der nu def ineres som 

in tegrerende dele af en var ig 

udv ik l ing. Samtlige partnere har 

fo rp l ig te t sig t i l at overholde og 

f remme virkel iggorelsen af disse 

principper samt til at traeffe faelles 

fo rans ta l tn inger mod a lvor l ige 

tilfaelde af korruption, ogsâ selv om 

den ikke direkte berorer EU-midler. 

Dette er en integreret ho ldn ing, 

hvorefter den okonomiske, kul tu

relle og sociale udvikling bidrager 

til fred og sikkerhed sàvel som til at 

fremme en stabil og demokratisk 

pol i t isk g robund for udvik l ings-

strategier. 

Finansieit samarbejde 

I lighed med de tidl igere konven

t i one r t i l laegger a f ta len EIB en 

fremtraedende rolle i forbindelse 

med udmontningen af det f inan

siel samarbejde. Finansprotokollen 

for de forste fem âr (2001-2005) 

âbner mul ighed for en f inansiel 

bistand pâ indtil 15,2 mia EUR, her

af lân af Bankens egne midier (') pâ 

indtil 1,7 mia EUR og 2,2 mia EUR til 

den nye investeringsordning, som 

EIB skal administrere. Det udgor en 

betydelig stigning i forhold til den 

fjerde Lomekonvention ('). 

Det f inansie l le samarbejde pâ 

grundlag af budgetmidier er ble

vet rat ional iseret ned t i l to ele

menter, nemlig et rammebelob til 

gaveydelser (11,3 mia i perioden 

2001-2005), der administreres af 

Europa-Kommissionen, og en ny 

investeringsordning for formidling af 

r is ikovi l l ig kapital og lân t i l den 

private sektor. 

(') Tilvejebragt pà de internationale 
kapitalmarkeder. 
(') 3,9 mia EUR mod 2,25 mia Ι feige den 
ferste finansprotokol t i l den fjerde 
Lomekonvention og 2,658 mia ifelge 
den anden finansprotokol til den fjerde 
Lomekonvention. 

Investeringsordningen udgor et be

t y d e l i g t brud med de h i d t i d i g e 

f inans ier ingsbidrag i f o r m af r i 

sikovillig kapital, ikke blot pà grund 

af dens storrelse (2,2 mia EUR for de 

forste fem ar mod 1 mia ifolge den 

anden finansprotokol ti l den fjerde 

Lomekonvent ion) , men ogsà pâ 

grund af dens sigte og funktion. 

Inves te r ingsordn ingen skal an

vendes ti l finansiering af dels den 

private sektors udvikling, dels kom

merciel t drevne o f fen t l i ge virk

somheder. A k t i v i t e t e n vi l bl ive 

udfoldet pä markedsrelaterede vil

kâr og struktureret med henblik pä 

dels at undgâ fo r t raengn ing af 

private finansieringskilder, dels at 

skabe en katalysatorvirkning ved at 

ti lskynde t i l mobilisering af lang

fristede lokale midier og tiltraekke 

udenlandske private investorer og 

längivere. 

Investeringsordningen vil blive dre-

vet som en revo lverende f o n d , 

sàledes at alle belob, der modtages 

i forbindelse med forretningerne, 

indgàr i ordningen pà ny. Med an

dre ord vil der pä sigt ikke laenge

re vaere behov for at t i l f o r e 

ordningen frisk kapital i form af 

budgetmidier. Ordningen forven-

EIB skal stille 

indtil 3,9 mia 

EURtJl 

râdighed i de 

forste fem âr 
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tes desuden at kunne hvile i sig selv steringsordningen og dens funktion. 

pâ lang sigt. 

I o jeb l ikket er medlemsstaterne, 

Europa-Kommiss ionen og ElB i 

gang med at fastlaegge rammerne 

fo r adm in i s t r a t i onen af inve-

Skont talrige detaljer stadig er gen

stand for droftelser, vil bestemmel-

serne om ordn ingens admin i 

stration tage hensyn til behovet for 

en effektiv daekning af den private 

sektors behov. 

Gseldslempelsesinitiativet for staerkt 
gaeidstyngede fattige lande (HIP(>) 

EIB har for nylig godkendt et nyt bidrag til ga Idslempelsesinitiativet 
for stierkt gseldstyngede fattige lande (HlPCMiiitiativet) som sup
plement til det forste, den gav tilsagn om i 1''98. Det bringer dens 
samiede bidrag op pâ i alt 70 mio EUR. De stilles til râdighed for 
HlPC-finansierbare lande i form af gaveydelser, der skal anvendes til 
tilbagebetaling af visse lân fra EU. Bankens bidrag er beregnet 
saledes, at det svarer til den andel, som dens lân af egne midier 
udgor af den samiede ga;ld, der er omfattet af initiativet. 

Lângivningen af Bankens egne mid

ier inden for disse nye rammer er 

efter styrelsesrädets godkendelse 

blevet indarbejdet i aftalen. Derved 

bekraefter EIB sit for tsat te enga

gement til fordel for EU's politik for 

udvikl ingsbistand i AVS-landene. 

Finansier ingsbidragene af egne 

midier skal anvendes til fremme af an

laegsinvesteringer, der opfylder Ban

kens saedvanlige udlânskriterier. • 

Mercedes Sendin de Càceres 

Hovedafdelingen for information 

og kommunikation 

Tlf: (+352)4379-3134 

E-post: m.5endin@eib.org 

HlPC-initiativet blev indledt i September 1996 af Verdensbanken 
og Den Internationale Valutafond med henblik pâ losning af det 
problem, at den overdrevne ga:ldsastning udgor en betydelig hin
dring for en rxkke fattige landes udvikling. Ifolge initiativet skulle 
landene opfylde visse pra."stationskriterier for at fâ adgang til 
gieldslempelse. 

I September 1 999 nâede styrelsesrâdet for 
Den Internationale Valutafond og Ver
densbanken efter près fra mange af EU-
landenes styrelsesrâdsmedlemmer til enighed 
om en udvidet ramme for HlPC-initiativet 
med henblik pâ at yde en storre og hurtigere 
gaeldslempelse. Ifolge det oprindelige initiativ 
skulle gieldslempelsen forst ydes, efter at visse 
préEstationskriterier var opfyldt. Efter de nye 
bestemmelser vil donatorerne, herunder Ban
ken, kunne tilbyde fortidige lempelser af y-
delserne pä ga-lden mellem tidspunktet for 
kreditorernes godkendelse af et detaljeret pro
gram for okonomiske reformer forelagt af de 
stserkt ga;ldstyngede lande (herunder 
opnâelse af sserlige mal, isa:r med hensyn til 
bekiempelse af fattigdom) pâ den ene side og 
tidspunktet for virkeliggorelsen af disse mal 
pâ den anden. 
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Fokus pà regional konvergens: »Mere er ikke altid bedre« 

Fokus pâ regional konvergens: 
»Mere er ikke altid bedre« ~~ 

i<^nipoii 

the El 

EIB's âr 

2000-konference 

om okonomi 

og finanser i 

januar drejede sig 

om region-

udviklingspolitik 

Enhver institution ma fra t id til an

den overveje, hvorledes de mal, der 

fremgâr af dens formâlsparagraf, 

bedst kan virkeliggores. EIB er ingen 

undtagelse. Kvalitetskontrol i form 

af teor ibaseret (ny)teenkning er 

fakt isk blevet en af formandens 

topprioriteter. 

EIB's f o rma l f r emgâr af Rom

traktaten og er senere blevet be-

kreeftet pä topmoderne i Maas

tr icht og Amsterdam. At f remme 

regional konvergens er og bliver 

Bankens hovedopgave. 

Desvaerre lader det generelle billede 

af Europa formode, at 50 ars be-

kostelig regionalpolitik ikke har fort 

ti l ret meget andet end status quo. 

F.eks. er indkomstforskellene mellem 

de europaeiske regioner i de seneste 

artier forblevet ret konstante, hvad 

totalerne angàr. Nogle okonomer 

anser nu folgende for den naturlige 

el ler i det mindste den g loba l -

kapitalistiske tingenes ti lstand: De 

rige bliver rigere og de fattige ligesà, 

men uden nogensinde at komme pâ 

omgangshojde. 

At tro, at produktivitetsforskellene 

er urokkelige, er imidlertid en feji. 

Konklusion af tre sammenlignende undersogelser 

I alle lande findes der regioner, der oprindclig forekom ens, men som ikke 
desto mindre har udviklet sig i meget lorskellig grad. Det er natutligs'is 
overordentlig kompliceret at pâvise hvorfor. En fremgangsmàde er at 
undersoge nogle praktiske eksempler og söge at finde féelles trsk. Der blev 
pâ konferencen forelagt tre sammenlignende undersogelser af sâdanne 
praktiske ck.sempler pä regioner i Gra:kenland, Italien og Spanien. Hver 
undersogelse sammenlignede en veludviklet region (set ud tra et nationalt 
synspunkt) med en tilbagestàende. 

Hver af disse sammenligninger gav tre generelle konklusioner. For det 
forste er den industtielle struktur vigtig. Store fabrikker, der kommer til en 
region, skal anvende teknologi, som tilskynder lokale undcrleverandorer til 
at udvikle nye okonomiske aktiviteter. Mulighederne herfor oges, hvis de 
lokale menneskelige ressourcer - isxr de mindre og mellemstore virk
somheders - har de nodvendige fxrdigheder. 

For der andet cr de regionale myndigheders kvalitet af afgorende be
tydning for, om eventuelle udviklingsprogrammer i tilstnekkelig grad kan 
tilpasses de lokale forhold. Visse vilkâr - eller i det mindste klare 
retningslinier - kan véere en god ide med henblik pâ at forebygge en 
uhensigtsma;ssig anvendelse af midiet. F.eks. kan der let stilles krav om 
teknisk og okonomisk bistand samt uddannelse at lokale administratorer. 

For det tredje forer ogede infrastrukturinvesteringer ikke nodvendigvis 
hurtigere til konvergens, ligesom en ensartet holdning til region-
udviklingspolitik som oftest viset sig ineffektiv. 

I betragtning af den komplekse dy

namik, der l igger i at komme pâ 

omgangshojde og bl ive kor t 

agterud, var det t id at gore status 

over, hvad vi ved om reg ion-

udviklingspolitik. Det skete i januar 

pâ den âr l ige konference om 

okonomi og f inanser, som 

chefokonomens hovedafde l ing 

afholder. Sâdanne lejiigheder giver 

Bankens ansatte in te l l ek tue l t 

udfordrende stof ti l eftertanke og 
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Udvikling af effektive politikker 
Det er blevet tremlia-vet, at dc klassiske grundiéeggende elementcr 
projcktbcdomnieLse - rentabilitet og opfyldelse af beliggenhedskritcrietnc - er 
nodvendige, men langt fra tilstra-kkelige torudsa;tninger for med sikkerhed at 
kunne fremme regionudviklingen. 1 stedet bot der foretages en forhold.svis objektiv 
vurdering inden for en mere generel ramme, der rtckker videre end til en 
traditionel I0nsomhedsanaly.se. Demie vurdering bor gores til almindelig praksis. 
Den skal mindst besvare folgende sporgsmâl: 

• Passer projektet ind i en sammenhxngende strategi for udvikling at den 
p â g ï l d e n d e regions forholdsmxssige fordele? Isxr bor store offentlige 
investeringer begrundes inden for denne ramme. 

• Styrker projektet eftetspotgslen efter lokale underleverandorer? Er der behov 
for politiske ledsageforanstaltninger for at t temme udviklingen af sâdanne 
virksomheder? 

• Er projektets gennemforelse vel gennemta-'nkt i forhold til dets saitlige karakter? 
Da forsinkelser er hverdagskost i nogle tilbagestàende regioner, bor pro
jektbedommelsen omfatte samtlige involverede og de dermed forbundne risici 
for projektet. Offentlig stotte kan gores betinget at, at der foretages en ekstern 
projektkontrol, hvis projekterne bliver overmâde forsinkede eller overskrider 
budgetterne. 

• Er mulighederne for opnâelse af offentlig stotte afgotende for projektets be
liggenhed, eller ville initiativtaget have gennemfort det alligevel? I bekrxftende 
fald er sandsynligheden for, at tilskiid fremmer regionudviklingen, forhold.svis 
lav. 

• Er projektet okonomisk attraktivt i sig .selv? Forudberegningcr er vanskelige, 
fordi politiske beslutninget i hoj gtad kan a;ndre det lokale okonomiske miljo, 
men grundige simuleringer bor kunne afda;kke koordinationsprohlemer, og 
projekterne bor derfor ogsâ pâ denne baggrund véere okonomisk sunde. 

giver Banken et supplement til sine 

interne overvejelser i form af input 

fra fremtraedende aktorer i marken. 

I sin äbningstale formulerede Ban

kens formand Phil ippe Maystadt 

nogle klare sporgsmâl til 

f o rummet . For det 

forste, hvilke markeds-

maessige fiaskoer ligger 

der bag de regionale 

u l igheder , og hv i lket 

mal af u l ighed bor vi 

vaere v i l l ige t i l at 

acceptere? For det 

andet underst regede 

han, at det offentliges 

rolle har udviklet sig i de 

senere àr, idet staterne 

har a fv ik le t deres 

direkte engagement i en 

raekke ak t iv i te te r , 

hv i lket pr ivat iser in-

gerne af o f f en t l i ge 

akt iv i te ter er et godt 

eksempel pà. Angâende region

udvik l ing er sporgsmälet derfor , 

hvornâr udgifter t i l investeringer 

bedst afholdes af staterne, og 

hvornâr offent l ige midier snarere 

bor anvendes t i l f remme af den 

p r i va te sektors investe

ringer? 

Desuden understregede P. 

Maystadt, at afholdelse af 

udgi f ter ikke er tilstraek

keligt, da det er kvaliteten 

og ikke kvantiteten der er 

a fgo rende . Of fen t l i g f i 

nansier ing skal a fg jo r t 

indgâ i passende pakker af 

polit iske t i l tag , men hvad kan vi 

udlede af regionale succeser og 

fiaskoer om, hvilke foranstaltninger 

der er behov for som supplement til 

invester ingerne? Og sidst, men 

bestemt ikke mindst, kan der 

udarbejdes kriterier for projektud-

veelgelse, der bidrager til at sikre, at 

De rige bliver 

rigere og de 

fattige Ngesâ, 

men uden 

nogensinde at 

komme pâ 

omgangshojde 

en given investering virkelig forer til 

regional vaekst? 

En gennemgang af den okono

miske t eo r i var fo rs tedagens 

hovedtema. Professor Angel de la 

Fuente, ( I ns t i t u to de Anàl isis 

Econòmica, Barcelona) forklarede, 

at der tidligere var enighed om, at 

reg iona lpo l i t i k kunne st imulere 

vaeksten, hvorefter konvergens ville 

opstà som en neesten automatisk 

s idegevinst . Reduk t ion af u l i g -

hederne og okonomisk vaekst ansâs 

for at gà hând i hând. Den seneste 

udvikl ing i den okonomiske teori 

har i m i d l e r t i d f âe t en raekke 

f o r f a t t e r e t i l at haevde, at der 

findes staerke markedskraefter, som 

skaber ulighed mellem regionerne. 

Daniel Moucque, generaldirektôr for 

regionalpol i t ik i Europa-Kommis

sionen, bekraeftede derefter, at de 

sociale og okonomiske uligheder 

mel lem EU's regioner er ganske 

varige og ikke viser tendens ti l at 

aftage. Han understregede, at de 

regionale ubalancer stadig er ca. 

dobbelt sà store som i USA, men 

mente, at de ville have vaeret endnu 

storre uden Europa-Kommissionens 

og ElB's betydelige indsats. 

Har EU's pol i t ik sâ vaeret dàrl ig? 

Professor Phil ippe Mar t in (École 

Nationale des Ponts et Chaussées, 

Paris) stil lede det grund

iaeggende sporgsmâl, om 

politiske indgreb overho-

vedet er onskelige. Hans 

hovedtese var, at offentlig 

bistand nok kan oge per 

capita-indkomsterne i t i l 

bagestàende reg ioner , 

men at den mul igv is er 

f o r b u n d e t med ganske 

betydelige opportunitets-

omkostninger. Med andre ord kan 

nettoresultatet af offentlig bistand 

blot blive overforsel af indkomst fra 

rige t i l fa t t ige uden v i rkning pâ 

produkt iv i te ten. Det kan fore t i l 

lavere samlet velstand, hvis over-

forslerne bortieder ressourcer fra 

de ve ls tâende og innova t i ve 
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fokus pà reg ional konvergens: »Mere er ikke a l t i d bedre« 

regioner, der er hoveddrivkraef-

terne bag den okonomiske vaekst i 

landet. Hvis det er tilfaeldet, star vi 

over fo r et uomgaengel ig t valg 

mellem lighed og vaekst. 

P. Martins tese blev i det mindste 

delvis bekraeftet af chefokonomens 

hovedafdelings interne empiriske 

undersogelse. Den ind iedende 

konstater ing i det te indiaeg var, 

at meget fä okonomer vil bestride, 

at f remme af okonomisk vaekst 

som sâdan er vejen til konvergens. 

Samtidig kan man vanskeligt fore-

stille sig nogen vaekstmekanisme, 

der ikke forudsaetter en 

forogelse af kap i ta l -

grundlaget under en eller 

anden form. Et pragmatisk 

politisk sporgsmâl er derfor: 

Spiller statens anlaegsinve

steringer - i veje, skoler, hos

pitaler, havne, lufthavne osv. 

- en storre rolle, eller bor de 

o f fen t l i ge midier snarere 

anvendes t i l at s t imulere 

private investeringer i f.eks. aniaeg 

og udstyr? 

vaere v e l d o k u m e n t e r e d e ek

sempler pâ, at f.eks. bedre infra

s t r u k t u r e r fo r k o m m u n i k a t i o n 

kan b id rage t i l at genskabe 

balance i den oko

nomiske geogra f i . Det 

geelder i m i d l e r t i d pâ 

ingen made fo r of

fent l ige investeringer i 

a lm inde l i ghed . Det er 

sâledes dokumentere t , om at Opnâ meSt 

at o f f e n t l i g e investe- mul ig offentl ig 

r inger har vaeret et 

m idde l t i l r eg iona l 

o m f o r d e l i n g snarere 

end en vaesentl ig âr

sag t i l p roduk t i v i te ts -

forbedringer. 

Regionerne 

konkurrerer 

ofte indbyrdes 

kapital, men 

mere er ikke 

altid bedre 

Resultaterne viser, at der bade pä 

n a t i o n a l t og r e g i o n a l t p lan 

er gode gründe t i l at t ro , at er-

hvervssektorens anlaegsinve

ster inger og kva l i te ts fo rbedr in -

ger af den menneske l ige kap i 

tal (uddannelse) oger det okonomi

ske systems m u l i g h e d e r f o r at 

overv inde sin t i l bages tàenhed . 

Desuden er strategiske nog le in-

f r a s t r u k t u r e r uden tv i v l af 

afgorende betydning. Der synes at 

Ikke desto mindre har en raekke 

projekter i den of fent l ige sektor 

utvivlsomt haft en positiv virkning 

pâ regionudviklingen, sâledes at de 

ville overleve en noje ex post-lon-

somhedsanalyse. Bertrand Rossert 

f ra EIB's hovedafde l ing for 

pro jektevaluer ing fork larede, at 

de t te har veeret t i l faeldet , men 

at ikke alle projekter kan forventes 

af vaere lige effektive med hensyn 

t i l at skabe reg ional o-

konomisk ak t i v i te t . Det 

afhaenger bl.a. af de 

At tro, at involveredes art og af, hvor 

produktivitetS- godt forhandlingeme med 

forskelle er ^^ ' ^ styres. Desuden viser 

en gennemgang af en 

raekke praktiske eksempler 

f ö re tage t af hovedaf

de l ingen for pro jek t 

evaluering, at et betydeligt 

offentligt engagement i projekterne 

af admin is t ra t i ve gründe forer 

til stor ineffektivitet, der begraenser 

projektets potent ie l le reg ionud-

viklingsbidrag. 

urokkelige, 

eren fejI 

Endelig stillede professor Jacques 

Thisse (Université Catholique de Lou

vain) et provokerende sporgsmâl: 

Hvor for er reg iona le u l igheder 

(ikke) dàrlige for folks velbefinden-

de? Han papegede, at markeds-

maessige fiaskoer kan fore til varig 

geografisk koncentration, og ana

lyserede deres arsager. Han for-

svarede sàledes den tese, at den 

drastiske reduktion i transport- og 

handelsomkostningerne i de for

lobne artier i kombination med en 

ut i lstraekkel ig arbejds-

kraftmobil i tet i hoj grad 

har fort til koncentration 

og regionale uligheder. 

Han understregede, at de 

loka le ins t i t u t i oners 

e f fek t i v i te t og kval i te t 

samt tilstedevaerelsen af 

t ekno log i ske in f ra 

strukturer - lokale net af 

specialiserede udbydere 

af teknologiske tjenester 

og lignende - er vigtige 

ingredienser i solstralehistor ier. 

Han tilfojede i denne sammenhaeng 

den bet ragtn ing, at det der for i 

visse tilfaelde vil vaere i regionernes 

egen interesse at knytte vi lkâr -

el ler i det mindste k lare ret 

ningslinier - ti l ydelsen af lan og t i l 

skud. 

Han krit iserede desuden det for

h o l d , at r e g i o n e r n e o f t e k o n 

kurrerer indbyrdes om at opnâ 

mest mulig kapital fra of fent l ige 

ki lder. Han paviste, at regioner, 

der onsker at u d n y t t e deres 

komparat ive fordele, mâske sIet 

ikke har behov for samme typer 

i n f r a s t r u k t u r . De po l i t i sk an

svarlige bor derfor fokusere pa, 

hvi lke typer af o f fen t l i g kapital 

der har den störst mulige positive 

virkning pâ regionens okonomiske 

aktivitet. Med andre ord: Mere er 

ikke a l t i d bedre . J. Thisses 

teoret iske vurder ing underbyg-

gede k la r t den laere, der kan 

udledes af de t i d l i ge re naevnte 

sammenl ignende undersogelser 

(jf. s. 23).H 

Patrick Vanhoudt 

Chefokonomens hovedafdeling 

Tlf: (+352) 4379-3439, 

E-mail: p.vanhoudt@eib.org 

Interesserede 

laesere kan f inde 

mere detal jerede 

opiysninger i EIB-

Papers, nr. 5 

(1 og 2), hvor de 

heri omta l te 

undersogelser er 

o f fen t l igg jor t . 

EIB-Papers kan 

rekvireres gratis 

fra chefokono

mens hovedaf

del ing, fax (-1-352) 

4379-3492. 
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Regionudvikling: En effektiv 
udnyttelse af de disponible midier 

2 0 0 0 B R E M E 

At fremme en afbalanceret region

udvikl ing gennem finansiering af 

sunde investeringer er Bankens ho-

vedaktivitet. I nogle medlemslande 

har EU's regionalpolitik og Bankens 

aktive bidrag dertil gjort det muligt 

for regionerne at udl igne de 

okonomiske forskelle. I andre er re

sultaterne mindre overbevisende. Selv 

i de medlemslande, der har formâet 

at overvinde deres tilbagestàenhed, 

er forskellene mellem regionerne ikke 

nodvendigvis blevet mindsket. Derfor 

lyder de centrale sporgsmâl, der vil 

blive stillet pà ElB-forum 2000: »Hvad 

har virket?« »hvad gik galt?« og -

f rem for ait - »hvad kan vi laere 

deraf«? 

Dette er sâ meget desto vigtigere, 

som Europa star over for nye ud

fordringer. Nye teknologier og det 

spirende informationssamfund kan 

isaer blive til gavn for de allerede hojt 

udviklede regioner. Dynamiske 

regioner vii màske vaegre sig ved i for 

hoj grad at skulle overfore midier til 

tilbagestàende regioner, fordi det 

risikerer at underminere deres egen 

konkurrenceevne pà de inter

nationale markeder. 

Endvidere star vi over for udvidelsen 

af Unionen med Central- og Ost

europa. Med denne udvidelse vii de 

regionale forskel le vokse i h idt i l 

ukendt grad. Man vii uundgàeligt 

stille sig det sporgsmâl, hvilken grad 

af ul ighed der kan tolereres, og i 

ElB's 
à ri ige 
forum 
finder 
sted i 

Bremen 
den 79. 

og20. 
oktober 

hvilken grad andre kan forventes 

solidarisk at vi l le hjaelpe de nye 

medlemslande med at komme pà om

gangshojde. 

De disponible midier til ophjaelpning 

af ugunstigt stillede regioner kan bli

ve knappere. Det vii derfor vaere sà 

meget desto vigtigere at gore bedst 

mulig brug af disse midier i form af 

bade tilskud og làn med henblik pà 

at styrke regionudviklingen. 

»Forudsaetninger for 
succès« 

En succesrig regionudvik l ing af
haenger af mange andre faktorer end 
de disponible midier, f.eks. vel
fungerende administrat ioner, en 
professione! udvikiingsplanlaegning, 
beslutningsmaessig autonomi kom
bineret med politisk ansvarlighed for 
beslutnintfstagerne samt ti lstede
vaerelsen af mennesker med i-
vaerksaetterànd og en veluddannet 
arbejdsstyrke. Endelig er der behov 
for en generel okonomisk politik, der 
giver det ret te inci tament t i l 
strukturomlaegninger, okonomisk 

vaekst og jobskabelse. Det er et ind-

viklet emne, men mâske er det 

alligevel muligt at dokumentere de 

vigtigste forudsaetninger for en suc

cesrig regionudvikling. 

»Erfaringerne viser« 

Pà andendagen vil forummet gâ ind 

i en nojere droftelse af, hvilke fak-

torer der bidrager t i l en succesrig 

reg ionudv ik l ing . Talerne reprae

senterer prakt isk er far ing med 

reg ionudv ik l ing , ud fo rmn ing af 

regionalpol i t ik og finansiering af 

investeringsprojekter. 

En forste gruppe vil under over-

skr i f ten »Erfar ingerne med re

g ionalpol i t ik viser«, fokusere pâ 

kort iaegningen af regionernes 

staerke og svage sider samt drofte 

behovet for en afbalanceret 

udvikl ingspol i t ik, dvs. en klassisk 

generel planlaegning, der omfatter 

infrastrukturer, forbedr ing af de 

menneskel ige ressourcer og t i l -

skyndelser til mindre og mellemsto

re virksomheder. 
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EIB-forum 2000 i Bremen 

»Finansiering af 
regi on u dvik lin g « 

Det forste sporgsmâl, der skal be-

svares i denne gruppe, er, om 

euroens indforelse og den igangvae

rende in tegra t ion af de f i nan

sielle markeder i euroomrâdet har 

forbedret de mindre og mellemstore 

virksomheders samt de regionale og 

de lokale myndigheders adgang ti l 

finansiering, idet dette i hoj grad ville 

fremme regionudviklingen. 

Det andet sporgsmâl er, om vi kan 

vente, at de nuvaerende budget-

stramninger i Europa vil blive fast

ho ld t og fo r tsa t vi l s t imulere 

ef tersporgsien ef ter a l te rnat ive 

model ler fo r e tab le r ing , f i nan 

siering og dr i f t af infrastrukturer, 

isaer partnerskaber med of fent l ig 

og privat deltagelse. Det vil blive 

droftet, i hvilket omfang sâdanne 

modeller kan anvendes i Central- og 

Osteuropa. Ogsâ de regionale 

venturekapitalselskabers rolle vil 

blive analyseret. 

Günter Grass 
holder bordtalen 

EIB har gjort det til en tradition for 
sine forummer at invitere en bord-
taler t i l at forelaegge sine 
synspunkter om et emne, der ikke 

figurerer pâ de indbudtes daglige 
arbejdsprogram. I âr glaeder vi os 
specielt over at have Günter Grass, 
sidste àrs vinder af Nobelprisen for 
litteratur, blandt os. Det er ligeledes 
blevet en tradi t ion at afslutte fo
rummet med en ta le ho ld t af 
vaertslandets medlem af EIB's 
styrelsesrâd, nemlig i âr forbunds-
finansminister Hans Eichel. • 

Program 

Den 19. oktober 2000 

15.00: ÂBNING AF FORUMMET 
Philippe Maystadt, formand for EIB 

F O R U M 
2 0 0 0 8 R E M E Ν 

Forste moderaekke: »Forudsaetningerne for en succesrig 

regionudviklingspolitik« 

Ordstyrer: Wolf gang Roth, naestformand i EIB 

Talere: 
Kajo Schommer, okonomiminister, Sachsen 
Charles McCreevy, finansminister, Irland 
Jaroslaw Baue, vicestatsminister og finansminister, Polen 

Jack McConnall, parlamentsmedlem, finansminister, det skotske 

hjemmestyre 

Monica Wulf-Mathies, t id l igere EU-kommissaer med ansvar for 

regionalpolitik 

GALLAMIDDAG 

Velkomsttale: Hartmut Perschau, Bremens borgmester 
Gaestetaler: Günter Grass, vinder af Nobelprisen for litteratur i 1999 

Den 20. Oktober 2000 « H 
Oplœg til anden moderaekke: »Erfaringen med regionalpolit ik og 
finansiering« 
Alfred Steinherr, chefokonom i EIB 

GRUPPE 1: »Erfaringerne med regionalpolit ik viser« 

Talere: 
Brigitte Ederer, byrâdsmediem med ansvar for finansielle sporgs
mâl, Wien 
Pierre Mayet, formand for den tvaerministerielle koordinations-
gruppe Sofia Antipolis, Frankrig 
Ramon Mar imon, statssekretaer, Minister iet for Videnskab og 
Teknologi, Spanien 

GRUPPE 2: »Finansiering af regionudvikling« 

Talere: 
Jacques Guerber, administrerende direktor, Dexia Crédit Local 
de France 
Ingr id Mat thäus-Maier , bestyrelsesmedlem, Kredi tanstal t für 
Wiederaufbau, Tyskiand 
Ari Toippanen, formand for og partner i CapMan Partners, Finland, 
formand for European Private Equity and Venture Capital Asso
ciation, EVCA 

AFSLUTNING 
Hans Eichel, f inansminister og Tysklands medlem af EIB's sty
relsesrâd 

Yder l igere opiysninger om EIB-forum 2000 kan fâs ved henvendelse t i l EIB's hovedafde l ing fo r 

In fo rmat ion og kommun i ka t i on , Yvonne Berghorst, t l f . : (+352) 4379-3154, e-post: y.berghorst@eib.org. 
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der udgives af hoveda fde

l i ngen fo r i n f o r m a t i o n og 

kommunika t ion , udkommer 

samtidig pâ elleve EU-sprog . 

A r t i k l e r n e kan a n v e n d e s 

f r i t , dog heist med angivelse 

af kilde. Endvidere vil Banken 

saette pris pà at modtage et 

eksemplar af de publ ikat io

ner, som indeholder citater 

herfra. 

Bankens forste elektroniske 
EARN-emission 

I februar samarbejdede EIB med 

Intesagruppens Investeringsbank 

Caboto om udbydelsen af sin for

ste elektroniske EARN-emission. 

Der var tale om en obligations-

emission pà 500 mio med en ren-

tekupon pâ 4,625% og udlob 

den 15. oktober 2002. Det er 

ElB's forste elektronisk distr i-

buerede emission. Caboto er 

eneste lead manager og udbyder 

emissionen blandt sine storste 

institutionelle kunder i Italien via 

Sit RetLotssystem og i udlandet 

via Internettet og Bloomberg. 

Denne emission er et vigtigt led i 

ElB's strategi for m idde l t i l 

vejebringelse via In ternet tet , 

der indledtes i juni 1999 med 

et t i lbud om gaeldsombytning 

t i l euroer , ude lukkende via 

Internettet. • 
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Trykt pa Arctic silk 

(miljomaerket »Nordic Swan«) 

af Victor Buck, Luxembourg 
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Gaveydelse til Moçambique 

I marts skaenkede EIB Moçam

bique 500 000 EUR som en nod

hjaelp t i l ofrene for oversvom-

melseskatastrofen. 

Midlerne blev stillet ti l râdighed 

via EU's delegation i Maputo, 

der udvaigte mâlene for nod

hjaelpen. 

I de senere àr har EIB stillet hu-

manitaer bistand t i l râdighed i 

fiere katastroferamte lande el

ler omrâder, sâsom Honduras 

og Nicaragua i 1998 samt Koso

vo, Tyrkiet og Athenomradet i 

1999. 

EIB har vaeret aktiv i Moçambi

que i nogen t i d , og dens ak

t iv i tet er blevet udvidet siden 

1992, hvor den langvarige bor-

gi;rkrig i landet ophorte. Lângiv

ningen inden for rammerne af 

den fjerde Lomekonvention har 

g jor t det mu l ig t at fo rbedre 

EIB âbner kontor i Berlin 

Ultimo maj âbnede EIB sit nye 

kontor I Berl in. Det skal isaer 

fremme udvidelsen af Bankens 

finansieringsaktivitet, specielt i 

Berlin og de nye delstater, men 

ogsâ styrke forbindelserne t i l 

investorerne og par tnerban-

kerne yderligere. 

Berlinkontoret skal isaer varetage 

kon tak ten med förbundsre

ger ingen og delstatsreger in-

gerne samt folge den tyske de

bat om udlànssporgsmàl, f.eks. 

den lobende debat om nye tek-

nikker for finansiering af offentlige 

infrastrukturer. 

Siden 1990 har EIB seksdoblet sit 

ârlige udlânsbelob i Tyskiand til 

5,5 mia EUR i 1999, hvilket gor 

landet til den storste modtager af 

dens finansieringsbidrag. 

Di'n tyske genforening har vaeret 

en afgorende ârsag til dette op-

landets elsystem og f remmet 

investeringerne i den industrielle 

udnyttelse af nogle af landets 

naturressourcer (gra f i t , a lu

minium, elefantnodder og suk-

ker, men ogsâ rejeavl). • 

sving i Bankens aktivitet. Af de 

30,7 mia EUR, EIB har stillet t i l 

râdighed i Tyskiand i de seneste 

10 âr, er ca. halvdelen gâet til de 

nye delstater. 

Berlin er blevet et saerligt 

braendpunkt for EIB. Siden 1990 

har den sàledes stillet ca. 4 mia 

EUR t i l râdighed for 18 om

fattende infrastrukturprojekter, 

herunder modernisering af gas-, 

fjernvarme- og vandforsynings

anlaeg, bygge- og anlaegsar

bejder pà Potsdamer Platz og 

fo rbedr inger af hospitaler i 

Ostberlin. • 

Deo tyske finansminister Hans Eichel (til hojre) og naestformand 
I EIB W o l f g a n g R o t h v e d à b n i n g s c e r e m o n i e n . 

http://www.eib.org

