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De Europese Invesferingsbanic zal zieh 
in het bi jzonder richten op innovatie-
projecten in de Europese Unie. 

Deze heror iëntat ie van de activiteiten 
van de Bank volgt u i t de strategie van 
de Europese Raad van Lissabon in 
maart, die de nadruk legde op de nood 
zaak dat Europa een concurrerender en 
dynamischer kenniseconomie moet 
worden. 

De Raad van Gouverneurs van de EIB -
de ministers van Financiën van de 
l idstaten van de EU - heeft in zi jn 
jaarvergadering in j u n i ingestemd met 
het in i t ia t ie f „ Innovat ie 2000". Met d i t 
programma wi l de Bank investeringen 
steunen die de tots tandkoming van de 
informatiemaatschapplj , onderzoek en 
ontwikkei ing, Innovatie, concurrentie-

kracht en de kwal i tat ieve verri jking van 
het menselijk kapitaal bevorderen. 

Hiervoor is een leningenprogramma 
van 12 to t 15 mi l jard EUR voor de 
komende drie jaar opgezet. De Raad 
van Gouverneurs besloot eveneens de 
omvang van de verrichtingen van de EIB 
met risicokapitaal voor het fVIKB te ver
dubbelen tot 2 mi l jard EUR. 

De president van de EIB, Philippe 
Maystadt, legde er in zi jn verkiaring 
voor de gouverneurs de nadruk op dat 
voor een succesvolle ui tvoer ing van het 
programma een nauwe samenwerking 
met nationale en lagere overheden, als
mede met de partners van de Bank in de 
financiële sector en met de Europese 
Commissie noodzakeli jk is. 



Hei initiatief „Innovatie 2000' 

Onder dit initiatief hebben de gou

verneurs een reeks operationele 

beginselen goedgekeurd, die finan

cieringsmiddelen van de EIB op vijf 

beleidsterreinen moeten toewijzen: 

• scholing van het arbeidspoten-

tieel door scholen, colleges en uni

versiteiten uit te rüsten met com-

puterapparatuur en kredieten te 

verstrekken ten behoeve van IT-

opleidingscentra; 

• onderzoek en ontwikkei ing: door 

cofinanciering van openbare of 

particulière onderzoeksprogram-

ma's, bedrijfsinvesteringen in O&O, 

onderzoeksinfrastructuur, „centres 

of excellence" en maatregelen om 

het MKB toegang te laten hebben 

tot onderzoeksprogramma's; 

netwerken van informatie- en 

communicatietechnologie: door 

de financiering van transeuropese 

Risicokapitaal en de hervorming van het EIF 

pagina 

HooLdelement van het initiatief „Innovatie 2000" is de uitbreiding 
van de activiteit van de Bank ten behoeve van het MKB, waaraan zij 
risicodragende middelen verstrekt. 

De gouverneurs hebben de voorziening ter dekking van het risico in 
verband met dergeUjke verrichtingen verhoogd van 1 tot 2 miljard 
EUR. De voorziening wordt gefinancierd uit het nettoresultaat van 
de EIB en beliep al 1 miljard EUR uit de resultaten van de boekjaren 
1996, 1997 en 1998. Hieraan is uit het resultaat van 1999 nog eens 
500 miljoen EUR toegevoegd; naargelang de behoeften zal het saldo 
komen uit de resultaten over de jaren 2000 tot en met 2002. 

De gouverneurs hebben ook ingestemd met de hervorming van het 
Europees Investeringsfonds en willen dat deze instelling binnen de 
EIB-Groep de specialist wordt voor het verschaffen van risicokapi
taal. Onder behoud van de tripartiete aard van het Fonds (waarvan 
het kapitaal in handen is van de EIB, de Europese Commissie en een 
aantal handeisbanken) is het de bedoeling dat de EIB de meerder-
heidsaandeelhoudster wordt met een deelneming van meer dan 50%. 

Wanneer aile verrichtingen met risicokapitaal binnen 
dc EIB-Groep (inmiddels is voor 1,2 miljard EUR toe
gekend) in handen van het EIF worden gelegd, zal dit 
de financiële en operationele capaciteit van het Fonds 
aanzienlijk versterken, waardoor het op dit bijzonder 
gespecialiseerd terrein doelmatiger te werk kan gaan. 
Dc nieuwe betrekkingen tussen de EIB en het EIF 
zetten tevens aan tot een productieve bundeling van 
expertise van de Bank en het Fonds via extra financiële 
Instrumenten ter ondersteuning van het MKB. Het 
katalyserende effect van de activiteiten van de EIB-
Groep binnen de Europese bank- en financiële sector 
zal eveneens sterker worden. 
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breedband- en multimedianetten, 

en materiële of virtuele infrastruc

tuur die lokale toegang tot derge

lijke netwerken bieden, vooral in 

de min of meer achtergebleven 

regio's van de Unie. De Bank zal 

haar kredietverlening concentre

ren op innoverende technologi

sche projecten als ADSL, xDSL en 

UMTS; 

• verbreiding van innovatie: door 

de financiering van „on-line-

gezondheidszorgdiensten" en het 

gebruik van informatietechnolo-

gie om de burgers van Europa 

dichter bij de lagere overheden en 

openbare diensten te brengen; 

door ondernemingen, met name 

in het MKB, te voorzien van 

geavanceerde informatietechno-

logie; 

• ontwikkeiing van het MKB en het 

ondernemerschap: door grotere 

steun met risicokapitaal voor de 

ontwikkeiing van het innoveren

de midden- en kleinbedrijf, het 

bevorderen van de totstandko

ming van wetenschapsparken, 

denktanks en centra voor starten

de bedrijven en de invoering van 

nieuwe producten die afgestemd 

zijn op de behoeften van micro-

ondernemingen. 

De ElB zal in de komende drie jaar 

op deze nieuwe terreinen steun 

gaan bieden via een specifiek 

leningenprogramma van 12 tot 

15 miljard EUR. Het gaat niet om 

een simpele vergroting van het 

kredietvolume van de Bank, maar 

vooral om een kwalitatieve her

oriëntatie van de gebruikelijke 

verrichtingen van de ElB op sec

toren met een hoge technologische 

meerwaarde die een positieve 

invloed op de economie hebben. 

Daartoe zal de Bank haar pakket 

financiële Instrumenten uitbreiden 

en nieuwe partners en dienten 

zoeken, vooral met het oog op de 

uitbreiding van haar financierings-

activiteit tot immateriële investe

ringen. • 
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Ministers van Financiën van de Europese Unie praten over toppr io r i te i ten van de ElB 

In zijn verkiaring 
voor de gouver
neurs van de ElB 
noemde Philippe 
Maystadt het 
ini t iat ief 
Innovatie 2000 
en de financie
ringen in de 
kandidaat-
lidstaten 
topprior i tei ten: 

„Uit de conclusies van Lissabon 

blijkt duidelijke steun aan ons initi-

tiatief Innovatie 2000 op de vol

gende vijf terreinen: menselijk 

kapitaal, MKB en ondernemer

schap, onderzoek en ontwikkeiing, 

informatie- en communicatietech-

nologienetwerken en verbreiding 

van innovatie. 

Een wezenlijk element van het ini

tiatief Innovatie 2000 betreft het 

voorstel om opnieuw een miljard 

EUR uit het nettoresultaat van de 

Bank beschikbaar te stellen voor risi

cokapitaal voor het MKB. Dit voor

stel komt op het goede moment, 

daar de Bank reehtstreeks of via het 

EMT-mandaat aan het EIF het volle

dige bedrag van de oorspronkelijke 

één miljard EUR waarvoor u in 1997 

toestemming hebt gegeven, heeft 

toegekend. 

„ Min i- Ma rschi allplan" 

De financieringssteun van de Bank 

in Midden- en Oost-Europa zal in de 

komende jaren in totaal ruim 17 

miljard EUR bedragen om de kandi

daatlidstaten op hun toetreding tot 

de Unie voor te bereiden. 

Ik wi l het belang van deze toezeg-

ging niet overschatten, maar som

mige waarnemers hebben dit plan 

al als een "mini-Marshallplan„ voor 

onze oosterburen betiteld. Mag ik u 

er ook op wijzen dat de helft van dit 

bedrag, 8,5 miljard EUR in de pério

de 2000-2003, voor eigen risico van 

de Bank ter beschikking wordt 

gesteld? Het saldo, 8,7 miljard EUR 

voor de période 2000-2007, is 

afkomstig van het nieuwe krediet

verleningsmandaat dat de Raad de 

Bank heeft gegeven. 

Uiteraard ben ik me er volledig van 

bewust dat het een van de grootste 

Problemen voor de Bank in de 

komende jaren zal zijn om dit enor

me bedrag goed te besteden, maar 

ik kan υ verzekeren dat het toezicht 

op dit programma een van onze 

topprioriteiten zal zijn. 

Dat is ook de reden dat de Directie 

zojuist heeft besloten de operatio

nele diensten van de Bank te her

struetureren. In de nieuwe structuur 

zullen de toetredingskandidaten en 

de lidstaten in één directoraat wor

den bijeengebracht, zodat het 

gemakkelijker wordt procedures en 

praktijken over te zetten, knowhow 

over te dragen en de integratie van 

de kandidaatlidstaten in de 

EIB MEDEDELINGEN 2 - 2 0 0 0 pagina 5 



1999 

31 800 
27 765 
4 035 

28 355 

178 775 

20 494 

1067 

201 104 

100 000 

(in min EUR) 

1998 

29 526 
25 116 
4410 

30 098 

155 333 

19 306 

1 195 

176 544 

62 013 

De EIB in 1999 

Ondertekende leningovereenkomsten 
- binnen de EU 

- buiten de EU 

Opgenomen middelen 

Uitstaande kredieten 

Eigen middelen 

Nettoresultaat 

Balanstotaal 

Geplaatst kapitaal 
(op 31 december) 

Philippe Maystadt over: 

Kredietverlening: 
„Binnen de Europese Unie zou ik graag even willen wij
zen op de steun aan het MKB via globale kredieten aan 
onze financiële partners (2,8 miljard EUR) of via deel
nemingen in risicokapitaalfondsen (voor 470 miljoen 
EUR aan goedgekeurde projecten in 1999). Ook heeft 
de Bank haar inspanningen ten behoeve van transeuro
pese netwerken op het gebied van vervoer, energie-
overdracht en telecommunicatie geïntensiveerd (met 
meer dan 10 miljard EUR aan verstrekte kredieten). 

Ons zwaartepunt buiten de Europese Unie lag in de 
kandidaatlidstaten van Midden- en Oost-Europa en op Cyprus. In 
Midden- en Oost-Europa is de Bank verreweg de grootste multilate
rale financieringsinstelling." 

Inleningsactiviteit 
„Onze obligatieleningen in euro maakten 4 1 % van onze totale inle
ningsactiviteit in 1999 uit, waarvan de helft binnen ons EARN-pro-
gramma (Euro Area Reference Notes). De Bank streeft ernaar een 
eersteklas aanvulling op de leningen van soevereine emittenten te bie
den, en naar onze mening hebben wij hierbij aanzienlijke vooruit-
gang gebockt. Onze emissies in GBP en USD maakten vorig jaar 
ongeveer de helft van onze totale inleningsactiviteit uit." 

Balans: 
„Het brutobedrijfsresultaat bedroeg vorig jaar 1 187 miljoen EUR, 
een rendement op eigen vermögen van 5,8%. De daling van het bru
toresultaat ten opzichte van 1998 kan worden verklaard uit een com-
binatie van lagere bruto-opbrengsten uit treasury-activiteiten en een 
geringere nettorentemarge. De administratieve uitgaven namen vorig 
jaar bruto 12,4% toe vergeleken bij 1998. De hoofdreden hiervoor is 
een bijdrage van 10 miljoen EUR aan het Actieplan voor arme landen 
met zware Schuldenlasten (zie blz. 22) en bijzondere steun na de aard
bevingen in Turkije en Griekenland, alsook een donatie voor Kosovo 
(2,6 miljoen EUR in totaal)." 

Europese Unie te versnellen (zie ook 

blz. 15-19). 

Voor onze activiteiten in de kandi

daatlidstaten hanteren wij dezelfde 

selectiecriteria als in de Unie en wij 

willen het aandeel van milieuprojec

ten in het totale kredietverlenings-

bedrag verhogen tot 25%. 

Om te zorgen voor een zo groot 

mogelijke invloed zullen wij nauw 

blijven samenwerken met de 

Commissie en haar nieuwe pretoe-

Ministers van Financiën in de EIB: 
Didier Reynders, Belgie 
(die nu het voorzitterschap van 
de Raad van Gouverneurs overneemt) 
en Laurent Fabius, Frankrijk 

tredingsprogramma, alsmede met 

de multilaterale instellingen die in 

deze regio actief zijn. 

Nu de Europese Raad van Helsinki 

heeft besloten Turkije als kandi-

daatlidstaat te erkennen, zal de 

Bank dit land uiteraard opnemen in 

de lijst landen die voor haar pretoe

tredingssteunfaciliteit in aanmer

king komen. 

Zoals voor alle overige kandidaatlid

staten geldt, zijn de vettichtingen 

ondet deze faciliteit afhankelijk van 

onze gebruikelijke criteria, vooral 

met betrekking tot het verschaffen 

van zekerheden." • 
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EUROPESE IWESTERINCSR.ANK 
I n n o v a t i e en de i n f o r m a t i e m a a t s c h a p p l j 

EU tegenover 
de Verenigde 
Staten en 
Japan: 
We lopen in -
maar er is 
nog veel te 
doen 

Innovatie en de 
informatiemaatschappij SS5£' 

De Europese Raad van Lissabon heeft in maart tot actie 

besloten om ervoor te zorgen dat Europa een wereldwijd 

concurrerende en dynamische kenniseconomie wordt. Hoe 

staat de Europese Unie er momenteel voor wat innovatie, 

onderzoek en ontwikkeiing en de informatiemaatschappij 

betreft vergeleken bij de Verenigde Staten en Japan? Twee 

studies van het directoraat Projecten van de EIB geven 

meer zieht op de huidige situatie. 

Particulière sector 
in de EU moet meer 
aan O&O besteden 

Technologische vernieuwing is de 
motor voor economische groei en 
de meeste innovaties zijn het resul
taat van weloverwogen economi
sche besluiten over de middelen die 
aan het genereren van kennis moe
ten worden besteed. 

Europa besteedt relatief weinig 
geld aan kennisontwikkeling, en 

dat geldt in het bijzonder onder
zoek en ontwikkeiing (O&O), in 
vergelijking met de belangrijkste 
Internationale concurrenten, de 

I. O&O/BBP-

coëff iciënt 

( in%) in de 

EU-lidstaten 

Verenigde Staten en Japan. In 
Europa wordt 1,8% van het BBP 
aan O&O besteed, in de VS 2,8% en 
in Japan 2,9%. Het ziet er niet 
naar uit dat Europa deze achter
stand metterti jd zal wegwerken. 
Bovendien zijn de verschillen in het 
coefficient O&O/BBP tussen de lid
staten van de Europese Unie enorm 
groot (in de orde van 7 : 1; zie af-
beelding 1). 

Door de combinatie van krachten 
die inherent zijn aan innoverende 
activiteiten (willen deze bijvoor
beeld succesvol zijn, dan zijn een 

Bron: OESO s FIN D F DK UK EU Β A IRL I NL E Ρ GR 
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II. Aantal onder-

zoekers in het 

bedri j fs leven als 

% van de to ta le 

beroeps

bevolk ing 

1.0 

0,8 

0,6 -

0,4 

0,2 

0,0 EU US Japan 

Bran: OESO 

passende onderzoeksstructuur en 
de juiste stimulansen voor onder-
zoekers noodzakelijk) bestaat het 
risico dat de technologische ver
schillen tussen de regio's in Europa 
nog groter worden. Daarom moe
ten er compenserende beleidsmaat-
regelen worden getroffen die de 
capaciteit van ärmere regio's verho
gen zodat zij meer technologie 
kunnen absorberen. 

Hoewel de middelen voor funda
menteel onderzoek en voor onder
zoek door overheidsinstellingen in 
de EU min of meer overeenkomen 
met die van de Verenigde Staten, 
zijn er grote verschillen in de uitga
ven voor O&O door het bedrijfsle
ven. 

Het particulière bedrijfsleven in 
Europa verriebt veel minder O&O 
dan de industrie in de Verenigde 
Staten en Japan. Ook zijn er minder 
onderzoekers in Europa: 5 van 
de 1 000 werknemers in Europa 
zijn wetenschappelijk onderzoeker, 
tegenover 7 respectievelijk 9 in de 
Verenigde Staten en Japan. Voor 
een verschuiving naar een op ken
nis gebaseerde economie beschikt 
Europa dus over minder menselijk 
kapitaal dan de beide overige lan
den (zie figuur 2). 

Het gaat er dus niet zozeer om 
meer geld aan onderzoek van over
heidsinstellingen te besteden, maar 
eerder om de particulière sector 
ertoe aan te zetten meet geld aan 

O&O uit te geven. Daarnaast zijn er 
ook voldoende mogelijkheden om 
de efficiency van O&O door de 
overheden in Europa te verbeteren, 
vooral door de O&O-uitgaven in de 
lidstaten beter te coördineren. Dit 
zou onnodig dubbel werk voor
komen en de synergie versterken. 

Van het particulier gefinancierd 
O&O in Europa komt 80% van 
grote bedrijven en 20% van het 
MKB. Het MKB-aandeel in de 
Verenigde Staten (15%) en Japan 
(6%) is lager. Innovatie in de EU is 
dus naar verhouding sterker afhan
kelijk van het MKB dan elders. De 
prestaties van het MKB op dit ter
rein zijn dan ook belangrijk. Het 
MKB heeft minder gemakkelijk toe
gang tot overheidsmiddelen dan 
het grootbedrijf: siechts 9% van het 
O&O door het MKB wordt door de 
overheid gefinancierd, vergeleken 
bij 13% van het O&O door het 
grootbedrijf. 

Daarom zou een gemakkelijker toe
gang van het MKB tot financie
ringsmiddelen ten behoeve van 
innovatie de prestaties van het 
Europese bedrijfsleven aanzienlijk 
verbeteren. 

Er zijn aanwijzingen dat de Euro-
peanen de resultaten van hun 
innoverende activiteit niet ade
quaat met octrooien beschermen. 
Europese bedrijven neigen door-
gaans minder tot patentering dan 
het bedrijfsleven in de Verenigde 

III. Tech lologische 

betalingsbalans (in € mrd) 
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staten en Japan. Dit leidt tot een 

siechtere technologische betalings

balans (waarin inkomsten uit ver-

gunningen, octrooien, knowhow 

enzovoort zijn opgenomen). Deze 

balans is voor de Verenigde Staten 

en Japan positief. Om deze negatie

ve tendens te keren moeten 

Europese uitvinders (universiteiten, 

bedrijven en particulière onder-
zoeksinstellingen) worden aange
moedigd meer ontdekkingen en 
intellectueel eigendom te patente
ren (zie figuur 3). 

Het risieokapitaalbedrijf is een 
steeds belangrijker financierings
bron voor innovatie en draagt 
ertoe bij dat nieuwe ideeën een 
commercieel succès worden. In 
Europa is men hiermee later van 
start gegaan dan in de Verenigde 
Staten en de Europese markt is dan 
ook minder ver ontwikkeld. 
Risicokapitaal is in Europa nog 
altijd sterk gericht op een later sta
dium in de zogenaamde risicokapi-
taalcyclus. De financiering van 
start- en eerste ontwikkelingsfases 
van een bedrijf maakt maar een 
heel klein deel van risicokapitaalfi-
nancieringen in Europa uit. Maar 
juist in dit deel komt het overgrote 
deel van innoverende commerciele 
ideeën op. Daarom verdient dit 
passende steun. • 

Harald Gruber, 
Directoraat Projecten 

(+352 4379 8606, 
e-mail: h.gruber@eib.org) 
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EUROPESE IXVESTERIXCSRAXK 

Innovatie en de informatiemaatschappij 

Overheidsactie 
vereist in de Euro
pese informatie
maatschappij 

De Europese Unie ontwikkelt zieh 
snel tot een informatiemaatschap
pij (1), zoals onder meer blijkt uit 
de explosieve toename van inter-
netgebruikers sinds 1995. De EU 
lijkt op dit terrein op de Verenigde 
Staten in te lopen, hoewel de infor
matiemaatschappij hier nog alti jd 
veel minder ver ontwikkeld is. 
De totale uitgaven aan informatie-
en communicatietechnologie (ICT) 
maken ongeveer 6% van het BBP 
van de EU als geheel uit, terwij i dit 
in de VS 7,5%, en in Japan 7,4% is. 

De verbreiding van ICT vindt in de 
verschillende lidstaten en regio's 
niet in hetzelfde tempo plaats, 
vooral niet in de eerste fase van 
marktpenetratie. In 1998 beston-
den er grote verschillen tussen de 
lidstaten in het aantal pc's per 100 
inwoners - van 10 tot meer dan 50 -
en hetzelfde geldt voor het inter-
netgebruik: het aantal internet-
providers varieert van minder dan 5 
tot meer dan 90. Bovendien zijn er 
aanzienlijke verschillen tussen de 
sociale niveaus - die voornamelijk 
afhankelijk zijn van het inkomsten-
niveau - en tussen economische sec
toren in de verschillende lidstaten. 

Het risico bestaat dat de lagere 
inkomensgroepen en de ärmere 
regio's in de Unie de boot zullen 
missen, met ernstige consequenties 
voor hun economische ontwikke
iing - of dat zij, als zij er toch in sia
gen de nieuwe technologieën over 
te nemen, het vernieuwingsproces 
enkel passief zullen ondergaan en 
dat de voordelen vooral ten goede 
komen aan personen, ondernemin
gen en instellingen in de verst 
gevorderde regio's, waar het ge
makkelijker is deel te hebben aan 
de informatiemaatschappij. 

In de Europese Unie levert de 
„informatie-industrie" naar schat

t ing al ongeveer 15% van de groei 
van het BBP en schept zij 25% van 
de nieuwe banen in de Europese 
economie. (2) Na de ervaring in 
de Verenigde Staten zien we ook 
in de Europese economie het inno-
vatietempo versnellen. Dit moet 
de productiviteit en de resultaten 
op den duur verhogen en gepaard 
gaan met een ongekend grote golf 
aan herstructureringen en nieuwe 
ondernemingen. Innovatie vindt 
uiteraard niet alleen in de infor-
mat ie techno lo-
gie plaats en 
technische voor-
uitgang vinden 
we in vele secto
ren, maar de 
in format ietech-
nologie is een 
belangrijke fac
tor in het procès 
van productivi-
teitstoename en 
e c o n o m i s c h e 
groei. De in
vloed van nieu
we technologie 
op de economie is echter voor een 
groot deel afhankelijk van de mate 
waarin de economie zieh aan de 
veranderingen kan aanpassen. 
Sommige economieën in de Euro
pese Unie lijken nog behoorlijk star. 

Het internet heeft de historische 
tendens naar een snelle expansie 
van het gegevensverkeer via het 
telecommunicatienet versterkt. In 
de hele wereld is de ontwikkeiing 
van het internet door twee hoofd-
factoren bepaald: een zeer snelle 
toename van het aantal gebruikers 
en een expansie van gegevens-
intensieve internettoepassingen. 
Dit betekent dat toegang tot zeer 
snelle dienstverlening tegen rede
lijke tarieven van wezenlijk belang 
is voor de totstandkoming van de 
informatiemaatschappij. 

Spectaculaire 
veranderingen in 
de telecommunicatie 

Gegevensoverdracht zal zeer bin
nenkort verreweg het grootste ver

keer via de telecommunicatienet
ten vomen en de telefonie van haar 
plaats verdringen. Sommige analis
ten denken dat in het jaar 2005 
niet minder dan 90% van het tota
le verkeer met gegevensoverdracht 
verband zal houden, terwij i telefo
nie dan nog maar zo'n 10% van het 
totaal zal uitmaken. Dat betekent 
een spectaculaire verandering in 
alle aspecten van het telecommuni-
catiebedrijf, van organisatie, ex
ploitatie, tarievenbeleid, netwerk-

configuratie tot investeringsstrate-
gie. 

Door de expansie van het internet 
en van ander gegevensverkeer 
neemt de vraag naar zeer snelle 
transmissiesystemen of een grotere 
bandbreedte toe. De beperkte 
capaciteit van de meeste lokale 
telecommunicatiecircuits vormt 
een groot knelpunt voor de expan
sie van datatransmissiediensten. 
Momenteel worden dan ook twee 
grote initiatieven uitgevoerd om 
de bestaande conventionele tele-
foonli jnen en kabelnetten, en de 
kabelloze netten - in het bijzonder 
mobilofoonnetten - te modernise
ren. 

(1) onder de term „ in format ie
maatschappij" wordt hier verstaan „de 
maatschappij die zieh momenteel 
ontwikkelt, waarin algemeen gebruik 
wordt gemaakt van informatie, 
gegevensopslag en -overdrachttechno-
logie tegen geringe kosten" (EC DO V, 
1997). 
(2) Europese Commissie, Communica-
tieverslag 1999 
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Het risico bestaat 

dat de lagere 

inkomensgroepen 

en de ärmere 

regio's in de Unie 

er niet in siagen 

toegang tot 

de nieuwe 

technologie 

te krijgen 

Deze tendenzen, plus de komst van 
nieuwe marktparti jen, stimuleren 
investeringen in de telecommuni-
catiesector. De nieuwe investe-
ringscyclus zal worden bepaald 
door het kapitaal dat noodzakelijk 
is om de netten te onderhouden, te 
moderniseren en uit te breiden, en 
om te voldoen aan de vraag naar 
nog snellere communicatie. Het 
overgrote deel van nieuwe investe
ringen zal hierop zijn gericht. De 
informatiemaatschappij wordt ver
der bevorderd door de expansie 
van nieuwe ICT-bedrijven - vooral 
de internetbedrijven. 

Overgang naar 
de informatie
maatschappij - een 
toppr ior i te i t 

De snelle ontwikkeiing van de 
informatie- en telecommunicatie-
technologie houdt vaak verande
ringen in werkmethodes, bedrijfs-
organisatie en levenswijze in. 
Hoewel de opvattingen over de 
voordelen van deze technologieën 
zeer snel veranderen, ziet nog 
alti jd een groot deel van de consu-
menten en het kleinbedrijf het nut 
van deze technologie niet in. 

De overheid moet zieh aanzienlijk 
inspannen om de obstakels voor de 
ontwikkeiing van de informatie-
en telecommunicatietechnologie 
te siechten, vooral voor de lagere 
inkomens en de ärmere regio's in 

de Europese Unie. Daarom houden 
de meeste van de tien prioritaire 
aeties van het actieplan e-Europa 
hiermee verband, bijvoorbeeld: 

• de onderwijs- en opleidings-
programma's moeten nauwkeu
rig worden geanalyseerd om te 
zien of / i j in overeenstemming 
zijn met de ICT-revolutie, zodat 
de bevolking zieh bewust is van 
de mogelijkheden die nieuwe 
technologieën bieden en in staat 
is hiervan gebruik te maken. On-
derwijsinstellingen moeten kun
nen voldoen aan de ICT-behoef-
ten van het bedrijfsleven; 

• er moet actie worden onderno-
men om informatie- en telecom
municatietechnologie door het 
MKB te doen accepteren; 

• de overheidssector moet in het 
algemeen in staat worden gesteld 
informatie- en telecommunicatie
technologie snel te integreren en 
zieh aan te passen aan nieuwe 
werkmethodes. 

Liberalisering van de markt is de 
belangrijkste beleidsmaatregel om 
de telecommunicatie- en verwante 
sectoren in Europa tot verdere ont
wikkeiing te brengen en zo de tot-
standbrenging van de informatie
maatschappij te bevorderen. De 
overgang naar vrije mededinging is 
nog lang niet rond. De gevestigde 
(overheids)bedrijven zullen nog 
jarenlang een dominante positie 
op de communicatiemarkt behou
den. Daarom moet regelgeving 
ervoor zorgen dat deze sterke 
partijen geen misbruik maken van 
hun macht en concurrentie aan-
moedigen. De regelgeving kan 
worden afgebouwd naarmate de 
markten concurrerender worden. 

De liberalisering van de Europese 
teleeommunieatiemarkt sinds 1 ja
nuari 1998 heeft de traditionele 
telecommunicatiesector ingrijpend 
veranderd in een dynamische sec
tor die zieh snel kan aanpassen aan 
de nieuwe uitdagingen op natio
naal en mondiaal niveau. Uit dalen-
de prijzen, toename van innove

rende diensten en een grotere keus 
blijkt de snelle ontwikkeiing naar 
een concurrerende markt. De tarie
ven op de internationale en bin
nenlandse markten (voor lange-
afstandsverbindingen) zijn sinds de 
liberalisering in sommige Europese 
lidstaten zo'n 70% gedaaid. De 
mededinging op de lokale markten 
in de EU is echter nog zeer beperkt. 
Daarom moet de concurrentie in 
de telecommunicatiesector worden 
verbeterd, vooral op lokaal niveau. 
De Commissie wil van haar 
bevoegdheden gebruik maken om 
de lokale circuits in de hele EU 
open te stellen. 

Nieuwkomers en aanbieders van 
innoverende breedbanddiensten 
zullen zieh eerst op de bovenste 
lagen van de markt richten, die zieh 
voornamelijk in de verstontwikkel-
de regio's en onder de grote 
telecomconsumenten bevinden. De 
minder aantrekkelijke marktseg-
menten zullen later volgen. Dit zet 
het kleinbedrijf, eonsumenten met 
läge inkomens en in het algemeen 
de minder ontwikkelde regio's op 
een achterstand. Daarom verdient 
het beginsel van gelijke toegang 
tot breedbanddiensten speciale 
aandacht (zoals bijvoorbeeld in 
Zweden). 

Overheidsactie in de nieuwe infor
matie- en telecommunicatiesector 
moet worden gezien in het kader 
van gerichte steun aan de ontwik
keiing van innovatie in het alge
meen. 

De aanzienlijke economische en 
sociale invloed van de informatie
maatschappij is duidelijk. Zij biedt 
gelegenheid tot een hogere levens-
standaard, maar kan ook een 
bedreiging voor de vooruitgang 
vormen als de Unie er niet in slaagt 
de nieuwe technologieën ti jdig 
over te nemen. • 

Juan Alarlo, 
Directoraat Projecten 

(-1-352 4379 8629, 
e-mail: j.alario@eib.org) 
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EU'ROPESE INVE.STERINCiSR.WK 

De EIB en h a a r a c t i v i t e i t e n me t r i s i c o k a p i t a a l in de Unie 

de EIB is 
in drie jaar 
de toonaan-
gevende partij 
op de 
Europese 
risicokapitaal-
markt 
geworden 

Alom wordt erkend dat de banen 
van morgen voornamelijk te vinden 
zullen zijn in het midden- en klein
bedrijf, met name de jonge techno
logische ondernemingen in de nieu
we industriële en dienstensectoren. 
Daarop is het nieuwe initiatief van 
de EIB gebaseerd. De Bank wil een 
bijdrage leveren tot de ontwikke
iing van het snelgroeiende MKB, die 
in zeer sterke mate wordt bepaald 
door de beschikbaarheid van eigen 
vermögen. 

Sinds de Europese Raad van Amster
dam dit idee formeel heeft goedge
keurd in zijn resolutie van 16 juni 
1997 over groei en werkgeiegen
heid, heeft de EIB reehtstreeks of via 
haar zusterinstelling, het Europees 
Investeringsfonds, meer dan een 
miljard EUR aan een breed scala aan 
risicokapitaalfondsen toegekend. 
Daarmee is zij een van de marktlei-
ders op de risicokapitaalmarkt in 
Europa geworden. 

Gezien de zeer bemoedigende 
resultaten heeft de bijzondere Euro
pese Raad van Lissabon in maart 
2000 de Bank gevraagd haar ver
richtingen met risicokapitaal uit te 

50 miljoen EUR voor paneuropees 
biotechnologiefonds 

De EIB hccft een overeenkomst van 50 miljoen EUR (5.^ miljoen 
GBP) getekend met Merlin European Biosciences Fund dat eigen 
vermögen verschaft aan vooraanstaande Europese biotechbedrijven. 

Het Merlin Fund wordt beheerd en gcadviseerd door de in 
Cambridge gevestigde Merlin Biosciences, een toonaangevende 
Europese participatiemaatschappij die is gespecialiseerd in investerin
gen in de biotechnologiesector. 

De EIB ziet in de biotechnologie een strategisch belangrijke sector 
voor het Europese concurrentievermogen. De nieuwe biotech-
industrie groeit snel in Europa en heeft een groot potentieel voor 
economische groei en werkgeiegenheid. 

De EIB en dc Westdeutsche Landesbank (WestLB) zijn de hoofdin-
vcsteerdcrs in het fonds, dat een financieringsdoel van 250 miljoen 
EUR (160 miljoen GBP) heeft. Het fonds zal zieh richten op min-
derheidsdeelnemingen in zo'n 20 tot 35 niet-beursgenoteerde bedrij-
v.en die goede resultaten hebben getoond in de sectoren farmacie, 
gezondheidszorg, levensmiddelen, dranken en chemische processen. 
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breiden. Dit instrument heeft vol
gens de Europese Raad een positie
ve invloed op de overgang naar een 
„concurrerende, dynamische en op 
kennis gebaseerde economie". 

Een dynamische markt 

De Europese risicokapitaalindustrie 
heeft in 1998-1999 een zeer snelle 
ontwikkeiing gekend. In deze pério
de is voor een recordbedrag aan 
middelen opgenomen (in 1998 bijna 
21 miljard EUR). Dit houdt vooral 
verband met de ontwikkeiing van 
de „nieuwe aandelenmarkten" die 
in de afgelopen jaren in Europa zijn 
ontstaan en die de beleggers voor
delige uitstapvoorwaarden bieden 
en mogelijkheden om gerealiseerde 
winsten te herbeieggen. 

Deze activiteit blijft echter voorna
melijk op omvangrijke transaeties 
gericht, met name op „manage
ment-buy-outs" (MBO's). Het aan
deel van Europese investeringen in 
technologie neemt weliswaar ge
staag toe, maar blijft gering verge
leken bij de Verenigde Staten: on
geveer een derde van het totaal, 
tegenover twee derde aan de ande
re kant van de Atlantisehe Oceaan. 

De grote Europese risicokapitaal-
markten kennen tevens zeet ver
schillende ontwikkelingsniveaus: de 
Duitse, Italiaanse en Franse markten 
vormen tezamen qua omvang de 
helft van die in het Verenigd 
Koninkrijk. Maar laatstgenoemde 
markt coneentreert zieh op grote 
transaeties, voornamelijk MBO's en 
stelt siechts mondjesmaat bedragen 
ter beschikking voor investeringen 
in technologie (minder dan 5% van 
het totaaibedrag). Investeringen in 
startende technologische bedrijven 
trekken daarentegen behoorlijke 
bedragen aan in Duitsland, Scan
dinavie en Finland. 

De vooruitgang van de tamelijk 
onderontwikkelde risicokapitaal-
markten in Griekenland, Portugal 
en Spanje is bemoedigend, aange
zien er steeds meer bekwame fonds-
beheerders komen. Positief is tevens 
het gestaag toenemend aantal 
paneuropese beleggingsfondsen, 
die meestal zijn gericht op investe
ringen in het technologische MKB. 
Zij trachten een kritische geldmassa 
aan te trekken, vergelijkbaar met 
die van de grote Amerikaanse fond
sen, die overigens steeds actiever 
worden in Europa en een positieve 

bijdrage leveren in termen van 

mede-investeringen en overdracht 

van knowhow. 

Het grootste knelpunt op de Euro
pese markt schuilt echter in het feit 
dat er een tekort aan ervaren vak
mensen bestaat. Gezien de vele in-
vesteringsmogelijkheden - op dit 
nog nieuwe terrein - lijkt het nood
zakelijk dat wij moeten werken aan 
de vorming van eersteklas Europese 
risicokapitaalbeheerders of dat wij 
teams van elders moeten aantrek
ken die expertise op dit terrein kun
nen overdragen. 

Strategie van de EIB 

De EIB probeert zieh zo goed moge
lijk op deze markt in voortdurende 
ontwikkeiing te integreren en rieht 
zieh daarbij waar mogelijk op de 
marktsegmenten waar haar aetie de 
meeste waarde kan toevoegen. De 
Bank wil een stimulerende werking 
van haar financieringen laten uit
gaan en steunt fondsen die zonder 
haar niet zo snel, niet in dezelfde 
omvang of met hetzelfde succès van 
start zouden zijn gegaan. De Bank 
tracht op de ontwikkelingen van 
deze markt vooruit te lopen en daar 

Het door de EIB gefinancierde breedbandnetwerk 
verbindt landen in Noord-Europa 

Het Zweedse data- en telccommunicatiebedrijf Utfors is bezig met de ontwikkeiing van 

een noordelijk internet-protocolbreedbandnerwerk. Door dit netwerk zullen bedrijfsle

ven en particulieren zeer snelle verbindingen krijgen. 

In 2001 zal Utfors het 6 000 km lange breedbandnet voor gegevens en telefonie gereed 

hebben. Dan zijn de 75 grootste steden in Zweden, en tevens Oslo, Kopenhagen en 

Helsinki aangesloten. 

De EIB steunt de financiering van dit breedbandnetwerk via twee noordelijke fondsen 

voor investering in risicokapitaal. Beide fondsen worden door het Zweedse Litorina 

Capital Management en het in Helsinki gevestigde CapMan Capital Management 

beheerd. De EIB heeft 11 miljoen EUR, respectievelijk 64 miljoen EUR in genoemde 

fondsen geinvesteerd. 

Utfors werkt ook mee a.m de aanieg van een breedbandnetwerk met een lengte van 

1 100 km längs de kust van Noord-Zweden. Bovendien is de onderneming van plan 

het Zweedse glasvezelnet te verbinden met andere Europese en Amerikaanse netwerken. 
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EUROPESE INVESTERlN(iSB.\NK 

De EIB en haar ac t iv i te i ten met r is icokapi taal in de Unie 

op te treden waar door een tekort 
aan eigen vermögen geen doel-
matig werkende en homogene 
Europese risicokapitaalmarkt tot 
stand zou kunnen komen. Er kun
nen zieh Problemen voordoen in de 
omvang van de investeringen, de 
loeatie of economische sector. De 
EIB beoogt met haar investeringen 
de zwakke punten te compenseren. 
Daarvoor zijn creatieve en aantrek
kelijke structuren nodig die aanzet
ten tot particulière investeringen. 

De Bank moet zelf ook uiterst flexi
bel blijven omdat de markt voortdu
rend evolueert. Zo heeft e-commer-
ee, waarvoor drie jaar geleden nog 
onvoldoende financieringsmiddelen 
ter beschikking werden gesteld, in 
de afgelopen tijd een enorme 
stroom beleggers getrokken. De EIB 
belegde twee of drie jaar geleden 
nog actief in deze sector maar heeft 
haar Strategie snel bijgesteld. Een 
strategisch belangrijke sector voor 
Europa als de biotechnologie krijgt 
daarentegen nog altijd onvoldoen
de steun van de beleggers. Zij vin
den dit segment te riskant. De EIB 
heeft haar actie op dit terrein dan 
ook versterkt. 

De Bank moet dus blijk geven van 
een zeer sterk reactie- en aanpas-
singsvermogen, als haar investe-
ringsstrategie een stimulerend 
effect moet hebben en in overeen
stemming moet zijn met haar rol 
van financieringsinstelling van de 
Unie. 

Ruim een miljard euro 
aan financieringen 
eind 1999 

In de tabel op blz. 12 zijn alle ver
richtingen opgenomen van de Bank 
en haar zusterorganisatie, het EIF, 
sinds de instelling van het „MKB-
loket" half 1997. Het gaat om trans
aeties die reehtstreeks door de Bank 
zijn gesloten met fondsen of finan
ciële instellingen, of indirect via het 
Europees Investeringsfonds (EIF) in 
twee tranches van elk 125 miljoen 
voor het Europees Mechanisme voor 
Technologie (EMT). 

Sinds 1997 heeft de Bank in 30 trans
aeties eigen vermögen of quasi-
kapitaal ter besehikking gesteld 
voor in totaal ruim 600 miljoen EUR. 
Daarbij komt 250 miljoen voor het 
Europees Mechanisme voor Techno
logie (EMT) dat door het EIF wordt 
beheerd. Voorts is voor nog eens 
257 miljoen EUR goedgekeurd in 12 
transaeties, waarvan de overeen
komsten nog moeten worden 
ondertekend. Nog geen drie jaar 
sinds de EIB op dit terrein actief is 
geworden, bedragen de verplich
tingen inzake het verschaffen van 
eigen vermögen of quasi-kapitaal 
in alle lidstaten van de Unie ruim 
1,1 miljard EUR. 

Het overgrote deel van de verrich
tingen betreft de start of cofinan
ciering van partieipatiemaatschap-
pijen en risicokapitaalfondsen die 
voornamelijk eigen vermögen ver
schaffen aan het technologische 
MKB. De EIB legt het accent op de 
ontwikkeiing van regionale fond
sen, vooral in het Verenigd 
Koninkrijk (het HSBC Enterprise 
Fund voedt 10 regionale fondsen) 
en in Duitsland (met inbegrip van 
de oostelijke deelstaten). 

De invoering van nieuwe risicokapi-
taalinstrumenten in landen waar 
deze markt nog minder ontwikkeld 
is dan in de rest van de Unie is ook 
een van de doelstellingen van de 
EIB: dit is het geval in Griekenland, 
Spanje, Portugal en lerland. De 
Bank heeft met in totaal 152 mil
joen de ontwikkeiing van de Ita
liaanse markt krachtig ondersteund; 

in 1999 heeft zij deelgenomen in vijf 

nieuwe fondsen die door banken of 

participatiemaatsehappijen zijn op

gericht. 

In Frankrijk heeft de Bank zieh 
samen met de Franse overheid inge
spannen om het vernieuwende 
MKB te bevorderen. Ook haar activi
teit in Finland was van groot 
belang: zij heeft twee fondsen 
gesteund, die bijzonder actief zijn in 
de financiering van het MKB in de 
sectoren informatie- en telecommu
nicatietechnologie. 

Ten slotte heeft de EIB ook deelge
nomen aan de vorming van een 
aantal paneuropese fondsen en 
nieuwe teams fondsbeheerders 
gesteund. Verder bracht zij haar 
financiële deskundigheid in bij de 
introductie van regionale fondsen. 

Het EIF heeft tot nu toe 20 overeen
komsten getekend in het kader van 
het Europees Mechanisme voor 
Technologie (EMT), voor in totaal 98 
miljoen EUR. Daarbij komt nog 35 
miljoen EUR aan transaeties die zijn 
goedgekeurd en nog moeten wor
den ondertekend. Zoals de Bank in 
de richtsnoeren van de opdracht die 
zij het EIF heeft gegeven, heeft 
bepaald, rieht het EIF zieh met zijn 
EMT op het verschaffen van risico
kapitaal aan jonge hightechbedrij
ven. Het EIF, dat een instrumenten-
pakket beheert uit eigen middelen, 
alsmede uit midelen van het EMT en 
van het „EMT-Start" (gefinancierd 
uit begrotingsmiddelen van de 
Europese Unie) heeft inmiddels aan-

De beschikbare middeic bank 
De EIB d e e l f l ^ H ^ ^ H ^ ^ H ^ ^ B e n de risico's l i^HIHergel i jke 
verrichtingen verbonden zijn. De risico's die zij bij de transaeties via 
het „MKB-loke t" loopt , worden gedekt uit het jaarli jkse 
nettoresultaat van de Bank dat zij met haar gebruikelijke activiteit van 
kredietverlening op lange termijn behaalt. De gouverneurs hebben in 
1997 toestemming gegeven, een bedrag van een miljard EUR te 
reserveren als dekking van bedoelde investeringen tot het jaar 2000. 
Zij hebben zojuist ingestemd met nogmaais een miljard EUR uit de 
nettoresultaten over de jaren 1999-2002; uit het resultaat van het 
boekjaar 1999 is inmiddels 500 miljoen EUR gereserveerd. 
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MKB-LOKET - risicodeling onder beheer van de EIB 
(situatie op 31..Ì.2000) 

Transaactie 

IMI RiskSh.iring 

ICX)-Axis Ri.sk Sharing Loan 

Sofaris Fechnological Development 

SNCI SME Developmem 

Ι . Ί Ή - S M E Venture C^apiial Fund 

ABN A M R O Causew.iy Mezzanine P, 

BPI Venture C'apital 

Allied C'apital Germany Fund 

Litorina Development C'apital 

C'ajas/IN(i Barings Risk Sharing 

HSBC^ F^merprise Funds 

C D C Fonds Capital-Risque 

A C T 99 Venture Capital Fund 

I C C 98 Venture Capital Fund 

The Baring Growth Funds 

ES Venture C'apital 

CapMan Finnmez.zanine Fund 

DVCX; Venture C'apital Fund 

Innov.-fonds Schlesw-Holst./F-Iamb. 

Invest Ec]uity Beteiligungs-AG 

Area Venture C'apital Fund 

F^uromobiliare Venture C'apital Fund 

Retevisiòn Venture C'apital 

Retevisiòn Venture Capital Funds 

Mediobanca Venture Capital Fund 

Dresdner KB Venture Capital Fund 

Flqvitec Fechnology Mezzanine Fund 

Fhe Merlin F.tiropean Biosciences Fiintl 

C'apMan Finnventure V Fund 

The IC'C Privte Equity Fund II 

Overeengekomen bedrag 
(in min 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 

ll 37.5 
17 
13 

Land van 
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1 
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ρ 

I) 
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E 

UK 
I· 

IRL 
IRL 
UK 

Ρ 
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η 
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1 
1 
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E 
1 
I 

FIN 
UK 

FIN 
IRL 

T O T A A L 

(m.u.v. het door het EIF behecrdc EM 1: 2S() min) 601 „5 

Europees Mechani sme voor Technologie (beheerd d o o r het EIF) 

(situatie o p 31.3.2000) 

Fonds 

Advent Private Equity Fund 

Am.ulcus 

Auriga Ventures 

Banexi Ventures 

Baring European Private Equity Fund L.P. 

Fdderstreet Capital Partners 

Fjiabling Technology Limited Partnership 

F^qvitec Technology Fund 1 L.P. 

C;.ilileo 

Horizonte I eclinologietonds OMenLicli B.V. 

I F Partners N.V. 

Kennet I Limited Parincrship 

Kiwi Venture Partners 

NeSBIC; C : F E Fund B.V. 

SIK99 Fechnology Fund Ky 

Sofinnova Capital 

SPFT Pre IPC) European InvestmenI Fund 

T E C Plus 111 

Technostart 

Trinity Venture Fund lA 

Vision Capital L.P. 

T O T A A L 

deelneming I MT 
(in min tUR) 

29.2 
15.0 
14.7 
24.6 

9.5 
4.5 
4.9 
3.0 

24.6 
2.2 

4.5 
5.0 

17.0 
2.3 
5.5 

34.6 
2.0 
5.5 
2.6 
1.9 
5.2 

Land \an 
vestiging 

UK 
UK 

Ι
Ε 

UK 
UK 

D 
FIN 

F 
A 
H 

I K 
1 

NL 
FIN 

Ι
Ε 
Ι
Ι) 

IRL 
UK 

98,1 

getoond een belangrijke Europese 

institutionele belegger in dit markt

segment te zijn. Het heeft een grote 

katalyserende functie bij het aan

trekken van startkapitaal en met 

zijn actie versneit en verruimt het de 

start van participatiemaatsehappij

en die in veelbelovende sectoren als 

informatietechnologie, telecommu

nicatie of biotechnologie actief zijn. 

Vooruitzichten 

Om te blijven beantwoorden aan 

de doelstellingen van Lissabon en 

te werken aan een geïntegreerde 

marktontwikkeling, blijven de EIB 

en het EIF zieh concentreten op 

fondsen die zijn gespecialiseerd in 

startende ondernemingen (start-ups 

en early-stage), bij voorkeur in de 

geavanceerde technologie. Daarbij 

zullen zij voorrang blijven geven 

aan paneuropese en regionale fond

sen. 

Overigens zou in het Initiatief „Inno

vatie 2000" voortaan het accent 

moeten liggen op de ontwikkeiing 

van de interactie tussen onderzoek, 

innovatieverbreiding en startende 

bedrijven. In dat verband is het de 

moeite waard te onderzoeken welke 

betrekkingen tussen universiteiten 

en nieuwe bedrijven er mogelijk zijn; 

bijzondere aandacht krijgen centra 

voor startende bedrijven of weten

schapsparken. De Bank en het EIF 

zullen waarschijnlijk dan ook nieuwe 

managementteams gaan steunen. 

Vanuit organisatorisch oogpunt zul

len de nauwere operationele banden 

tussen de EIB en het EIF (door de 

invoering van een eenvormige struc

tuur voor het verschaffen van eigen 

vermögen of quasi-kapitaal) de syn

ergie versterken van alle risicodra

gende financieringsmiddelen die op 

het niveau van de Europese Unie 

beschikbaar zijn ten behoeve van 

groei en nieuwe werkgeiegenheid. • 

Marc Schublin 

Information and 

Communications Department 

+352 4379 3119, 
E-mail: m.schublin@eib.org 

pagin EIB .MEDEDELINGEN 2-20O0 

http://Ri.sk
mailto:m.schublin@eib.org


EUROPESE INVESTERINGSBANK 
ßefer onderwijs in heel Europa 

Beter onderwijs 
in heel Europa 

De achterstand in de Europese Unie in onderhoud en 

renovatie van schoolgebouwen is groot en er zijn dringend 

nieuwe onderwijsvoorzieningen nodig. Voor de totstand

koming van de kennismaatschappij zijn extra investeringen 

noodzakelijk in de modernisering van scholen en universi-

teitsgebouwen met computerfaciliteiten en de toegang 

tot het internet. Veel Europese landen hebben echter 

hun overheidsuitgaven beperkt en besteden minder 

geld aan hun onderwijssystemen. 

Betrokken
heid in de 
onderwijs-
sector is 
nu een 
van de kern
activiteiten 
van de EIB -
binnenkort 
ook in de 
kandidaat
lidstaten 

De activiteiten van de EIB in het 

onderwijs zijn op verzoek van de 

Europese Raad van Amsterdam in 

juni 1997 aanzienlijk uitgebreid. Na 

de aanbevelingen van de Europese 

Raad van Keulen in juli 1999 is het 

mandaat van de Bank in deze sector 

bestendigd en uitgebreid tot de 

kandidaatlidstaten. De Europese 

Raad van Lissabon in maart 2000 

legde nogmaais de nadruk op 

onderwijs, informatie- en communi

catietechnologie als Instrumenten 

voor de totstandbrenging van een 

maatschappij gebaseerd op innova

tie en kennis. 

De EIB kan nu een breed scala aan 

onderwijsinfrastructuren en -inves

teringen financieren, van de moder

nisering of bouw van scholen en 

universiteiten (algemeen of be-

roepsonderwijs) to t basisinvesterin-

gen in het onderwijs, waaronder de 

invoering van informatie- en com

municatietechnologie, scholings-

programma's en steun aan onder

zoek en ontwikkeiing. 

Voorzieningen en 
leerlingenpresta ties 

De voordelen van onderwijs zijn 

welbekend. Een hoger onderwijs-

niveau wordt in verband gebracht 

met een betere integratie op de 

arbeidsmarkt en een hoger inko

men in het beroepsleven. Boven

dien beïnvloeden kennis en vaardig-

heden niet alleen de resultaten op 

het werk, maar ook het sociale 

gedrag, en leiden tot een betere 

gezondheid, minder misdaad, een 

groter milieubewustzijn, beter 

ouderschap en een grotere deelna

me aan het politieke en gemeen-

schapsleven. Permanente educatie 

en een actieve deelname aan de 

arbeidsmarkt zijn belangrijke voor

waarden voor sociale samenhang en 

economische ontwikkeiing. 

Maar welke factoren bepalen of een 

onderwijssysteem doelmatig is, en 

wat is de bijdrage van investeringen 

aan deze voordelen? 

Het verband tussen onderwijsniveau 

en inkomen staat vast. De hoofdfac-

toren die bepalend zijn voor het 

succès op school, zijn echter minder 

duidelijk maar niettemin van cruci

aal belang. 

Er zijn aanwijzingen dat de presta

ties van Studenten worden beïn

vloed door de kwaliteit van de on-
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Van de door 

de EIB 

gefinancierde 

onderwijsprojecten 

wordt 90% 

in steungebieden 

uitgevoerd 

derwijsomgeving. Investeringen in 

scholen (schooluitgaven, het aantal 

leerlingen per docent) de kwaliteit 

van schoolgebouwen en 

het ontwerp van de 

school (klassenomvang, 

situatie waarin de gebou

wen verkeren) zijn van 

van schoolgebouwen op de leerlin-

genprestaties kan hebben. 

Door te grote klassen kun

nen docenten niet optimaal 

lesqeven; klasverkleining 

maakt dus een kwalitatieve 

verbetering van klassikale 

Er zijn duidelijke 

aanwijzingen 

dat de kwaliteit 
invloed op de prestaties van de OnderwijS- activiteiten mogelijk. Ge-

van leerlingen en studen- omoevino de bouwen en lesomgeving 

studenten-

prestaties 

beïnvioedt. 

ten. 

Er is onderzoek gedaan 

naar de invloed van ge

bouwen op onderwijs-

prestaties. Deze kunnen op twee 

manieren worden beïnvloed. 

Enerzijds door meer en betere voor

zieningen, zoals laboratoria en 

moderne onderwijsinstrumenten 

met behulp van informatie- en com

municatietechnologie. Anderzijds 

door een optimale leeromgeving 

die de aspiraties van leerlingen en 

Studenten stimuleren. 

Verbeteringen aan schoolgebou

wen hebben een positieve invloed 

op de resultaten van leerlingen 

(gemeten in testscores) en studen-

tengedrag (gemeten in aanwezig

heid en uitsluiting). Kleine klassen 

in de eerste leerjaren worden in ver

band gebracht met iets hogere pres

taties bij tests, vooral bij leerlingen 

uit minderheidsgroeperingen of 

met een zwakke sociaal-economi-

sche achtergrond. In Frankrijk is uit 

onderzoek het negatieve effect 

gebleken dat een siecht ontwerp 

kunnen dus zowel het 

gedrag van docenten als 

van leerlingen en de onder-

wijsprestaties beïnvloeden. 

^^•^^^^^^^ 
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Ook de schoolomvang kan een rol 

spelen. In het Verenigd Koninkrijk 

heeft onderzoek naar het verband 

tussen de omvang van scholen en de 

examenresultaten in het voortgezet 

onderwijs aangetoond dat de pres

taties met de schoolomvang toene

men maar in een afnemende mate. 

De organisatie van de school is dan 

ook belangrijk. 

Willen we dus de onderwijspresta-

ties verbeteren, dan is zowel 

arbeidsinput nodig, dat wil zeggen 

bekwaam onderwijzend personeel, 

goed management en geschikte 

programma's enzovoort, als ook 

behoorlijke kapitaalinbreng. Als we 

daarbij rekening houden met de 

snelle technologische vernieuwin-

gen en de toenemende invloed van 

de kennismaatschappij, dan is bier 

zeker een rol voor de EIB wegge-

legd. 

Projectbeoordeling 

De Bank evalueert onderwijsinves-

teringen vanuit het perspectief van 

een heel stelsel of een heel land. Uit 

de projecten moet de economische 

waarde blijken, willen zij voor 

financiering in aanmerking komen. 

Een wezenlijk deel van de analyse 

van een investering is het bestude

ren van de invloed van het project 

op de werking van het onderwijs-

stelsel en van de overeenstemming 

ervan met de prioriteiten of doel

stellingen op nationaal of regionaal 

niveau. Omdat het in het onderwijs 

om immateriële activa gaat, is de 

beoordeling van onderwijsprojec

ten nog niet zo eenvoudig. (1) 

Daarom is het van cruciaal belang 

een „wegwijzer" te hebben om te 

bepalen of een project economisch 

en sociaal aanvaardbaar is. (2) Som

mige landen beschouwen sinds kort 

uitbesteding aan de particulière 

sector als een manier om de druk 

te verlichten op de beschikbare 

begrotingsmiddelen voor de finan

ciering van nieuwe investeringen in 

onderwijsvoorzieningen. 

Samen met particulière partners 

kunnen risico's worden gedeeld en 

nieuwe opiossingen in de bouw of 

renovatie van onderwijsgebouwen 

worden uitgedacht. 

Verrichtingen van de EIB 
in de onderwijssector 

Tot nu toe heeft de EIB voor in 

totaal zo'n 2,3 miljard EUR reeht

streeks in onderwijsprojecten gein

vesteerd. Projecten in deze sector 

zijn vrij klein vergeleken bij andere 

infrastructuurprojecten. Van de 

sinds 1997 gefinancierde projecten 

bevindt zieh 90% in steungebieden. 

Door de actie van de Bank heeft er 

een combinatie van regionale en 

stedelijke ontwikkeiing en bevorde

ring van kennis en vaardigheden 

plaats. 

(1) De belangrijkste evaluatiemethoden 
zijn de kostenbatenanalyse of renta-
biliteitsanalyse. De Bank stelt de kosten 
en baten van het project vast en Scheldt 
hiervan de kosten en baten die in 
monétaire termen kunnen worden 
uitgedrukt. Gegevens maken niet altijd 
een raming van economisch rendement 
mogelijk. 
(2) Bij de beoordeling van een onder-
wijsproject moeten ook de verschillende 
beschikbare financieringsopties worden 
bekeken. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
begrotingsmiddelen, kredieten, finan
ciële leasing, operationele leasing, 
uitbesteding of particulière finan-
cieringsinitiatieven. 
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ßefer onderwijs in heel Europa 

Ongeveer twee derde van de projec

ten betreft het hoger onderwijs, bij

voorbeeld universitair en hoger 

beroepsonderwijs in Spanje, Italie 

en Griekenland. 

De Bank is onlangs begonnen met 

de financiering van een aantal pro

jecten in het lager en voortgezet 

onderwijs. Het betreft aehterstallig 

onderhoud, modernisering van 

schoolgebouwen en installatie van 

de nieuwste informatie- en commu

nicatietechnologie. Sommige pro

jecten worden door pubiiek-private 

samenwerkingsverbanden uitge

voerd, waarbij gebruik wordt ge

maakt van het vermögen van de 

particulière sector om de normen te 

verhogen ten aanzien van ontwerp, 

flexibiliteit en passend respons op 

veranderende lesprogramma's en 

sociale behoeften. Ook worden er 

momenteel projecten betreffende 

bibliotheken en kunstacademies 

onderzoeht. 

We mögen niet vergeten dat er in 

een maatschappij waarin van men

sen wordt verwacht dat zij zieh per

manent (bij)scholen, ook ruimte 

moet zijn voor steun aan de oplei-

ding van docenten, managers, 

werknemers enzovoort binnen en 

buiten de traditionele onderwijsin-

stellingen. De koppeling van onder

wijs en arbeidsmarkt kan verder 

worden versterkt door investerin

gen in onderzoek en ontwikkeiing, 

alsook door steun aan innovatie in 

de particulière sector, zoals het 

technologische midden- en kleinbe

drijf, wetenschapsparken enzo

voort. Daarom zal een verbetering 

van het onderwijsniveau een soort 

domino-effect hebben. 

Conclusie 

De „nieuwe economie" heeft nieu

we verwachtingen gewekt voor het 

onderwijsstelsel, die innoverende 

investeringsfaciliteiten en -diensten 

vergen en de ontwikkeiing van 

nieuwe lesmethodes. Kyvaliteits-

onderwijs op scholen en in universi

teiten moet de volle aandacht 

behouden van overheden, ouders 

en kinderen. 

Kapitaaiinvesteringen spelen een 

rol bij de onderwijsinfrastructuur, 

zoals gebouwen, inrichting en de 

vereiste Instrumenten voor de 

exploitatie en het beheer van scho

len, universiteiten en andere onder

wijsvoorzieningen. Met haar inmid

dels brede taken op dit terrein kan 

de ElB een behoorlijke bijdrage 

leveren aan nieuwe onderwijsvoor

zieningen in Europa. • 

Olivier Debande 81 

Eugenia Kazamaki Ottersten 

Directoraat Projecten 

(-1-352 4379 8562 & 

+352 4379 8558, 

e-mall: o.debande@eib.org / 

e.kazamaki@eib.org) 

The Appraisal 
of Investments 
in Educatîonai 
Facilities 

In het boek "The Appraisal of Investments in 

Educational Facilities", dat onlangs door de EIB 

en de OESO is gepubliceerd, wordt in het 

bi jzonder de invloed bestudeerd van 

investeringen in schooivoorzieningen op de 

prestaties van leerlingen en op het economisch 

rendement 

Ook andere factoren beïnvloeden de schoolpres ta t ies , 

bijvoorbeeld op sociaal terrein, waarbij gezinsachtergrond, 

tradities en ambities een belangrijke rol spelen. 

Kredieten in het 

onderwijs in Spanje 

In .Spanje vinden wc drie 

goede voorbeelden van door 

de EIB gefinancierde onder

wijsprojecten van in totaal 

.314 miljoen EUR, die wel-

omlijnde onderwijsproble-

men aanpakken. In cen 

gedecentraliseerd onderwijs

systeem zijn dc regionale 

C'omunidades Auttinomas 

zieh bijzonder goed bewust 

van de cruciale rol van 

onderwijs in de ontwikke

iing van hun regio. De 

investeringen maken deel uit 

van veelomvattcnde mecrja-

renprogramma s in ecu lan-

gctcrmijnstrategie. 

In Cjalicië, een arme regio in 

Noordwest-Spanje, wordt in 

/ o n 160 middelbare scholen 

geinvesteerd om de voorzie

ningen te moderniseren, de 

klassenomvang te verklei

nen, nieuwe vakken in te 

voeren en docenten op te lei

den. Hiervan zullen 250 000 

leerlingen in de Iceltijd van 

10 tot 16 jaar dc voordelen 

genieten. 

Investeringen in het hoger 

onderwijs betreffen de uni

versiteiten van Alicante, 

Castellón, Elche, Valencia, 

Almeria, Cadiz, Cranada, 

Huelva, Malaga en Sevilla, 

in tic regio's Valencia en 

Andalusitf. Technische scho

len en universiteiten krijgen 

nieuwe of gemoderniseerde 

gebouwen met collegezalen, 

hihliotheken, kantoren en 

lalior.itoria cn een nieuwe 

inrichting. Daarbij krijgen 

scholing van vakmensen in 

de industrie en onderzoeks-

en onrwikkelingsfacil ilei ten 

binnen het bedriit.slevcn 

voorrang. 
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Duitsland 

Oostenri jk 

Midden- en Oost-Europa 

en de Baltische staten 

Italie 

Griekenland/Malta/ 

Cyprus 

P a r t n e r l a n d e n 

Maghreb-Machrak 

Midden-Oosten, Balkan 

Turkije 

Afr ika, het Caribisch 

gebied en de Stille 

Oceaan/Zuid-Afrika 

Azië en Latijns-Amerika 

De EIB past haar operationele 
structuur aan ha^r nieuwe taken aan 

Als financiële instelling van de Unie past de Bank haar 

werkwijze en organisatie regelmatig aan om optimaal 

tegemoet te komen aan de eisen van de economie en de 

prioriteiten van haar kredietverlening ter ondersteuning 

van de doelstellingen van de Unie. 

De Bank heeft zojuist haar diensten 

structureel aangepast aan de recen

te nieuwe richtsnoeren van de 

Europese Raden van Helsinki (de

cember 1999) en Lissabon (maart 

2000), die het zwaartepunt leggen 

op de uitbreiding van de Unie en de 

ontwikkeiing van de innovatie- en 

kennismaatschappij als stuwende 

kracht voor Europa. De wijzigingen 

zijn terug te vinden in het organi

gram van de EIB, dat regelmatig op 

haar internetsite wordt bijgewerkt: 

www.eib.org. 

Nieuwe organisatie 
van de krediet-
verleningsa ctiviteit 

Om het de kandidaatlidstaten ge

makkelijker te maken lid van de 

Unie te worden en op dezelfde 

wijze te beantwoorden aan de 

vraag van haar partners en dienten 

naar kredietinstrumenten die bin

nen en buiten de Unie min of meer 

gelijk zijn, zijn de diensten die zieh 

met de kredietverlening van de EIB 

bezighouden samengevoegd in 

één Directoraat Kredietverlening, 

bestaande uit drie „geografische" 

afdelingen: 

• „West-Europa" (Scandinavische 

landen, Finland, het Verenigd 

Koninkrijk en lerland, de Benelux, 

Frankrijk, Spanje en Portugal) 

• „Midden-Europa" (Duitsland, Oos

tenrijk, Griekenland, Italie en de 

kandidaatlidstaten in Midden- en 

Oost-Europa, Cyprus en Malta) 

• de „partnerlanden" in het Middel

landse-Zeegebied, de Balkan (we

deropbouw), Afrika, het Caribisch 

gebied, Oceanie, Latijns-Amerika 

en Azië. 
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De ElB past haar operationele structuur aan haar nieuwe taken aan 

Uit de nieuwe verdeling blijkt de 

vastberadenheid van de Bank om de 

kandidaatlanden snel te integreren 

door dezelfde operationele praktij

ken op het gebied van kredietverle

ning en projectseleetie toe te pas

sen. In de kandidaatlidstaten heeft 

de ElB immers als hoofddoel de 

overdracht van de „communautaire 

verworvenheden" te bevorderen, 

niet alleen door haar verrichtingen 

in opdracht van de Unie, maar ook 

door haar eigen „pretoetredings

steunfaciliteit" die zij voor eigen 

risico uitvoert voor een bedrag van 

8,5 miljard EUR voor de période 

2000-2003. De nieuwe struetuur 

getuigt tevens van het toenemende 

aantal verrichtingen in derde lan

den die met de steun van partners 

uit het bedrijfsleven of het bankwe

zen in de Europese lidstaten plaats

vinden. 

Met de nieuwe organisatie wordt 

eveneens beoogd de kennis en er

varing te delen van geïntegreerde 

operationele teams die gemeen

schappelijke functionele kredietver-

leningstaken van de ElB uitvoeren, 

zoals de ontwikkeiing van nieuwe 

producten, projectfinanciering, toe

zicht op verstrekte kredieten enzo

voort. 

De afdeling Coördinatie voor de drie 

pijiers van het Directoraat Krediet

verlening waarborgt een doelmatig 

beheer van de gemeenschappelijke 

taken - operationele steun aan de 

dienten van de Bank, coördinatie 

met de overige directoraten, kre-

diettoezicht, inzet van begrotings

middelen en personeel. Evenals de 

afdeling Coördinatie van het Direc

toraat Projecten, heeft zij tot taak 

contacten te onderhouden met de 

Europese Commissie en de interna

tionale financiële instellingen. Zo 

neemt de Bank ook op operationeel 

niveau volledig deel aan de dialoog 

met haar Europese en internationale 

institutionele partners om te komen 

tot een optimale synergie van haar 

actie met die van de Unie en van de 

internationale gemeenschap. 

Directoraat Projecten: 
vakbekwame 
beoordeling van 
de investeringen 

Het Directoraat Projecten verriebt 

economisch, technisch en milieu-

technisch onderzoek naar de inves-

teringsplannen die de Bank ter 

financiering zijn voorgelegd. Binnen 

dit directoraat werken zo'n 75 ingé

nieurs en economen nauw samen 

met de medewerkers van het 

directoraat Kredietverlening. 

Dit directoraat bestaat uit drie 

hoofdafdelingen: infrastructuur op 

het gebied van vervoer, water en 

saneringen, energie, telecommuni

catie en afvalverwerking, en indu

strie en dienstverlening. De sectorale 

aanpak in combinatie met de geo

grafische verdeling van het Direc

toraat Kredietverlening maakt een 

betere uitwisseling van kennis en 

ervaring van de economen en ingé

nieurs voor het projectonderzoek 

binnen en buiten de Unie mogelijk. 

Met haar financieringsbesluiten 

neemt de ElB deel aan de concreti-

sering van het communautaire be

leid in economische realiteit. Een 

coördinatieafdeling is verantwoor

delijk voor de consistentie tussen 

de verschillende sectoren en legt 

reehtstreeks verantwoording af aan 

de directeur-generaal. Het gaat 

daarbij in het bijzonder om het 

milieubeleid, de regionale ontwik

keiing en methodologische aspec

ten. Deze afdeling zorgt eveneens 

voor de coördinatie van de Bank 

met de diensten van de Commissie 

en met de nationale overheden 

voor de tenuitvoerlegging van het 

communautaire beleid. 

In de nieuwe structuur ligt een bij

zondere nadruk op de opzet en uit

voering van de milieu-effeetbeoor-

deling van de projecten. Een milieu-

eoördinator die reehtstreeks verslag 

uitbrengt aan de directeur-gene

raal, is belast met de vaststelling van 

de beginselen, criteria en méthodes 

op dit terrein en moet ervoor zor

gen dat hiermee bij het projecton

derzoek door de ingénieurs en eco

nomen van de sectorale afdelingen 

rekening wordt gehouden. Daartoe 

hebben de coordinator en zijn assis

tent correspondenten in de verschil

lende afdelingen en zorgen zij 

ervoor dat deze over de modernste 
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eoneeptuele en technische Instru

menten op dit terrein beschikken. 

Ook zorgt de coordinator ervoor 

dat de leidinggevende Organen van 

de Bank op de hoogte zijn van 

milieuvraagstukken. 

Dankzij de grote deskundigheid 

binnen het Directoraat Projecten 

kan de EIB projeetopdrachtgevers 

extra steun bieden bij de definitie, 

uitvoering en het volgen van hun 

investeringsprojecten, vooral in de 

ärmste regio's van de Unie en de 

kandidaatlidstaten. 

\/er5ter/cie 
controlestructuren 

De hervorming van de finanderings-

en projectbeoordelingsstructuren 

gaat gepaard met een reorganisatie 

van de interne contrôle binnen de 

Bank, die voortdurend de beste 

praktijken in het bankwezen volgen. 

streeks verslag uit aan de president 

van de Bank; met de assistentie van 

zijn dienst, die toegang heeft tot 

alle geldstromen van de EIB, is hij 

verantwoordelijk voor het opstel-

len en valideren van de jaarreke

ning, alsmede van de algemene 

boekhouding van de Bank en de 

analytische ontwikkeiing ervan. De 

financieel contrôleur analyseert de 

resultaten van het financiële 

beheer van de instelling tegenover 

de vastgestelde financiële doelstel

lingen en formuleert aanbevelin

gen om dit beheer te optimaliseren. 

Ook is hij betrokken bij de contrôle 

van het financiële beheer en de for-

mulering van het finaneieringsbe-

leid van de Bank: hij brengt een 

gemotiveerd standpunt uit over de 

financiële beleidskeuzes op het 

gebied van kredieten, kredietrisi-

eo's, treasury, opgenomen lenin

gen, het aetiva/passivabeheer en de 

begroting. 

accountant (momenteel Ernst & 

Young) en legt het Comité ter con

trôle van de boekhouding van de 

Bank de jaarstukken voor die vol

gens de strengste normen op het 

gebied van transparantie zijn opge

steld en geeontroleerd. Hij is dus 

een zeer belangrijke gesprekspart-

ner van het Comité, dat bestaat uit 

drie onafhankelijke personen die 

door de Raad van Gouverneurs zijn 

benoemd. 

Het werk van de financieel contrô

leur vult de werkzaamheden van de 

interne audit van de Bank aan. 

Deze afdeling heeft tot taak de 

controlesystemen en -procedures 

van de instelling objectief en onaf-

hankelijk te beoordelen. De afde

ling gaat volgens de normen van 

het Internationale instituut van 

interne accountants te werk en 

heeft reehtstreeks toegang tot de 

president van de Bank. • 

De onafhankelijke financieel con- De financieel contrôleur stemt zijn 

troleur van de ElB brengt recht- werk af op die van de externe 

Benoemingen 
Als gevolg van de reorganisatie van 

de operationele structuur van de 

Bank en de komst van nieuw lei-

dinggevend kader, hebben de vol

gende benoemingen plaatsgevon

den: 

• de drie pijiers van het Directoraat 

Kredietverlening vallen onder 

de verantwoordelijkheid van de 

directeuren-generaal Michel De

leau („West-Europa"), Terence 

Brown („Midden-Europa") en 

Jean-Louis Biancarelll („Partner

landen"). Directeur Jos van Kaam 

is verantwoordelijk voor de 

gemeenschappelijke hoofdafde

ling Coördinatie, onder het gezag 

van de heer Deleau. 

' Eberhard Uhlmann is directeur-

generaal Juridische Zaken gewor

den. 

> Walter Cernoia is benoemd tot 

directeur-generaal van het Euro

pees Investeringsfonds (EIF) dat is 

gespecialiseerd in verrichtingen 

met risicokapitaal van de EIB-

Groep. 

• Mr Emanuel Maravic is benoemd 

tot directeur van de hoofdafde

ling Kredietverlening in Midden-

en Oost-Europa. 

' Mr Dominique de Crayencour is 

benoemd tot directeur van de 

vertegenwoordiging van de EIB in 

Brüssel. 

Constantin Christofidis is be

noemd tot directeur van de afde

ling Industrie en Diensten binnen 

het Directoraat Projecten. 

Adjunct-directeur Patrice Géraud 

leidt de afdeling Coördinatie van 

het Directoraat Projecten. 

Andreas Verykios is benoemd tot 

directeur Human Resource. 

Per Jedefors is als adjunct-direc

teur verantwoordelijk voor de 

verrichtingen en infrastructuur bij 

de hoofdafdeling Kredietrisico. 
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De ElB past haar operationele structuur aan haar nieuwe taken aan 

Eberhard 
Uhlmann 

Econoom, polytechnicien, waterbouwkundig ingénieur, loopbaan in het wetenschappelijk 
onderzoek, onderwijs en economische expertises, met name bij het Ministerie van Economische 
Zaken in Parijs; overgestapt naar de ElB in 1986, benoemd tot directeur Economisch Onderzoek 
in de Unie: directeur-generaal Kredietverlening buiten de Unie (1994) en directeur-generaal 
Kredietverlening in de Unie (1995). 

Jurist; is in 1996, na de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, naar de ElB gekomen 
als directeur van de hoofdafdeling Kredietverlening in Duitsland en Oostenrijk; 

voordien heeft hij bij de Oostenrijkse Creditanstalt in Londen en New York gewerkt, 
en daarna bij de Deutsche Bank in Hongkong, Sydney en Manila. 

First-class honours degree in Commerce, Master of Business Studies (Hons); sinds 1978 in dienst 
bij de EIB als loan officer bij het directoraat Kredietverlening buiten de Unie; hoofd van de 
dienst Coördinatie (1983), hoofd van de dienst Middellandse-Zeegebied (1986). In 1990 start hij 
de verrichtingen van de Bank in Midden- en Oost-Europa en in 1992 wordt hij benoemd tot 
directeur van deze hoofdafdeling: gedelegeerd bestuurder bij de EBRD (1991-1996); in 1996 
wordt hem verzocht een onafhankelijke hoofdafdeling Kredietrisico's op te zetten. 

Econoom; begon zijn loopbaan bij de Wereldbank en de Morgan Guaranty Trust; kwam 
in 1980 bij de EIB in dienst als loan officer; hoofd van het kantoor Lissabon van de EIB (1986), 

voorts hoofd van de dienst Organisatie en Methodieken (1990); stapte in 1993 over 
naar de hoofdafdeling Krediettoezicht en werd in 1997 benoemd tot directeur 

van de hoofdafdeling Informatietechnologie. 

Econoom en afgestudeerd in de politieke wetenschappen; treedt in 1977 in dienst bij de EIB na 
een loopbaan bij de Wereldbank (1973); loan officer, voorts hoofd van de dienst West-Afrika 
(1983) en hoofd van de dienst Kredietverlening in Frankrijk (1986); directeur Kredietverlening 
in Afrika (1992), voorts voor de ACS-landen (1994) en de niet-lidstaten rond de Middellandse 
Zee (1996). 

Chemisch Ingenieur; na een loopbaan in de particulière sector in Griekenland, komt hij in 1983 
bij de ElB de dienst Technisch Adviseurs versterken als deskundige op het gebied van de 
chemie; diensthoofd Industrie (sinds 1992), waar hij met name verantwoordelijk is voor 

projectbeoordelingen op het gebied van aardolie, petrochemie en farmacie. 

Econoom; sinds 1971 bij de EIS bij het directoraat Kredietverlening in de Unie, hoofd van de 
dienst Kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk (1983), en Spanje (1993); sinds 1 januari 
2000 leidt hij de hoofdafdeling Coördinatie in het directoraat Kredietverlening in de Unie. 

Wiskundige en econoom; trad in 1977 bij de ElB in dienst als econoom op het gebied van 
vervoer en telecommunicatie, diensthoofd Infrastructuur bij het directoraat Onderzoek 

in 1986, voorts hoofd van de dienst Algemeen Beleid; wordt in 1995 hoofd van 
de dienst Coördinatie bij het directoraat Projecten. 

Jurist, diploma van de ENA; na een loopbaan in het bankwezen komt hij in 1979 bij de ElB 
waar hij alt i jd bij het directoraat Financiën is gebleven, eerst als verantwoordelijke voor 
de treasury-verrichtingen, daarna als hoofd van de dienst Prognoses en Contrôle (1983) 
en sinds 1 januari 1996 als directeur van de hoofdafdeling „Prognoses en betalingen". 

Econoom, diploma INSEAD (Fontainebleau); na een loopbaan in de particulière sector in het 
Verenigd Koninkrijk en in Griekenland stapt hij 1981 over naar de ElB en wordt daar hoofd van 

de dienst Kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk; sinds 1996 directeur van het kantoor 
van de ElB in Brüssel. 

Afgestudeerd in Bedrijfskunde; loopbaan in de bankensector in Milaan en Londen; treedt in 
1982 bij de ElB in dienst als loan officer voor Oost-Afrika en de landen in en rond de Indische 
Oceaan; daarna wordt hij hoofd van de dienst Kredietverlening in Spanje (1986) en Polen, 
Hongarije, het voormalige Joegoslavië en de Baltische staten (1992). Sinds 1996 geeft hij 
leiding aan de hoofdafdeling Kredietverlening in Midden- en Oost-Europa. 

is in maart 2000 bij de EIB in dienst gekomen na als programmabeheerder voor Korea bij de 
Wereldbank te hebben gewerkt. Hij werd door de Skandinaviska Enskilda Banken bij de 

Wereldbank gedetacheerd waar hij hoofd EMU, algemeen hoofd Kredieten, relationship 
manager en financieel expert was. Voordien was hij partner bij McKinsey S Company en 

werkte hij een aantal jaren in New York in een particulière onderneming. 

EIB M E D E D E L I N t l E N 2 -
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Constant in 
Christof idis 

^ ^ 

Per Jedefors 
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De nieuwe partnerschaps-
overeenkomst ACS-EU 

Veel veran
deringen 
en een 
grotere 
rol voor 
de ElB 

Cotonou, 23 j un i 2000. In de economische hoofdstad van Benin is de 

nieuwe partnerschapsovereenkomst ACS-EU getekend. Deze overeen

komst is de opvolger van de Overeenkomsten van Lomé die 25 jaar lang 

de ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen hebben bepaald. Een 

vierhonderdtal afgevaardigden uit de 71 landen in Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceaan (ACS), de 15 lidstaten van de Europese Unie, 

de Europese Commissie, de ElB, enzovoort, maakten van deze onderteke-

ningsplechtigheid een grootse gebeurtenis. De nieuwe overeenkomst is 

het resultaat van langdurige onderhandelingen die officieel in September 

1998 van start gingen en begin februari 2000 werden afgerond. 

De EIB 

beheert 

de nieuwe 

investerings

faciliteit 

De nieuwe partnerschapsovereen
komst tussen de ACS-landen en de 
EU bouwt voort op de ervaring van 
de voorgaande overeenkomsten 
van Lomé, die positieve, maar soms 
ook wat teleurstellende resultaten 
opieverden. In de overeenkomst 
wordt rekening gehouden met het 
huidige wereldwijde economische 
en handelskiimaat, demografische 
ontwikkelingen, het milieubewust
zijn en de toenemende verschillen 
in groeitendenzen tussen de meeste 
ACS-landen en de test van de 
wereld. 

In deze partnerschap is dan ook 
voor een andere benadering in de 
ontwikkelingssamenwerking geko
zen: de economische ontwikkeiing 

staat nog altijd centraal, maar daar
naast wil men ook de politieke 
dimensie versterken. 

Een strategie voor 
economische 
ontwikkeiing 

Hoofddoel is het bestrijden en ten 
slotte uitbannen van armoede en 
ligt ten grondslag van alle strate-
gieën die een duurzame ontwikke
iing „gericht op het individu" moe
ten bevorderen. In de overeenkomst 
staat duidelijk dat de ACS-landen 
zelf hun eigen economische model-
len en strategieën zullen bepalen, 
maar tevens wordt de nadruk 
gelegd op de noodzaak van een 
geïntegreerde aanpak bij de vast

stelling van specifieke strategieën 
die rekening houden met de politie
ke, economische, sociale, culturele 
en milieutechnische ontwikkelings-
aspecten. 

De achterliggende filosofie bevat 
een aantal nieuwe elementen: de 
erkenning dat de particulière sector 
een fundamentele rol in ieder ont
wikkelingsbeleid speelt, de nood
zaak dat de burgermaatschappij 
sterker betrokken moet raken en de 
toepassing van markteconomische 
beginselen. 

De ontwikkeiing van de particulière 
sector, een verbetering van de toe
gang tot productieve en financiële 
middelen, meer werkgeiegenheid. 
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De nieuwe partnerschapsovereenkomst ACS-EU 

respect van de rechten van het indi

vidu en diens basisbehoeften, 

bevordering van de sociale ontwik

keiing en van de voorwaarden voor 

een „rechtvaardige verdeling van 

de vruchten van de groei" vormen 

de hoofdelementen van zo'n bena

dering waarop expliciet wordt 

gewezen. 

Daarnaast zou steun aan economi

sche en institutionele hervormingen 

moeten bijdragen tot een klimaat 

dat bevorderlijk is voor particulière 
investeringen en de ontwikkeiing 
van de financiële sector. 

Versterking van 
de polit ieke dimensie 

De nieuwe overeenkomst zorgt 
voor een duidelijke versterking van 
de politieke dimensie, wat reeds uit 
de lange looptijd blijkt - 20 jaar. Zij 
bevat onder meer een politieke dia
loog over de bevordering van vrede 
en het voorkomen van conflicten, 
en een versterking van essentiële 
aspecten als de inachtneming van 
de rechten van de mens, democrati
sche beginselen, het recht en een 
goed bestuur, die nu worden 
beschouwd als wezenlijke elemen
ten van een duurzame ontwikke
iing. Aile partners hebben zieh ertoe 
verbonden deze beginselen te 
respeeteren en te bevorderen en 
gezamenlijk aetie te ondernemen in 
ernstige gevallen van corruptie, ook 
indien daarbij geen geld van de 

Europese Unie 
betrokken. 

reehtstreeks is 

Deze geïntegreerde aanpak van 
economische, culturele en sociale 
ontwikkeiing moet bijdragen tot 
vrede en veiligheid en tot een sta
biel en democratisch politiek kli
maat, dat het kader zal vormen voor 
ontwikkelingsstrategieën. 

Financiële samenwerking 

Evenals in voorgaande overeenkom
sten heeft de ElB een sieuteirol 
gekregen bij de tenuitvoerlegging 
van het financiële samenwerkings-
hoofdstuk van de overeenkomst. In 
het Financiële Protocol voor de 
eerstkomende vijf jaar (2001-2005) 
is financiële hulp opgenomen voor 
een totaaibedrag van 15,2 miljard 
EUR, waarvan tot maximaal 1,7 mil
jard EUR aan kredieten uit eigen 
middelen van de Bank (1) en 2,2 mil
jard EUR uit de nieuwe investerings
faciliteit die door de ElB wordt 
beheerd. Het gaat dus om een aan
zienlijke verhoging van de middelen 
die onder de vierde Overeenkomst 
van Lomé beschikbaar waren. (2) 

(/) Op de kapitaaimarkten opgenomen 
middelen. 
(2) 3,9 miljard EUR tgo 2,25 miljard 
EUR onder het eerste Financiële 
Protocol van Lomé IV, en 2,658 miljard 
FUR onder het tweede Financiële 
Protocol. 

Er zijn nu twee financiële samen-
werkingsinstrumenten uit begro
tingsmiddelen: een subsidiepakket 
(11,3 miljard EUR voor de période 
2001-2005) onder beheer van de 
Europese Commissie en een nieuwe 
investeringsfaciliteit waaruit risico
kapitaal en kredieten ter besehik
king van de particulière sector 
worden gesteld. De investerings
faciliteit betekent een grote veran
dering ten opzichte van voorgaan
de verrichtingen met risicokapitaal, 
niet alleen wegens de omvang (2,2 
miljard EUR voor de komende vijf 
jaar tegenover 1 miljard EUR onder 
het tweede Financiële Protocol van 
Lome IV), maar ook door een 
verschuiving van aandacht en werk
wijze. 

De nieuwe faciliteit is bedoeld om 
de ontwikkeiing van de particulière 
sector en commercieel werkende 
openbare organisaties te financie
ren. De verrichtingen vinden onder 
marktvoorwaarden plaats en zijn 
zodanig gestructureerd dat zij geen 
particulière financieringsmiddelen 
verdringen, en een katalyserend 
effect hebben door langlopende 
kredieten van lokale financierings
bronnen te mobiliseren en buiten
landse particulière beleggers en 
kredietverschaffers aantrekken. 

De ElB 

zal in de 

eerstkomende 

vijf jaar 

maximaal 3,9 

miljard EUR 

verstrekken 
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De faciliteit is een renouvellerend 
fonds, waarin de opbrengsten van 
verrichtingen weer zullen terug-
vloeien. Met andere woorden: over 
enige tijd zou er geen aanvulling uit 
begrotingsmiddelen meer noodza

kelijk moeten zijn. Men verwacht 
dat de faciliteit op den duur finan
cieel gezond zal zijn. 

De lidstaten, de Europese Commis
sie en de ElB zijn momenteel bezig 

Actieplan voor arme landen met hoge 
Schuldenlasten 

De EIB heeft na een eerste actie in 1998 onlangs ingestemd met 
een schuldverlichting onder het versterkte kader van het actieplan 
voor arme landen met hoge Schuldenlasten. Dit brengt dc bijdrage 
van de Bank tot genoemd initiatief op een totaal van 70 miljoen 
EUR. De EIB zal hiertoe in aanmerking komende landen niet-
terugvorderbare steun verschaffen waarmee deze landen bepaalde 
kredieten van de Europese Unie kunnen aflossen. De bijdrage van 
de Bank is zodanig berekend dat deze gelijk is aan het percentage 
kredieten uit eigen middelen in de totale schtildverlichting. 

Het actieplan werd in September 1996 gelanceerd door de 
Wereldbank en het IMF om het probleem van buitensporig zware 
Schuldenlasten aan te pakken, omdat deze een groot obstakel vor
men voor de ontwikkeiing van een aantal arme landen. Willen lan
den in aanmerking komen voor schuldverlicliting, dan moeten zij 
aan bepaalde criteria voldoen. 

In September 1999 hebben de gouverneurs 
van het IMF en van de Wereldbank, met 
instemming van vele lidstaten van de EU, 
goedkeuring verleend aan een versterkt 
kader voor dit actieplan voor een bredere 
en snellere schuldverlichting. In het oor
spronkelijke kader werd schuldverlichting 
gegeven wanneer eenmaal aan bepaalde 
performance-criteria was voidaan. In het 
nieuwe kader kunnen de donoren, waar
onder de Bank, al eerder schuldverlichting 
aanbieden, namelijk tussen het moment dat 
het besluit is genomen (het moment dat de 
schuldeisers instemmen met een zeer uit
voerig programma van economische her
vormingen dat door cfe betrokken schulden
landen is ingediend en dat onder meer 
specifieke doelstellingen bevat ten aanzien 
van armoedebestrijding) en het eindpunt 
(wanneer deze doelen ook werkelijk zijn 
bereikt). 

de criteria vast te stellen voor het 
beheer en de exploitatie van de 
investeringsfaciliteit. Hoewel nog 
veel details moeten worden uitge-
werkt, is het duidelijk dat de leiding 
rekening zal houden met de nood
zaak efficient op de behoeften van 
de particulière sector in te spelen. 

De Raad van Gouverneurs van de 
EIB heeft de kredietverlening uit 
eigen middelen van de Bank binnen 
het nieuwe kader goedgekeurd en 
in de overeenkomst laten opnemen. 
Op deze wijze bevestigde de EIB 
haar niet-aflatende inzet voor het 
ontwikkelingssteunbeleid van de 
Europese Unie in de ACS-landen. 
Financieringen uit eigen middelen 
voor kapitaaiinvesteringen moeten 
blijven plaatsvinden onder de 
gebruikelijke kredietverleningscri-
teria van de Bank. • 

Mercedes Sendin de Càceres 

Hoofdafdeling Communicatie, 

+352 4379 3134 

e -mail: m.sendin@eib.org 
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Evenwicht ige regionale on tw i kke i i ng : „Meer is n iet a l t i j d be ter " 

Evenwichtige regionale 
ontwikkeiing: 

„Meer is niet altijd beter'' 
m pc 

îhc : 

De ElB-conferentie 

over Economie 

en Financiën 

was dit jaar 

gewijd aan 

regionaal 

ontwikkelingsbeleid 

Elke instelling moet zieh zo nu en 

dan bezinnen op de vraag hoe de 

doelstellingen die in haar taakom-

sehrijving zijn vastgelegd, het beste 

kunnen worden bereikt. Kwali-

teitsbewaking in de vorm van theo

retisch onderbouwde (her)overwe-

gingen is dan ook een van de 

topprioriteiten van de president. 

De bestaansreden van de ElB is neer-

gelegd in het Verdrag van Rome; de 

Europese Raden van Maastricht en 

Amsterdam hebben dit opnieuw be

vestigd. De hoofdtaak van de Bank 

blijft de bevordering van een even

wichtige regionale ontwikkeiing. 

Helaas geeft het algemene beeld 

van Europa de indruk dat vijftig jaar 

kostbaar regionaal beleid tot niet 

veel meer dan een status quo heeft 

geleid. In de afgelopen decennia 

zijn de inkomensverschillen tussen 

de Europese regio's globaal ge

nomen veeleer gelijk gebleven. 

Sommige economen beschouwen 

dit als natuurlijk of in ieder geval 

normaal in een wereldwijd kapita

listisch systeem: de rijken worden 

rijker en voor de armen geldt het-

Waarom doen sommige regio's het beter dan andere? 

In icdcr land zijn er gebieden die eenzelfde uiigangspositic Icken te hebben iiia.ir in 

een heel verschillend tempo gegroeid zijn. Het is niet eenvoudig om de redenen daar

voor aan te geven. Je kunt bijvoorbeeld nagaan wat er in een aantal concrete gevallen 

werkelijk is gebeurd en of er gemeenschappelijke elementen naar voren komen. Drie 

docunienten behandelen gevalsstudies voor regio's in Griekenland, Italie en Spanje. 

Elke studie bespreekt een regio die het (in nationaal opzicht) goed doet en een die ach-

terblijft. 

Uit onze dubbelverhalen komen drie hoofdpunten naar voren. Allereerst is de in

dustriële structuur van belang. Grote fabrieken die zieh in de regio vesugen, moeten 

technologie gebruiken die de ontwikkeiing van economische activiteiten door plaatse

lijke toeleveranciers stimuleert. De mogelijkheden daarvoor nemen toe als de beroeps

bevolking, vooral degenen die werken in het MKB, over de nodige vakkundigheid 

beschikt. 

Ten tweede is de kwaliteit van het regionale bestuur van cruciaal belang indien de 

onrwikkelingsprogramma's goed op de plaat.selijke omstandigheden moeten worden 

afgestemd. Daarom kan het wenselijk zijn tot op zekere hoogte voorwaarden te stellen 

of ten minste strakke begeleiding te geven om onjuistc kapitaaitocwijzing te voor

komen. Er kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk technische en economische bijstand en 

training van plaatselijke bestuurders worden verlangd. 

Ten derde leiden meer investeringen in de infrastructuur niet noodzakelijkerwijze tot 

snellere convergentie en is een eenvormige benadering in het regionale-onrwikkelings-

beleid meestal niet doeltreffend. 

zelfde, maar de achterstand wordt 

niet kleiner. 

Het is echter een misverstand te 

menen dat de productiviteitskioof 

onoverbrugbaar is. Gezien de inge-

wikkelde dynamiek van inhalen en 

achterblijven werd het daarom tijd 

onze kennis over regionaal ontwik

kelingsbeleid eens te inventariseren. 

Dit vond plaats in januari in het 

kader van de jaarlijkse conferentie 

EIB MEDEDELINGEN pagina 23 



Hoe ontwikkeLje ef< 
Er is op gewezen dat de traditionele basisregels om projecten te beoordelen -

rendement en geografische selectiecriteria - noodzakelijk maar absoluut 

onvoldoende zijn om positieve effecten op de regionale ontwikkeiing te 

garanderen. Een relatief objectieve beoordeling binnen een meer algemeen 

kader, die verder gaat dan de traditionele kostenbatenanalyse, zou daarom 

norm moeten worden. We moeten daarom de volgende punten in overwe

ging nemen om doelmatiger voor de Unie te kunnen werken: 

• Past het project in een samenhangende strategie om de relatieve voordelen 

van een gebied te ontwikkelen? Vooral grootschalige publieke investeer

ders moeten hiertoe worden gemotiveerd. 

• Stimuleert het project de vraag naar plaatselijke toeleveranciers? Is er aan

vullend beleid nodig om de ontwikkeiing van dergelijke ondernemingen te 

ondersteunen? 

• Is de projectuitvoering weldoordacht? Omdat vertragingen in sommige 

achtergebleven regio's eerder regel dan uitzondering zijn, dient de project

beoordeling het volledige overzicht van belanghebbenden en de bijbe

horende risico's te evalueren. Overheidssteun zou afhankelijk kunnen 

worden gesteld van extern toezicht voor projecten die buitensporige 

vertragingen of budgetoverschrijdingen vertonen. 

• Beïnvioedt overheidssteun vestigingsbesluiten of zouden de projectont-

wikkelaars hun projecten toch wel hebben uitgevoerd? Zo ja, dan is de 

kans vrij klein dat subsidies invloed hebben op de regionale ontwikkeiing. 

• En is ten slotte het project zelf interessant? Voorspellingen zijn moeilijk 

omdat door het beleid het plaatselijke economische klimaat aanzienlijk 

kan veranderen. Toch kunnen met goede prognoses coördinatieproble-

men worden opgevangen en zouden de projecten economisch gezond 

moeten zijn. 

over Economie en Financiën, georga-

niseerd door het kabinet van de 

hoofdeconoom van de EIB. Derge

lijke bijeenkomsten vormen een 

intellectuele uitdaging voor het per

soneel van de Bank en de inbreng 

van prominente deskun

digen uit de praktijk 

vormt een waardevolle 

aanvulling op haar inter

ne analyses. 

In zijn openingsrede for-

muleerde de president 

van de EIB, Philippe 

Maystadt, duidelijke 

vragen voor de forum-

discussie. Waarom faalt 

de markt in bepaalde 

regio's en in hoeverre 

zijn wij bereid regionale 

ongelijkheden te accep

teren? Voorts wees hij 

erop dat de toi van de 

ovetheid de afgelopen jaren is ver

anderd, want sommige staten geven 

hun directe bemoeienis met een 

aantal activiteiten op en gaan over 

tot privatisering. In het debat over 

regionale ontwikkeiing gaat het 

daarom oni de vraag wan

neer investeringen het bes

te door de overheid kunnen 

worden gedaan en wan

neer de openbare middelen 

gebruikt moeten worden 

om particulière investerin

gen te ondersteunen. 

over eventueel noodzakelijke inves-

teringsmaatregelen? En last but not 

least, is het mogelijk om selectiecri

teria te ontwikkelen, die daadwer

kelijk leiden tot regionale groei? 

Een overzicht van economische theo-

rieën vormde de hoofdmoot van de 

dag. Professor Angel de la Fuente, 

Instituto de Anàlisis Economica in 

Barcelona, zette uiteen dat men het 

er vroeger over eens was dat regio

naal beleid economische groei kon 

bevorderen en dat convergentie 

daarbij min of meer automatisch het 

gevolg was. Het verminderen van 

ongelijkheid en economische groei 

werden geacht hand in hand te 

gaan. Recente ontwikkelingen in de 

economische theorievorming heb

ben een aantal auteurs echter ertoe 

gebtacht te stellen, dat er sterke 

marktkrachten zijn die tot grotere 

regionale verschillen leiden. 

Daniel Moucque van het Direc-

toraat-generaal voor Regionaal Be

leid van de Europese Commissie 

bevestigde dat de sociaal-economi-

sche verschillen tussen de regio's in 

de Unie hardnekkig zijn en geen nei

ging vertonen om kleiner te worden. 

Hij benadrukte dat de regionale ver

schillen momenteel nog twee keer 

zo groot zijn als in de Verenigde 

Staten, maar vermoedde, dat het 

gebrek aan evenwicht nog 

Rijken worden groter zou zijn geweest 

riiker en voor zonder de aanzienlijke 

inspanningen van de Euro

pese Commissie en de EIB. 
de armen geldt 

hetzelfde maar 

de achterstand 

wordt niet 

kleiner 
De heer Maystadt bena

drukte bovendien dat uitgeven van 

geld op zichzelf niet voldoende is, 

omdat het gaat om kwaliteit en niet 

om kwantiteit. Natuurlijk moet 

publieke financiering worden géin

tegreerd in adequate politieke actie, 

maar wat kunnen wij uit regionale 

successen en mislukkingen leren 

Is het beleid van de EU 

siecht opgezet? Professor 

Philippe Martin (Ecole Na

tionale des Ponts et Chaus

sées, Paris) stelde de fundamentele 

vraag naar de wenselijkheid van poli

tieke inmenging aan de orde. De 

kern van zijn betoog was, dat het 

inkomen per hoofd in achtergeble 

ven regio's weliswaar door over 

heidssteun kan stijgen, maar dan wel 

tegen tamelijk hoge substitutiekos-
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aan te nemen dat de investeringen 

in vaste activa door het bedrijfsleven 

en intensievere scholing en oplei-

ding de mogelijkheden vergroten 

om de economische ach-

terstand in te lopen. 

(niet) siecht voor het welzijn van de 

bevolking? Hij wees erop dat er 

marktverstoringen zijn, die tot blij

vende ruimtelijke concentratie kun

nen leiden en maakte een 

analyse van de oorzaken. 

Daarnaast is ongetwijfeld Regio's wedijveren Volgens hem zijn de dras-

ten. Met andere woorden: het netto

resultaat van overheidssteun zou 

enkel een inkomensoverdracht van 

rijk naar arm kunnen zijn, zonder dat 

de productiviteit verändert. Dit kan 

leiden tot een lager algemeen wel-

vaartsniveau indien deze overdracht 

middelen onttrekt aan die rijke en 

innovatieve regio's die de hoofdmo-

tor zijn voor de economische groei 

van het land. Als dit waar is, staan we 

voor de noodzaak een keuze maken 

tussen gelijkheid en groei. 

Het betoog van professor Martin 

werd, althans gedeeltelijk. 

bevestigd door intern empi 

risch onderzoek van de afde 

strategische basisinfra-

structuur van wezenlijk 

belang. Er zijn goed 

gedocumenteerde voor

beelden waarin betere 

verbindingsinfrastructuur 

heIpt een nieuw even

wicht in de economische 

geografie te vinden. Dit 

gaat echter zeker niet in 

aile gevallen op bij over-

heidsinvesteringen. Er zijn ook voor

beelden dat overheidsinvesteringen 

een instrument waren voor regiona

le herverdeling in plaats van een 

belangrijke stuwende kracht voor 

productiviteitswinst. 

Toch zal een reeks projecten in de 

publieke sector zeker een positieve 

invloed op regionale ontwikkeiing 

hebben gehad en een kostenbaten

analyse achteraf kunnen 

doorstaan. Bertrand Rossert 

vaak met elkaar 

om de meeste 

overheidsgelden 

in de wacht 

te siepen... 

meer is niet 

altijd beter 

Toch is het 
. van de afdeling Evaluatie 

_, , ^, een misverstand , ^,„ 
ling van de hoofdeconoom. van de ElB zette uiteen dat 

Om te beginnen is vastge- ^^ geiOVen aa i ^^^ zeker het geval is, maar 

steld dat siechts weinig eco- de productivi- dat niet verwacht mag wor-

teitskloof 

onoverbrug 

baar is 

nomen ontkennen dat het 

bevorderen van economi

sche groei de sieutel tot con

vergentie is. Tegelijkertijd is 

het moeilijk zieh een groei-

mechanisme zonder kapitaalvergro-

ting voor te stellen. Dan komt de vol

gende pragmatische beleidsvraag 

op: moet de overheid vooral investe

ren in vaste activa - aanieg van 

wegen, bouw van scholen, zieken

huizen, havens, vliegvelden enzo

voort - of moeten overheidsgelden 

veeleer gebruikt worden om particu

lière investeringen in uitrusting en 

machinerie te bevorderen? 

Zowel op nationaal als regionaal 

niveau blijken er redenen te zijn om 

den dat aile projecten even 

effectief regionale econo

mische activiteit creëren. 

Dat is onder meer afhanke

lijk van de betrokkenen en 

de afspraken die met hen zijn 

gemaakt. Uit een onderzoek van de 

afdeling Evaluatie naar verschillende 

gevalsstudies blijkt dat een grote 

invloed van de publieke sector op 

projecten grote ondoelmatigheid 

tot gevolg heeft, wat de potentiële 

impact van het regionale-ontwikke-

lingsproject verkieint. 

Ten slotte stelde professor Jacques 

Thisse (Katholieke Universiteit van 

Leuven) een prikkelende vraag: 

waarom zijn regionale verschillen 

tische afname van trans

port- en handelskosten in 

de laatste decennia, en de 

geringe arbeidsmobiliteit 

belangrijke factoren voor 

dustervorming en regio

nale onevenwichtighe-

den. Hij benadrukte, dat 

de doelmatigheid en 

kwaliteit van plaatselijke 

instellingen alsmede de 

beschikbaarheid van technologische 

infrastructuur - lokale netwerken 

van gespecialiseerde leveraneiers 

van technologische diensten en der

gelijke - in hoge mate het succès 

bepalen. Hij voegde hier nog aan 

toe dat het in bepaalde gevallen 

voor de regio's goed zou zijn voor

waarden - of ten minste strakke 

begeleiding - bij het verstrekken 

van leningen en subsidies op te leg

gen. 

Professor Thisse had voorts kritiek 

op het feit dat regio's vaak met 

elkaar wedijveren om de meeste 

overheidsmiddelen in de wacht te 

siepen. Hij maakte duidelijk dat 

regio's die hun voordelen willen 

benutten, wellicht helemaal geen 

behoefte hebben aan dezelfde 

soort infrastructuur. Beleidsmakers 

zouden hun aandacht daarom moe

ten richten op de vraag welke over

heidsmiddelen het beste zijn voor 

de economie van de regio. Anders 

gezegd: meer is niet altijd beter. De 

theoretische bevindingen van pro

fessor Thisse onderstreepten de con

clusies van beide vorige voordrach-

t e n . a 
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Regionale ontwikkeiing - een doel
matig gebruik van financiële middelen 

2 0 0 0 B R E M E 

De EIB heeft als kerntaak een even
wichtige regionale ontwikkeiing te 
steunen door gezonde investerin
gen te financieren. In sommige lid
staten heeft het regionale beleid 
van de Europese Unie en de proac
tieve input van de Bank geholpen 
de economische achterstand in te 
halen. In andere regio's is het succès 
minder duidelijk. Maar ook binnen 
de lidstaten die achterstanden heb
ben weggewerkt, zijn de regionale 
verschillen niet per se kleiner 
geworden. Daarom staan dit jaar t i j 
dens het ElB-forum de vragen cen
traal „wat heeft gewerkt?" en „wat 
is er misgegaan?", en belangrijker 
nog, „welke lessen kunnen we hier
uit leren?". 

Dit is uitermate belangrijk omdat 
Europa voor nieuwe uitdagingen 
Staat. Nieuwe technologie en de 
totstandkoming van de informatie
maatschappij komen waarschijnlijk 
vooral de reeds verontwikkelde 
regio's ten goede. Economisch 
dynamische regio's zouden zieh wel 
eens kunnen verzetten tegen te 
zware belastingen ten behoeve van 
regio's die achterblijven, omdat dit 
hun eigen concurrentiepositie op de 
internationale markten zou kunnen 
aantasten. 

Verder staan wij voor de uitbreiding 
van de Unie naar Midden- en Oost-
Europa. Regionale verschillen zullen 
zieh als nooit tevoren verscherpen. 
De vraag komt onvermijdelijk aan 

EIB-
forum 

dit jaar 
op 19 
en 20 

Oktober 
in 

Bremen 

de orde in hoeverre wij regionale 
divergentie kunnen tolereren en in 
welke mate wij loyale steun kunnen 
verwachten voor een inhaalslag van 
de nieuwe lidstaten. 

Financiële steun aan ärmere regio's 
neemt wellieht af. Het is daarom des 
te belangrijker een optimaal 
gebruik te maken van de beschikba
re middelen - subsidies of kredieten 
- om de regionale ontwikkeiing te 
bevorderen. 

„Succesfactoren" 

Veel factoren spelen een rol bij het 
succès van een regio: naast financië
le middelen, bijvoorbeeld goed wer
kende overheidsorganisaties, een 
behoorlijk ontwikkelingsplan, onaf
hankelijke besluitvorming met poli
tieke verantwoording van degenen 
die de besluiten nemen, onderne-
mingszin en een vakbekwame 
beroepsbevolking. En niet in de 
laatste plaats moet er een algemeen 
economisch beleid worden gevoerd 
dat de juiste stimulansen geeft tot 
structurele hervormingen, economi
sche groei en nieuwe werkgeiegen

heid. Het thema is complex maar 
het is mogelijk de belangrijkste fac
toren voor een succesvolle regionale 
ontwikkeiing vast te stellen. 

„Lessen uit de praktijk" 

Op de tweede dag zullen de succes
factoren uitvoeriger aan bod 
komen. Woordvoerders uit het veld 
spreken over hun ervaringen, regio
nale beleidsplanning en de financie
ring van investeringsprojecten. 

Een eerste werkgroep, „lessen uit 
de praktijk van het regionale 
beleid", zal zieh richten op de sterke 
en zwakke punten van regio's en de 
noodzaak bespreken van een even-
wichtig ontwikkelingsbeleid, dat wil 
zeggen een contraetueel vastgelegd 
algemeen plan dat infrastructuur, 
ontwikkeiing van het arbeidspoten-
tieel en stimulansen voor het MKB 
omvat. 

„Financiering van de 
regionale ontwikkeiing" 

Hierbij moet eerst een antwoord 
worden gevonden op de vraag of 
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de invoering van de euro en de 
voortgaande integratie van de 
financiële markten in de eurozone 
het MKB en regionale en lokale 
overheden gemakkelijker toegang 
tot financieringsmiddelen hebben 
gegeven, want dit zal in sterke 
mate tot de regionale ontwikkeiing 
bijdragen. 

Ten tweede moeten we ons afvra-
gen of de huidige begrotingsdisci-
pline in Europa zal voortduren en 
de vraag zal aanmoedigen naar 
alternatieve modellen voor de aan
ieg, financiering en exploitatie van 
infrastructuur. Daarbij valt vooral 
te denken aan pubiiek-private 
samenwerkingsverbanden. Het fo
rum zal bespreken in hoeverre 
dergelijke modellen voor Midden-
en Oost-Europa kunnen gelden. 
Voorts zal de rol van regionale par
ticipatiemaatsehappijen worden 
bestudeerd. 

Günter Grass -
gastspreker tijdens 
net ainer 

Het is inmiddels een traditie van de 
EIB geworden voor het forumdiner 
een gastspreker uit te nodigen, die 
zijn mening geeft over een onder
werp dat niet op de agenda van 
haar gasten staat. Dit jaar zijn wij er 
bijzonder trots op Günter Grass, de 

winnaar van de nobelprijs voor lite-
ratuur van vorig jaar, in ons midden 
te hebben. Ook is het een traditie 
dat het forum wordt afgesloten 
met een rede van de ElB-gouver
neur van het gastland. Dit jaar zal 
dat Hans Eichel, bondsminister van 
Financiën zijn. • 

Programma 

19 Oktober 2000 
15:00 OPENING VAN HET FORUM 

Philippe Maystadt, president van de EIB 

F O R U M 
2 0 0 0 B R E M E N 

ZITTING I: „Regionaal ontwikkelingsbeleid - succesfactoren" 

Sprekers: 
Kajo Schommer, minister van Economische Zaken, Saksen 
Charles McGreevy, minister van Financiën, lerland 
Leczek Baicerowicz, vice-premier en minister van Financiën, Polen * 
Jack McConnall, MSP, minister van Financiën, Scottish Executive 
Michel Barnier, Europees commissaris Regionaal Beleid * 

GAUDINER 
Welkomstwoord Hartmut Perschau, burgemeester van Bremen 
Gastspreker Günter Grass, winnaar van de nobelprijs voor literatuur 
1999 

20 oktober 2000 
Inleiding van ZITTING II: „Ervaringen met regionaal beleid en 
financiering" 
Alfred Steinherr, hoofdeconoom van de EIB 

DEELZrmNG 1: „Lessen uit de praktijk van het regionale beleid" 

Woordvoerders: 
Henning Christophersen, president van Oresund Regional Council, 
Denemarken * 
Brigitte Ederer, raadslid belast met Financiën, Wenen 
Pierre Mayet, voorzitter interministeriele coördinatiegroep Sofia 
Antipolis, Frankrijk 
Pasquale Pistorio, algemeen directeur ST Microelectronics, Agrate 
Brianza, Italie * 
Ramon Marimon, staatssecretaris op het Ministerie van Onderwijs en 
Technologie, Spanje 

DEELzrmNG 2: „Financiering van de regionale ontwikkeiing" 

Woordvoerders: 
Jacques Guerber, algemeen directeur Dexia Crédit local de France 
Ingrid Matthäus-Mayer, lid van de raad van bestuur van Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, Duitsland 
Rinnooy Kan, lid van de directie van ING, Nederland 
Ari Toippanen, voorzitter en partner van CapMan Partners, Finland, 
voorzitter van EVCA (European Private Equity and Venture Capital 
Association) 

14.00 SLUITING VAN HET FORUM 

Hans Eichel, minister van Financiën en ElB-gouverneur voor Duitsland 

* op 15 juni 2000 nog niet bevestigd. 

Nadere i n f o r m a t i e over he t EIB- forum 2000 is ve rk r i j gbaar bi j de h o o f d a f d e l i n g Commun ica t ie van 

de EIB, Y v o n n e Berghors t •(•352 4379 3154, e-mai l : y .berghors t@eib .org 
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wordt regelmatig door de 
hoofdafdeling Communica
tie van de Europese Investe
ringsbank in 11 talen uitge
geven (Deens, Duits, Engels, 
Fins, Frans, Grieks, Italiaans, 
Nederlands, Portugees, 
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Het gepubliceerde materiaal 
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Eerste gerichte EARN e-bond 

De EIB hee f t zieh in feb ruar i 

gevoegd bi j Caboto , de investe

r ingsbank van de Intesa Groep, 

voo r de in t roduc t ie van haar 

eerste ger ichte EARN e-bond. 

De ob l i ga t i e len ing van 500 mi l 

j oen EUR met vervaldag 15 Okto

ber 2002 heef t een coupon van 

4,525%. Dit is de eerste emissie 

van de EIB die elektronisch is 

geplaatst . Caboto, de leider van 

het emissie-syndicaat, stelt de 

len ing via haar RetLots-systeem 

open voor haar g roo ts te inst i tu

t ione le d i e n t e n in Italie en el

ders via In ternet en B loomberg . 

Deze len ing vo rmt een u i te rma

te be langr i jke bouwsteen in de 

ElB-donatie aan Mozambique 

De EIB heef t in maar t 500 000 

EUR geschonken aan de Repu

bl iek M o z a m b i q u e voor n o o d 

hu lp aan de s lachtof fers van de 

ve rwoes tende ove rs t rom ingen . 

Het ge ld w e r d doorgesluisd via 

do de legat ie van de EU in M a p u 

to , die heeft vastgesteld waat -

voor de noodhu lp bestemd 

moest w o r d e n . 

In de a fge lopen jaren heef t de 

EIB n ie t - te rugvorderbare huma

ni ta i re steun geboden aan Ian-

den of tegio's die zwaar door 

natuur - en andere rampen wer

den ge t ro f f en , zoals Honduras 

en Nicaragua in 1998, en Kosovo, 

Turki je en de regio rond A thene 

in 1999. 

De EIB is al enige t i jd in Mozam

bique actief en haar f inanc ier in

gen zijn sinds het e inde van de 

ja ren lange burgeroor log in 1992 

u i tgebre id . Me t haar k red ie ten 

onder de vierde Overeenkomst 

Opening icantoor in Berlijn 

In mei hee f t de EIB haar n i e u w e 

kan too r in Berl i jn g e o p e n d . Het 

hee f t t o t hoo fd taak de o n t w i k 

ke i ing van de f inanc ier ingsver-

r i ch t ingen van de Bank te 

bevo rde ren , me t name in Berl i jn 

en in de oos te l i j ke Länder, als

ook de be t rekk ingen me t be leg

gers en pa r tne rbanken te ver-

s tev igen . 

Het n ieuwe kantoor zal voorna

meli jk verantwoorde l i j k zijn voor 

de contacten met de federale 

overheid en de reger ingen van de 

deelstaten, en op de hoogte te 

bl i jven van de debat ten in 

Duitsland ovet k tedietver lening 

en verwante zaken, zoals deze 

momentee l w o r d e n gevoerd over 

n ieuwe f inancier ingstechnieken 

voor de openbare infrastructuur. 

Sinds 1990 heef t de EIB de jaar

lijkse omvang van haar kred ie t 

ver len ing in Dui ts land verzes-

voud igd t o t 5,5 mi l ja rd EUR in 

1999. Daarmee is d i t land de 

groots te beguns t igde van de 

m idde len van de EIB. 

^ - ^ 

f inancier ingsstrategie van de EIB 

op in ternet . Zij is in jun i 1999 

begonnen met een ob l iga t ie -

omwissel ingsaanbod in euro, 

dat geheel via het in ternet heef t 

p laatsgevonden. • 

van Lomé heeft zij het elektr ic i -

teitsstelsel van het land he lpen 

moderniseren en invester ingen 

in de industr iële product ie van 

enkele van de natuur l i j ke rijk-

d o m m e n van het land gesteund 

(graf iet , a lum in ium, cashewno-

ten , garnalenvisseri j en suiker). • 

De Duitse heren ig ing vo rmde de 

doors laggevende factor voor 

deze snelle t o e n a m e van de act i 

v i te i t van de EIB. Van de 30,7 

mi l ja rd EUR die de EIB in de 

a fge lopen t i en jaar in heel 

Dui ts land heef t verstrekt , is 

ongeveer de he l f t naar de n ieu

we deelstaten gegaan . 

De aandacht van de EIB is voora l 

op Berl i jn ger icht . Sinds 1990 is 

in to taa l zo 'n 4 mi l ja rd EUR naar 

18 g ro te in f ras t ruc tuurpro jec ten 

gegaan, waa ronde r de moder 

niser ing van gas-, stadsverwar

mings- en wa te rvoo rz i en ingen , 

b o u w w e r k z a a m h e d e n op de 

Potsdamer Platz en de moder 

niser ing van z iekenhu izen in 

Oost-Ber l i jn . • 

De Duitse minister van Financiën Hans Eichel (rechts) en vice-president 
Wolfgang Roth van de EIB bij de openingsplechtigheid 
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