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EIB:s sysselsättningspaket 

H V id d e l ex t ra sysselsòt tn ings lopp-

mòtet (Luxemburg , 2 1 - 2 2 november 

1 9 9 7 ) i n f e r m e r a d e ElBis p res ident Sir 

Brion LJnwin slats- och reger ingscheferna 

o m bonkens f romsteg med ott inrät to 

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

Ott s töd jo t i l lvöxt och sysselsâttning i 

Europa. 

De g r u n d l ä g g o n d e bes tandsde lo rno i 

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

köndes ov ElB:s rod den 2 0 augusti i òr 

som svor pâ den resolut ion som ontogs 

ov Europeisko r à d e i i A m s t e r d a m ('). 

P rogrommet gä l l e r i Ire or (September 

1 9 9 7 - 2 0 0 0 ) och dess syfte or ott r ikto 

en b e t y d o n d e de l ov bonkens f inonsie-

r ing till inves ter ingor inom ekenomisko 

sektorer med stör orbetskraf ts in tensi te l 

och fo l jokt l igen alt s tödja sysselsättning-

en genom ö k o d e insotser. 

Det mesi nyskopande med p rog rommet 

beslôr i ott bonken tor en foktisk risk till 

fò rmòn for pro jekt i smâ och medelstoro 

före tog som kan genererò sysselsâttning. 

ElB inròt tor α ν d e n o n l e d n i n g e n "ett 

sòrskilt fònster" inom Ams te rdom-hond 

l ingsprogrommet fòr innovat iva smò och 

medelstoro fòre tog som viset stork tillvöxt-

po ten t ia l l ock v a r e p roduk t i on el ler 

utnytt jonde αν hòg tekno log i . Amsterdom-

h o n d l i n g s p r o g r o m m e t i nnebò r òven ott 

ElB òko r sin f inons ier ing inom sektorer 

som skepar orbetst i l l fä l len och hor stori 

behov ov orbelskroft , 1 ex tronseuropeis-

ko nó i (TEN), m i l j öskydd och stodsför-

nyeise semi hâlso- och utbi ldningssektorn 

(jfr rute sid. 3 ) . 

Innehall 

(') mötet ägde rum den 16-1 7 Juni 1 997, se "EIB 

Bulletinen" Nr 94, 4-1997, sid. 1. 

- EIB inveslerar för sysselsöttningen 1 

Loneavtal ρά over 4 4 0 miljoner ecu 

har redan tecknats inom ramen för 

Amsterdam-handlingsprog rammet 

(ρά uppmaning αν Europeisko 

râdet i Amsterdam i juni), i syfte att 

öka bankens finonsiering αν 

arbetskraftsintensiva investeringor. 

- Införandet αν euron förbereds 5 

Som en αν Europas största interna-

tionello obligationsemittenter som-

arbetar banken aktivt med EU:s 

medlemsstater och Europeisko kom-

missionen, i synnerhet beträffande 

utredningen αν de juridiska och tek-

niska aspekterna αν eurons införon-

de. 

- METAP:s regionkontor i Kairo 

öppnas 7 

Tillsammans med dess samar-

betspartners 1 "Programmet för tek-

niskt biständ i Medelhavsomrâdet" 

öppnode banken ett regionkontor i 

Kairo för att säkerstöllo basta möjli-

ga assistans i regionen. 

-EIB-Forum 1997 8 

1997 ars EIB-Forum hölls i 

Stockholm med temat "Brobyggare 

i Nordeuropa" och fokuserade ρά 

möjligheterna och utmaningarna 

för vidore regionalt samarbete i 

Nordeuropa och Ostersjöomradet. 

- 1997 ars EIB-pris 9 

Den uppsats som ναηη órets forste 

pris definierar en optimal strategi 

för alt genomföra frysningen αν 

valutakurspariteterna vid övergang-

en till EMU. 



E U R O P E I S K A I N V E S T E R I N G S B A N K E N 

EN NYSKAPANDE ATGARD GRUNDAD 

PÀERFARENHET 

Europeisko ràdei hor uppmonot EIB ott 

inveslero till förman för tillvöxt och syssel

sâttning och erkönde därmed Ott "EIB och 

Europeisko investeringsfonden spelor en 

viktig roll nör del göller ott skopo syssel

sâttning i Europo genom nyo investerings-

möjligheter (...) som òr fòrenligo med 

sundo bonkprinciper". 

EIB inveslerode näro 21 miljorder ecu i 

den europeisko ekonomin under 1996 

och Star därmed för nöro 5 % ov de feste 

bruttoinvesteringerna i Europo genom de 

oliko projekt bonken stödjer. För ott mot-

svoro de ekenomisko behoven hor bon

ken under de senoste âren pò ett betydon

de sott onpossot sin finonsiering till stöd 

för tillväxten i Europo genom alt stóllo sin 

finonsiello kopocitet, silt expertkunnonde 

vid utvärdering ov projekt och sin roll som 

kotolysotor för den europeisko bonkvärl-

den tili fòrfogonde fòr projekt som her en 

slruktureronde effekt ρά den ekenomisko 

verksomheten. Nedon följer de viktigaste 

Stegen i denno utveckling; 

1 december 1992 inröltode EIB "Edin-

burgh-ordningen" avsedd all pôskyndo 

finonsieringen ov infrastruktur för tran

sport, miljöskydd och stodsplonering. Nor 

initiotivet ovslutodes i slutet ov 1 994 hode 

sju miljorder ecu beviljols tili co 134 

omfottonde projekt och tili hundrolols 

medelstoro infrostrukturprejekt som beròr-

de 1 1 αν unionens 1 2 medlemslönder. 

Till följd ov den sotsning pò smâ och 

medelstoro företog som gjordes ov Euro

peisko rodet i Köpenhamn (juni 1993) och 

i Cannes (juni 1995) utvidgode EIB sino 

otgörder tili formen för smâ och medelstoro 

företog och inrättade porallellt med de 

ordinorie globolo Ionen, vilko gjerde del 

möjligt Ott finonsiero ce 10 000 smò och 

medelstoro företog per ór, en temporär 

finansieringsordning ρά 1 miljord ecu för 

Ion med röntegoronti (̂ ) tili smà och 

medelstoro sysselsöttningsskoponde före

tog. 1 slutet ov 1996 hode 45 000 

orbetstillfällen i de 1 5 medlemsländerna 

erhâllit stöd fron banken och Unionen. 

1 juni 1 994 inrättade banken, Europeisko 

kommissionen och 77 offärsbonker i unio

nens somtligo medlemslönder Europeisko 

investeringsfonden (EIF), ett unikt portner-

skap meilon offentlig och privet verksom-

het (̂ ) ovsett ott stödjo investeringor 

genom ott beviljo garantier tili förman för 

transeuropeisko not och smö och medel

storo företogs investeringor. Sedan EIE 

inròttodes har fonden garonterol 22 pro

jekt inom TEN och 23 investeringsportfòl-

jer i bonker till förman för smö och medel

storo företog motsvoronde totolt over 

2 miljorder ecu, vorov 630 miljoner tili 

förmön för smo och medelstoro företog. 

I december 1994 intensifierode banken 

sine otgärder för stöd tili finonsiering ov 

transeuropeisko not inom transport, tele-

kommunikotion och energiöverföring 

genom ott föresla Europeisko rodet i 

Essen ott ett "särskilt fönster för TEN" skul

le inrältos för alt gòra det möjligt ott erbju-

do skräddorsydd finonsiering till desso 

ofta exceptionellt stero projekt som nor-

\/] röntegaranti nnotsvarande 2 % som finansieras 

ur Europeisko unionens egna budgetmedel. 

(̂ ) EIF hor ett kapitol pò 2 miljorder ecu och de 

största okt ieägarno or EIB (40 %) samt Europeisko 

kommissionen och de 7 7 banker som vardera 

innehar lika stör ondel ov de aterstäende 6 0 %. 

Se Oven "EIB Bulletinen" Nr 94 , 4 - 1 9 9 7 , sid. 1 1. 

Kontakt v id EIF: talesman Pé Verhoeven - 4 3 , ßd 

J-F Kennedy, L-29Ó8 Luxemburg-Kirchberg, fax. 

( + 3 5 2 ) 4 2 . 6 6 . 8 8 . 2 0 0 . 

molt ger ovkostning först ρά löngre sikt. 

Sedan dess hor EIB flitigt utnyttjat detto 

fönster och bekräftots som den största 

bonkfinonsiören för desso stero infrostruk-

tursotsningar. Banken hor investerot over 

35,7 miljorder ecu för i huvudsok priorite-

rode TEN-projekt tili ett totolt värde ov 

CO 137 miljorder ecu vilko emfottor over 

80 000 orbetstillfällen i Unionen. 

I juni 1995 beslutode ElB:s red ott utvid-

go möjligheten oft erhòllo finonsie-

ringsstöd fron banken tili ott Oven omfotto 

omrôdet forskning och utveckling (FoU) 

semi servicesektorn för alt motsvoro beho-

vet ov finonsiering ov ny verksomhet inom 

desso sektorer. Det ledde tili ott hundro-

tols investeringor i smo och medelstoro 

företag och industrier finonsierades ur de 

löponde globolo Ionen samt tili betydon

de bidrag tili storo projekt, bl α i Tysklond 

(BMW Rolls-Royce, Quelle, Otto-

Versond), Österrike (Steyer-Puch), 

Förenode kungoriket (Ford-Jaguar, Pirelli), 

Fronkrike (SNECMA, PSA-Tremery, Atmel-

Rousset) och Itolien (Pirelli). 

1 juni 1 996 gov EIB och EIF:s övrigo oktie-

ägore fonden befogenhet alt utvecklo 

riskkopitoiverksomhet tili förmön för TEN 

och smö och medelstoro företag som är 

innovotivo eller befinner sig i utvecklings-

stodiet. EIF hode tillstônd ott onslà 75 mil

joner ecu from till slutet ov 1998 och fon

den her redon avslutot òtto àlgârder αν 

detta slog pò totolt over 20 miljoner ecu 

till förmön för smâ och medelstoro företog 

i Belgien, Fronkrike, Skandinavien, 

Tysklond och Förenode kungoriket. 

1 augusti 1 997 fostställde EIB Amsterdom-

hondlingsprogrammet (jfr ruta sid. 3). 

NYA OCH STAB1L^ MÖJLIGHETER TILL 

SYSSELSÂTTNING 

Utvecklingen αν desso nyo otgörder tili 

förman för sysselsöttningen - och bl ο de 

som gäller smâ och medelstoro företog -

kommer all stödjos med hjölp αν ElB;s 

rörelseöverskott. Genom siti beslut den 20 

augusti 1997 fostställde rôdsmedlemmor-

ηα Ott banken under de kommonde Ire 

ôren skulle kunno utnyttjo upp tili en mil-

jard ecu αν sift rörelseöverskott för ott 

täcka risken med all finansiero nya pro

jekt som gynnar sysselsöttningen inom 
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AMSTERDAM-HÂNDLINGSPROGRAMMET: PRINCIPER FÖR VERKSAMHETEN 

Amsterdom-handlingsprogrommet (Amsterdam Special Adlon Progromme/ASAP) ör ett svor pö slots- och regeringschefernos 

resolution om tillvöxt och sysselsâttning som ontogs αν Europeisko rodet i Amsterdam (juni 1 997) och innehòller en rod 

nyskaponde otgörder, sòrskilt EIB:s risktogende till förman för innovativa smà och medelstoro fòretog, en risk som goronteras 

genom att ca 1 miljord ecu αν bankens rörelseöverskott utnyttjas from till òr 2000. De viktigaste inslogen i progrommet òr 

följonde: 

1. Ett särskilt fönster för smâ och medelstoro företag 

Detto fönster är ovsett att gora det möjligt för smò och medelstoro företog inom hògteknologi eller med stark tiilväxt att ur 

EiB:s resurser erhollo Instrument för all fördela riskerno, Ion med sörskildo villkor eller riskkapital. Det hondlor fromförallt om 

en rad "globolo lân med delad risk" som inröttots αν EIB i nöro somorbete med dess samorbetsportners inom den europeisko 

bankvärlden, I visso fall kon Oven desso sörskildo globale Ion bevlljos i form ov tillskott ov riskkapital tili specioliserade 

dot terbolog tili bonker. Med en reserv pò co 8 0 0 miljoner ecu frön den mil jord ecu som ovsatts till Amsterdom-

hondlingsprogrommet borde de globolo Ionen med deled risk somt tillskottet ov riskkapital göro del möjligt ott erbjudo de 

innovotivo smò och medelstoro företogen meilon 5 och 8 miljorder ecu i finonsiering. 

Somtidigt har en "Europeisk finansieringsordning för teknelogi" (European Technology Facility ~ ETF) nyligen inrättots ov EIB 

lillsammans med Europeisko investeringsfonden (EIF) i syfte ott tillhondohalla riskkapital och egno medel för ott stödjo projekt 

i smo och medelstoro företag med stark tillvöxt eller som spécialiserai sig inom hògteknologi. Den nyo finonsieringsordningen 

förfogor over 125 miljoner ecu fron EIB, förvoltos ov EIF pö uppdrog ov bonken och förvörvor ondelar i fonder eller 

riskkapitolföretog som òr särskilt inriktode ρά tillskott ov egno medel tili smà och medelstoro företag under utveckling. Den 

förvöntode hävstongseffekten ör i storleksordningen 500 tili 800 miljoner ecu egei kopitol eller därmed jömförbort kopitol för 

de smö och medelstoro företogen. 

De 1 25 miljoner som den nya finonsieringsordningen bidrar med kommer alt fungerà som komplement till de riskkopitol-

ötgörder som inröttots ov EIF sedan juni 1 996 och som är i storleksordningen 75 miljoner ecu. Totali hor de Iva institutionerna 

ρά detta sott tilldelot innovotivo smâ och medelstoro företag 200 miljoner ecu i riskkapital vilket är den kritiska masso som 

motsvorar behoven inom den europeisko ekonomin som under 1 9 9 6 investerade co 5 0 0 mil joner US-dol lor 

(430 miljoner ecu) i form ov riskkapital. 

2. Utbildning, hälsa, stadsförnyelse och miljö 

EIB:s ökode otgörder inom omrôden som utbildning, hölso, stadsförnyelse och miljöskydd hor godkönts αν ràdets 

medlemmor. Bonken hor börjot gronska omfattonde projekt inom utbildning och hälsa i Tysklond, Spanien och Greklend och 

globale lân hor inröttots tili förman för dette slog αν investeringor i Belgien, Frankrike och Nederländerno. Somtidigt har 

redon existeronde globale Ion för infrostrukturprejekt utvidgots tili Ott omfotta hölso- och utbildningsomrödet. Banken 

förböttror dessutom sine villkor för finonsiering αν investeringor inom stodsförnyelse och miljöskydd (ett omrâde dar banken 

lonor ut 4 till 6 miljorder ecu per âr) och ett tjugotel projekt i Tysklond (fromför ollt i Berlin), Frankrike, Spanien, 

Nederländerno och Itolien befinner sig i en ovslutonde förhondlingsfos. 

3. Nysatsning inom TEN 

Banken satsor ytterligore ρά finonsiering αν de transeuropeisko näten (TEN) och andrò sfora infroslrukturprojekt. Banken, som 

ingàr i den orbetsgrupp om finonsiering ov TEN som leds ov kommissionsledomot Neil Kinnock, kommer all fördjupo vissa 

aspekter ov omorteringsfrio perioder och speciellt long äterbetolningstid samt "skräddorsydd" finonsiering. EIB skoll Oven 

delta pö ett tidigore stadium i förberedondet ov projekt och öka stödet tili initiativ för partnerskap meilon offentlig och privet 

verksomhet. Under de senoste mânoderna hor EIB:s styrelse godkänt làn ρά over 3,6 miljorder ecu för TENs, inkluderot fiero 

initiativ för portnerskap mellan den offentligo och privote verksomheten i Tysklond, Förenode kungariket, Belgien och Itolien. 

För visso stora projekt inom infrastruktur och miljö kan banken dessutom i särskildo fall höjo lânebeloppet over den normale 

ondelen pò 50 % αν projektets kostnoder och erbjudo stöd pö ett tidigore stadium genom att finonsiero förstudier ov projekt. 

l U l l E T l N E N 5 - 9 7 
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^ , S ^ * l i ^ 1, 

KONKRETA OCH SNABBA ATGARDER 

KONFERENS OM SYSSELSAHNINGEN 

Den 1 5 jonuori 1 9 9 8 kommer EIB alt ρά initiativ αν sin chefsekonom Alfred 

Steinherr somla en rod onseddo experter och ekonomer fòr en konferens om 

de ekenomisko aspekterna ov sysselsöttningen i Europa. Huvudsokliga temon 

blir tendenser nör det gäller ott skapa sysselsâttning, problem med oft skopo 

sysselsâttning inom smà och medelstoro företag och deras finansiering samt 

granskning ov förhällondet mellan investeringor och sysselsâttning. 

Bland de sakkunniga experterno ôterfinns José Viiïols, chefsekonom vid 

Spaniens Centrolbonk, Michoel Burda frân Humboldt Llniversitöt zu Berlin, 

Chorles Beon fron London School of Economics, Jacques Drèze och Henri 

Snessens frön l'Université Catholique de Louvain. 

EIB hor ocksö beslutat ott agno 1 998 ars forum at sysselsöttningsproblemet i 

Europa. Arrongemonget kommer ott ägo rum i London den 22-23 Oktober 

1998 och "EIB Bulletinen" öterkommer med ett detol jerat program för 

konferensen i kommonde nummer. 

Unionen. Desso resurser som inte skoll be-

troktos som anslag kommer ott fungerò som 

reserv för de risker som initiativen innebär. 

EIB fortsölter ott stödjo investeringor till for

men för projekt som ör ekonomiskt försvor-

baro och finonsiellt sundo och kommer 

foljoktligen oft vid inröttondet ov 

Amsterdom-hondlingsprogrammet beokto 

den lokalo verkligheten i de olika med-

lemsstoterno i stallet för ott inrätto en endo 

finansieringsordning dar finonsieringen 

per land eller verksamhetsomräde redon 

fördelots. Bonken kommer därför alt inrik-

to silt bidrog pö hälsoomrodet och stads

förnyelse som òr omrôden dar projekten, i 

brist pò âtogonden fron medlemsstoterna, 

snobbi kon fostställos och ho en verklig 

inverkan ρά sysselsöttningen. 1 sommo 

andò kommer bankens investeringor ott 

inriktos ρά ubildningssektorn för oft beriko 

det mönskligo kopitalet i Unionen genom 

Ott förstörko utbildningsstrukturerno för 

ungdomor och för ott bidra tili ott moderni

sera eller förböttro fostighetsbestand som 

kon utnyttjas för undervisning. 

Det mesi nyskopande insloget i 

Amsterdom-hondlingsprogrommet är emel-

lertid alt finonsiering med delad risk infers 

till förman for smâ och medelstoro företag. 

Detto "fönster för smà och medelstoro före

tag", vors verksomhet bedrivs utöver finon

sieringen ur EIB:s globolo lön tili förman 

för smâ och medelstoro företag, kommer 

att innehallo dels instrument för riskkapital 

vilko finansieras ov EIB och förvoltos ov 

EFT ("Europeisk finansieringsordning för 

teknelogi"), dels en rod globolo lân med 

delod risk som inröttos i näro somorbete 

med bonksektorn i somtligo medlemslön

der. Desso globolo lân far olika utformning 

beroende ρά medlemslondet för alt pò 

basto sott kunna svoro mot de smo och 

medelstoro företogens behov ov ott öko 

det egno kopitalet samt beroende ρά 

bonksektorns möjligheter i unionens oliko 

regioner. EIB:s màlsòttning ör hör oft bidro 

tili Ott förstörka strukturer för riskkapital 

eller kvasikopilol i Unionen vilko, med 

undontag ov Förenode kungariket eller 

Nederländerno, fortforonde ör relotivt smö 

i jömförelse med Nordomeriko eller Jopon. 

Aven om det pò det hör stodiet ör för tidigt 

Ott ge exokto siffror skulle hävstongseffek

ten som uppstâr genom Amsterdom-hond

lingsprogrommet, beroende pö hur effekti-

vo de inrättade finonsiello instrumenten ör, 

kunno ta sig uttryck i en ökad finonsiering 

till förmön för smâ och medelstoro företog 

i storleksordningen 5 tili 9 miljorder ecu, 

vorov 500 tili 800 miljoner ecu i riskkapi

tal under de tre kommonde òren. 

Under det senoste holvôret hor ElBa upp-

röttot de operativo kontakter i med

lemsstoterna som krövs för ott snobbi 

kunno inrätto finansiering enligt Am

sterdom-handlingsprogrommet. Bonken 

künde därför löggo from konkreta ötgär-

der för slots- och regeringscheferna vid 

sysselsättningstoppmötet som hölls i 

Luxemburg den 20-21 november 1997. 

EIB utvörderor för nörvoronde ett fyrtiotol 

projekt eller globolo Ion - döriblond lân 

med delod risk - som kon kommo i fraga 

för Amsterdom-hondlingsprogrammet. Ett 

tiotol àlgârder pò totolt 1 310 miljoner 

ecu hor redan godkönts ov bankens sty

relse och fiero ovtal om finansiering (over 

4 4 0 miljoner ecu) hor undertecknots: glo

bolo Ion inom utbildning- och hölsosek-

torn i Belgien (Crédit Communol-Dexia), i 

Frankrike (CLF-Dexia) och i Nederlän

derno (BNG), somt ett projekt pò under-

visningsomrodet i Volencio i Spanien. 

Somtidigt inrättade EIB och EIF i slutet ov 

november den Europeisko finonsierings

ordningen för teknologi vilket innebär oft 

systemet redan òr operotivt och kon tillfö-

ro riskkapital tili smö och medelstoro före

tag i Europa. • 
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Införandet αν euron förbereds genom en 
redenominering αν utestâende skuld 

^ ElB, som òr en αν Europos störsto 

och mesi fromstâende internationella obli

gationsemittenter och därför kommer ott 

spelo en viktig roll pò den blivonde euro-

morknoden, somorbetor 

oktivt med de flesto med

lemsstoterna och Euro

peisko kommissionen dà *̂  

del gäller ott utredo de 

juridiska och teknisko os-

pekterno ov eurons infö-

ronde. Sâsom fromhölls i a i ì , ì i ^ i " , . ! : i ^ 

en tidigore ortikel (') òr 

det viktigt ott ρά ett tidigt stadium redeno-

minero utestâende skuld uttryckt i notio-

nella voluloenheler tili eure för ott skopo 

en kritisk mosso ov likviditet i den nyo 

voluton och säkerstöllo en god start fòr 

eurokapitalmorknoden fràn och med 

1999. 

Vid Europeisko ròdets mòte i Madrid 

1 995 bestömde medlemsstoterna ott fron 

och med 1 999 stalla ut allo börsnotero-

de stolsobligalioner i eure. Rönto och 

inlösenspremier för desso emissioner kom

mer hödenefter ott outomotiskt utbetolas i 

euro. Privalo emittenter hor möjlighet ott 

völjo mellan emissioner i eure eller notio-

nell voluto from till den 31 december 

2 0 0 1 . Därefter kommer allo nyo emissie-

ner all ovillkorligen vero utlryckto i eure. 

Dà det gäller utestâende skuld föreligger 

del inget tvòng för nagen ott redenomi-

nero denno före den 1 januori 2002 . För 

redenominering ov omsättningsbor skuld 

gäller from till dess principen om "inget 

tvòng, Ingo begrönsningor". Del ör först 

efter detto datum som redenominering 

blir obligotorisk för olio emittenter och eil 

slogs skuld i EU-voluto. 

VAD INNEBÄR EGENTLIGEN 

REDENOMINERING? 

1 sin enklaste form ovses därmed konver-

teringen αν en αν Europeisko unionens 

nolionello volutor tili den nyo volutaenhe-

ten eure. Egentligen ör det en enkel bok-

föringsoperotion och inte en volutotrans-

oktion eftersom omrökningskursen endest 

òr en odministro-
' ^ ^ ê ^ ^ i ^ f " IOC 

w tmemiàiima»' 
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tivt foststölld be-

rökningsgrund. 

Vod gäller sjölvo 

konver ter ingen 

tili eure diskute-

ros Iva oliko 

tillvägogangssäll 

som bado kommer ott onvöndos. De kol-

los vonligen "top-down"- och "bottom up"-

metoderno. 

Nor "top-down"-metoden onvönds i som-

bond med en skuldobligotions-emission 

innebär den en konvertering ov den 

minimumvolör som specificeros i emis-

sionsvillkoren. Emissionen ör avsedd oft 

delos upp i ett bestöml onlol enheter ov 

denno minimumvolör. Varje enhet re-

denomineros med den officielle kon-

verteringsfoktorn (sex decimoler), ovrun-

dot tili eurocent (tvâ decimaler). 

Resultotet multipliceros sedon med del 

ursprungligo onlalel enheter. Del ör 

oundvikligt ott slutsummon, uttryckt i 

eure, ovviker naget frön emissionens 

ursprungligo belopp. Om summon αν 

delorno överstiger emissionens nominel

le belopp bor en viss summa utbelolos 

kontant. Om summon ov delorno 

understiger det nominelle beloppet har 

del förmodligen skett en fiktiv förl ido 

inlösen αν emissionen. 

HUR KOMMER REDENOMINERING TILL EURO ATT GA TILL RENT TEKNISKT? 

Experter skiljer mellan tre grundläggonde tillvägagangssätt vad gäller redenominering. (') 

1. Redenominering: en föröndring αν den valutaenhet som värdepapprets nominella 

värde är uttryckt i tili konverteringskursen, avrundat tili närmaste eurocent. Detta inne

bär att värdepapprets exakta ekonomiska värde bibehòlls. 'ΐν^ϊϊ:·βΐψΛ^'ζ'~ίβ3:ί·:. 

2. Renominalisering: denna innebär ott det nominella beloppet i vilket värdepappret 

innehos och omsätts ändras efter redenominering. ; ;ITH-M ; # > j * ^ 

Harmed avses att underlätta hondel och clearing. Renominalisering kan ske genom att 

värdepapprets lägsta nominella belopp reduceras tili 1 euro eller 1 eurocent, eiler 

genom en omfördelning αν ett uddo belopp för att υρρηά ett jömt omsättningsbart 

belopp i heia euro. T.ex.: 71,25 euro blir 70 euro. Renominalisering orsakar avrund-

ningsfel i synnerhet när avrundningen sker tili närmaste heia euro och inte tili närmaste 

eurocent. Skillnaden kan kompenseras genom kontant betalning. 

3. Rekonventionering: Denna innebär en föröndring i vilikoren för en vördepappersemis-

sion som avser att spegia de olika formerna αν praxis som finns pò vördepappers-

marknaden för den nya denomineringen. Avsikten är att gora existeronde värdepap-

per mer jömförbara eller mer fungibia med nya vördepapper i euro. Detta kon i 

ollmänhet endast ske genom utiysandet αν en stämma för innehavarna αν obliga-

tionerna. 

(̂ ) Se Bank of Englands broschyr "Practical issues arising from the introduction of the EURO", ufgiven i 
aprii 1997. 

Se EIB Bulletin nr. 92 sid 14. 
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"Bottom-up"-metoden utgôr frân den 

enskilda investerorens innehov. En rede

nominering sker till den officielle konver-

teringsfaktorn och ovrundning till närmas

te cent (inte till närmaste euro, som vid 

"top-down"-metoden). Om investerorens 

vòrdepopper är utställdo pò en bonk 

kommer ett liknonde förforonde ott onvön-

dos αν depositionsbonken. Vorje bank 

onpassar sino kundkonton so ott summon 

αν dem är lika med bankens egei innehov 

(i euro) i depositionsbonken. 

Depositionsbonken företor sedan de 

eventuello jämkningor som visar sig nöd-

vändigo för alt gorontera oft summon αν 

de hos banken registrerode värde-

poppren uppgôr till den 

ursprungligo emissio

nens konverterode 

belopp. 

Bodo metoderno, 

"bottom-up" och 

"top-down", före-

faller onvändbo-

ra. Vorje land 

mäste sjölv vogo 

respektive metods 

för- och nockdelor 

Teknisko faktorer, kost-

nodshönsyn och de röttsli-

go romorno är nögro αν de fok-

torer som slutligen avgör volet. 

Med nuvarande tendens ser del ut som 

om "bottom-up"-metoden skulle komme 

Ott anvöndos mest, medon "top-down" 

Oven i fromtiden snorare skulle komma att 

utgöro ett undantog. Anvöndondet αν 

oliko metoder kommer att fa konsekven-

ser Oven för den privoto sektorn, som 

emellertid förmodligen kommer ott följo 

sin egen regerings beslut i frâgon. Det 

finns redon vissa exempel ρά det: i 

Frankrike hor betydonde emittenter, 

främst offentligo, redan lâtit meddelo ott 

de kommer ott to stöllning för den metod 

den fronsko regeringen völjer. KfW i 

Tyskland kommer ott följo den tysko 

regeringens linje. 

Följden hörov blir att det kommer ott fin-

nos minsi Wo olika sorters redenominera-

de skuldpopper. Ρά morknoden kommer 

obligationer med ovrundade nominalbe-

lopp i eure ott finnos sido vid side med 

decimoler i eurocent. Môngfalden under 

det inledonde skedet kommer emellertid 

inte Ott äventyro den europeisko obligo-

tionsmarknadens likviditet eller tronspo-

rens ρά löngre sikt. Förvirringen kommer 

tömligen snobbi ott övervinnos nör detol-

jerno när ut till olio. Dessutom kommer 

morknodstrycket oft se till ott det blir den 

mest proktiska ov de oliko metoderno 

som kommer tili anvöndning. 

VEM PATTAR BESLUT O M 

REDENOMINERING? 

1 teorin finns det minsi tre 

kontrohenter som kon to 

ett sôdont beslut: 

respektive regering 

med ansvar för sin 

egen voluto, Obli

gat ionsemit ten

ten och investe-

rore vors portfölj 

innehòller obliga

tioner. Detto läm-

nar dörren pò vid 

govel för eventuello 

beslutsfattore. Τνά mot-

stridigo principer kon nöm-

ligen tillömpos och ge hell oliko 

résultat. 

Det òr obestritt ott en deltogonde med-

lemsstots regering kommer ott besluto om 

redenominering ov sin egen skuld. 

Fragen om vem som fottor beslut om 

redenominering da det gäller offentligo 

instonsers och stotligo företags skuld ör 

känsligore. Vod händer f.ö. med privat 

skuld och vod ör privat? Omfottar del 

begreppet Oven offentligo lântogores 

skuld som ingatts privet eller inte? Kon 

kontroktsenligo överenskommelser rivos 

upp αν regeringsbeslut, vilket skulle inne-

böro Ott nöstan alla emissioner i denno 

frago moste följa beslut som faites onnor-

städes? Noturligt nog òr dessa frôgor 

langt ifrân besvarode. För ott redo ut 

Problemen kommer det förmodligen 

Ott behövos bade ledorskop frön reger-

ingornos sido och initiativ frön mork-

naderno. 

VEM KOMMER ATT STA FÖR 

KOSTNADERNA 1 SAMBAND MED 

REDENOMINERINGEN? 

Denno frage diskuteros reden i ett onto! 

lander, i synnerhet mellan bankförening-

orno och regeringorno. Det finns inte 

mycket informotion ott tillga i somman-

honget ρά detto stadium oven om det ver-

kor tömligen klart alt kostnoden inte kom

mer Ott débiteras bonkkunderno, i vorje 

fall inte före òr 2002 . Den huvudsakligo 

diskussionen öger rum mellan banker och 

regering med oliko resultot i oliko lönder. 

Som synes finns det ett ontol obesvarode 

frôgor. EIB "Bulletinen" kommer oft rap

porterò om de fromsteg som görs vid 

senore tillfölle. 

EIB FÖRUTSER REDENOMINERING 

Sem redon nömnts torde en tidig redeno

minering bidra tili alt en kritisk mossa ov 

likviditet i euro skapas. Det betyder inte 

Ott vorje redenominerod emission nöd-

vöndigtvis kommer att vara likvid, men 

den kommer säkert ott fâ ett bättre motto-

gonde ρά morknoderna och αν investe-

rorno ön obligotioner i nationell voluto 

som inte redenominerats. Eftersom en 

emissions storiek pò ett ovgörande sott 

poverkor dess likviditet her EIB och 

nögro ondro emittenter kommit ρά idén 

alt gòra euroinriktode emissioner. 

Den böronde idén är alt emittero storo 

belopp i oliko EU-volutor före 1 999, kon-

vertero dem tili eure so fort tillfölle bjuds 

och därefter, dar sä òr möjligt, fusionero 

dem med vorondra. Ρά sa sott uppstâr 

storo obligotionsemissioner som säkert 

kommer ott utövo stör drogningskroft pò 

morknoden i synnerhet om de ocksö 

noteras genom de oliko terminsbörssyste-

men. EIB her redan med framgang gjort 

ett stört ontal sadono euroinriktode emis

sioner och fiero följer. EIB hoppos Oven 

kunno presenterà en ovkastningskurvo i 

euro reden vid starten 1999. • 
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,î ^ ĵ;.f^a^^^^^-^tg»tr;ggg^ -χ/^Ά- -J™ ^?<>^ear t f ^ - S ^ m M . 

Regionkontor för METAP i Kairo 

Europeisko investeringsbonken och 
dess somorbetsportners i "Progrommet för 
tekniskt biständ i Medelhavsomrâdet" 
(METAP) öppnode under sommoren 
1 997 ett regionkontor i Koiro. Syftet med 
detto ör ott mon pò basto möjligo soll sko 
kunna assistera i förberedelserno ov from-
tido investeringsprojekt pò miljòomròdet, i 
somorbete med nolionello myndigheter, i 
de berördo länderno. 

METAP inròttodes 1 990 för ott to itu med 
Medelhovslöndernos utpröglode mil-
jöproblem. Progrommet leds gemensomt 
αν Europeisko investeringsbonken och 

Vörldsbonken i partnerskap med 
Europeisko kommissionen och FN:s 
utvecklingsprogrom (UNDP). 

METAP:s regionkontor beslôr ov tvâ enhe

ter: en enhet för kopocitetsuppbyggnod 

(CBU) och en enhet för projektförberedel-

ott de leds seporot, somorbetor de Iva 
enheterno näro med vorondro för alt stor
to konkreto projektförberedelser som i sin 
tur kommer ott resulterò i investeringor 
som leder till minskode föroreningor. 

Regionkontoret övervakos αν en styr-

grupp som bestor ov representonter för 
progrommets fyro somorbetsportners. 
CBU-enhetens teknisko personol hor tre 
experter. PPU-enhetens orbetsprogrom 
för 1998 kommer ott hanteras αν ett 

teom bestöende ov nie experter, med 
odministrotivt stöd fron fem personer. 
Kontorets verksamhet leds ov Aziz 
Bouzoher, miljö- och resursekonom fron 
Vörldsbonken och hens ondremon, 
Philippe Ostenc, vollen- och transportex-
pert frön Europeisko investeringsbonken. 
Del omfattor projektförberedelser för inte-
grerod vollen- och ovloppshantering, 
identifiering ov större föroreningskällor 

..'ie*?i'ft«*ÄiiSiW!*i':-ii.«gaesfc 5j»«»,ir«a*. 
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ser (PPU). CBU-enheten leds ov UNDP 
och ossisterar lönder i oll identifiero och 
to itu med prioriterade behov ov kopoci
tetsuppbyggnod ρά miljôvardsomrâdel. 
PPU-enheten leds gemensomt ov 
Vörldsbonken och Europeisko investe
ringsbonken och inriktor sig ρά ott öka 
ontolet miljöprojekt som är under utorbe-
tonde och all lillhondehâllo assistons som 
leder till bòrkrofligo projektförslog. Trots 

samt kopocitetsuppbyggnod i Albanien, 
Egypten, Turkiet, Morocko och Gezo-
Vöstbonken. 

METAP:s samorbetsportners och de berör
do länderno hor kommit överens om Ire 
temon för àlgârder; bristen ρά noturresur-

ser, hejdonde ov miljöförstöring och 
kopacitetsökning i de miljòinstitutioner 
som örverksommo i regionen. 

Hittills hor METAP ovslutot Iva verksom-
hetsfoser. METAP 1 (1990-1992) gjorde 
en genomgâng och bedömning ov miljösi-
tuotionen i Medelhovet. METAP 11 (1992-
1995) omfollode upprättondet ov institu-
tionella strukturer ρά od hoc-besis och för-
beredelser αν förstudier αν särskildo inve
steringsprojekt. Under de senoste sex ôren 
hor METAP-resurser ρά over 26 miljoner 

ecu stött mer ön 1 20 progrem för teknisk 
ossistons. 85 % ov desso medel gick tili 
verksomheter i länderno i södro och òstro 
Medelhavsomrâdet. 

Progrommets partners hor inrättot en tred-
je fos - METAP 111 (1996-2000) - med 
syfte Ott förverkligo progrartimets mal 
genom ott koncentrero verksomhet ρά 

genomförondel ov särskildo investe-
ringsprogrom pò miljòomròdet. 

EIB har, i egenskop ov partner i program-
met, stallt personol och teknisk och finon-
siell assistons till fòrfogonde för ott υρρηά 

en hâllbor utveckling i enlighet med 
Europeisko unionens miljôstrotegi och mil-
jòpolitik somt slutsotserno frân Agenda 21 
som ontogs vid Riokonferensen 1992. 
Bonken kommer ocksâ i fortsâllningen ott 
stollo sino finonsiello resurser och sin erfo-
renhet till fòrfogonde for oll främjo detto 
progrem. Molsöltningen ör ott somorbete 
med Medelhovslönderno i genomförondel 
ov en översyn ov sörskilda policyomraden 
och otgörder i syfte alt förbereda och dro 
nyllo ov det frihondelsomrade meilon EU 
och Medelhovsländerno som skoll uppröt-
tos omkring 2010. Detto ske möjliggöros 
genom uppbyggnod ov institutionell kopo
citet och identifiering αν de kopilolinveste-

ringar som òr nödvändigo för ott förebyg-
go och hejdo miljöförslöringen. • 

METAP REGIONAL OFFICE 
Philippe Ostenc och Aziz Bouzaher 
Tel.:+20 (2) 351 3598 
Fex.:+20 (2) 351 3080 SSSB 
E-mail: obeuzeher@worldbank.org, 
postenc@worldbank.org 
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EIB-Forum 1997 
'Brobyggare i Nordeuropa" 

Del tredje EIB-Ferumet ägde rum den 

23 och 24 Oktober 1997 i Stockholm 

och somlode nörmore 3 5 0 deltogore 

fron regeringor, parlomenl och övrigo 

offentligo orgonisotioner, bonker, före

tag, icke-stotligo orgonisotioner och 

medio samt internolionello orgonisotio

ner. Del stora dellogondel frân mer ön 

25 lönder och bidrogen frön over 20 

fromstâende fòredrogshòllore visode ρά 

okluoliteten i forumets ämne, vilket vor ott 

se ρά mojligheterno och utmoningarno i 

Nordeuropo och i Ostersjöomradet somt 

ott studerò mojligheterno till vidore regio

nalt somorbete i desso omrôden. 

Nordeuropa och sòrskilt Ostersjöomradet 

òr under stork omvondling. Sverige och 

Finlond blev medlemmor i Europeisko Uni

onen för endast tre ór sedan, Polen och 

de boltisko stoterno är pò vòg met med-

lemskop i EU, och Rysslond kemmer ott 

behove inkluderos i regionens vidare 

integrotionsprocess. Uppbyggnaden och 

moderniseringen ov den fysiske Infrastruk

tur som òr nòdvòndig fòr ott knyto de lan

der i Nordeuropo sem tillhör det 

Europeisko ekenomisko somorbelsomrò-

det och kondidollönderno i Centrol- och 

Osteuropo nörmore övrigo Europe, kom

mer oli utgöro en stör utmoning under de 

kommonde âren. ElB-forumets fyro sessio

ner behandlade utmoningarno och mojlig

heterno till somorbete i regionen, betydel-

sen ov portnerskop mellon stöder, förhöll-

ningssòttet till energi och miljö somt from-

tidsperspektiven for Nordeuropo under 

näsle ârhundrade. 

Vorje session inleddes αν en ponel αν 

föredrogshollore bestâende αν nyckelper-

sener i regionens utveckling, vilko repre-

senterode nelionello och lokola myndig

heter, banker och företog - som i de fles

to fell hode stor erforenhet ov grönsöver-

skridonde somorbete - samt företrädore 

för större icke-stotligo orgonisotioner i 

regionen. Sveriges statsminister Gören 

Persson sieg en en positiv ton i sill inled-

ningsonföronde genom ott betone ott 

Ostersjöomradet hor potenliolen oft bli 

det mest snobbvöxonde omrâdet i Europa 

under mango arframöver. Kombinationen 

ov snobbi vöxonde ungo morknodsekono-

mier som Polen, de boltisko stoterno och 

nordvöstro Rysslond, lillsammans med 

mogno ekonomier i Norden skulle kunno 

skopo en stork ekonomisk utveckling som 

Statsminister Göran Persson öppnode EIB-
Forumet. 

Bronislav Geremek, Polens utrikesminister 
sedan november, var gästtalare. 

stimuleror ekonomisk tillvöxt. Andre före

drogshollore hönvisode tili den onmörk-

ningsvördo rikedomen och den historisko 

Irodilionen ov regionolt somorbete som nu 

byggs upp igen ρά olio nivòer i somhällel. 

Gästtalare Bronislov Geremek, historiker 

och ledomot ov Polens porloment när 

forumet hölls, men som sedan november 

ör Polens utrikesminister, pòminde om 

behovet ov ott stärke regionens och helo 

Europos gemensommo intellektuella och 

kulturelle orv. Europa moste utvecklo en 

egen kulturell och politisk identitet, som 

baseras ρά en gemensom historio, för ott 

skopo sommonhôllning mellon dess folk 

och samhällen och foljoktligen möjliggöro 

en fördjupning ov integrotionsprocessen. 

ElB:s roll i Nordeuropa och i Ostersjöom

radet lyftes from αν ElB:s president Sir 

Brion Unwin i hons inledningsonföronde. 

Hon betonode bankens âlogonde ott 

främjo hâllbor utveckling i regionen 

genom en betydonde utiâning till regio-

nolo infrastruktursotsningor och miljöpro

jekt samt deltogonde i Östersjölöndernos 

gemensommo algördsprogrom. EIB hor 

finonsierat ett antol projekt som finns 

med i progrommets förteckning over 1 32 

större föroreningskällor, döriblond över-

vokning och samordning ov den förstu-

die som ovser Oders flodböcken. 

Banken hor totalt seit bidragit tili oll 

finonsiero investeringor ρά 31 miljorder 

ecu enbort i Ostersjöomradet under de 

senoste fem âren. Nâgro föredrogshollo

re och deltagare uppmuntrode banken 

Ott öko siti engogemong i regionen, 

exempelvis för oft främjo portnerskop 

mellan den offentligo och privalo sek

torn. Viceguvernören för Senkt 

Petersburg uppmonade banken all inklu-

dero nordvöstro Rysslond i dess υΐΐά-

ningsverksomhet och Greenpeace repre-

sentont uppmonode EIB - och Oven 

ondro banker - oft stödja fostslöllondet 

ov mal för minskning ov CO2, all utveck

lo och to initiotiv tili utiâning till sektorer 

för olternotiv energi, samt alt tillhonda-

hallo ytterligore medel tili energieffektivi-

tetsprojekt. 1 sitt avslutningsonförande so 

EIB:s vicepresident Cloes de Neergoord 

Ott godo intentioner mäste omvondlos tili 

konkreto atgärder genom alt ett progmo-

tiskt tillvägagangssätt onlos mellan rege

ringor, banker och oktörer i den privoto 

sektorn. Hon so Oven ott EIB kommer ott 
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ta med deltogornos synpunkter tillboko 

till Luxemburg för vidore reflektion och 

òlgòrd. 

Fromgôngen med ElB:s Forum 1997 -

som hölls efter forumet i Madrid 1 996, 

vilket behondlode de utmoningor och 

möjligheter som Medelhovsomròdet stod 

inför somt del forste forumet i Amsterdom 

1995 dör den privoto sektorns roll i 

finonsieringen ov storo infrastruklurpro-

jekt behondlodes - hor inspirerai EIB tili 

ett ergonisero sili nösto forum i oktober 

1998 i London. Del kommer ott behond-

lo Europos Store utmoning: ott skopo 

arbetstillfällen. 

Handlingarna fron ElB:s forum 1997 

kommer ott publiceros i börjon ov 1998 

(pò engelsko) och kan erhâllos kost-

nodsfritt frön ElB:s informotions- och kom-

munikotionsovdelning, Luxemburg. Fox: 

(+352)4379-3189 . • 

1997 ars EIB-pris 
^ Antelet insöndo bidrog tili 1 9 9 7 ars 

version ov den tövling EIB lanserode 

förro Orel (se ElB-bulletin nr 90) ver bety

donde och kom fron ett stört antol lön

der. Prisutdelningen ögde 

rum vid en middog i Florens 

den 9 oktober 1 9 9 7 da ett 

tiotol pristogere, i nörvore 

ov Florens borgmöstore och 

prefekt, mottog sine pris ov 

EIB;s president Sir Brion 

Unwin. Vid middogen del-

tog Oven högt uppsotto 

offentligo personer och oko-

demiker somt kändo person-

ligheter frân Italiens industri 

och bonkväsen. 

De vinnonde bidrogen 

utsâgs ov en oberoende jury 

sem bestod ov Lord Roll of 

Ipsden, Antonio Borges, 

dekonus vid INSEAD, 

Admond Molinvoud frân 

Collège de France, Alberto 

Quadrio-Curzio frân Kotel-

sko universitetet i Mi lono, Helmuth 

Schlesinger, f.d chef för Bundesbonk, 

Jacques-Fronçois Thisse frân Ketolsko 

universitetet i Louvein och Alfred 

Steinherr, EIB:s chefsekonom. 

Forste pris: "Quelle stratégie optimale 

pour geler les parités de change au 

démarrage de l'UEM?", Bernadette 

Frederick & Peter Vanden Houte, ovdel-

ningen för Forskning och utveckling vid 

Bonk Brussels Lombert (BBL). Frederick 

och Vonden Houte hòvdor alt om EMU 

misslyckodes skulle dello inneböro slutet 

pò den europeisko integrotionen. 

Förstapristagarna - Bernadette Frederick och Peter Vanden Houte - och EIB:s 
president Sir Brian Unwin under prìsutdelningsceremonin i Florens. 

Författorno slòr fast all frysningen ov 

volutokurspariteterna pò en ekonomiskt 

fòrsvorber nivò ör en förutsöttning för en 

mjuk ôvergâng till EMU. 1 dello sommon-

hong definierar de en optimal strategi för 

Ott hondskos med de svörigheter som 

uppstâr vid anvöndondet ov mork-

nodskurserno för al l fostställo omrök-

ningskurserno, fryse växelkurserno pò en 

ekonomiskt fòrsvorber nivò och motverko 

spekulotion. 

Andro pris: "Eurobanking, a new world", 

Jean Dermine, professor i finonsiell eko-

nomi vid INSEAD. Avskoffondel ov 

valutokurserno inom Europa efter fullbor-

dondet ev EMU utgör 

utgòngspunklen för Der-

mines anolys αν hur òver-

gôngen till euron kommer 

Ott pâverko bonkernos ken-

kurrensfördelor och där

med för oll fromtid ρά ett 

genomgriponde sott om-

vondlo Europos bonkmork-

noder. 

Delat tredje pris: "The 

dynamics of European 

integration", Daniel Gros, 

Deputy Director, Centre for 

Européen Policy Studies 

(CEPS). Begreppet om en 

ny vörld utvecklos ov Gros, 

som bygger en modell for 

europeisk integrotion som 

visor hur ett politiskt motive-

rot frihondelsinitiotiv kon 

utiöso en dynemisk ekonomisk integro

tionsprocess. 

Delat tredje pris: "Zur Effizienz nationa

ler Sozialversicherungssysteme in der 

Europäischen Union", Mart in Kolmar, 

Koblenz' Universitet. Kolmar försöker 

identifiera de kristillfällen i de nolionello 

sociolvòrdssystemen som kon tillskrivos 

den europeisko merknodsinlegrolionen 

och logger from fòrslog till hur mon kon 
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ovhjölpa den bristonde effektivitet som 

utmärker bidrogsonslogen inom EU:s 

socialförsökringssystem. 

Pris för de l tagare under 3 0 ór: 

"Financial system models, corporate 

governance and capi ta l investment in 

OECD countries: Some stylized facts", 

Pablo de Andres Alonso & Félix J. 

Lopez Iturriaga, professorer i finonsiell 

ekonomi vid Val lodol ids Universitet. 

Lopez och de Andres undersöker möjlig

heten till konvergens mellon de europeis

ko finonsiello Systemen sett ur ett företogs-

ekonomiskt perspektiv. Huvudidéen ör ott 

en möjlig förkloring till de internotionello 

voriationerno i företogens kopitolstruktur 

skulle kunno varo den roll de nolionella 

finansiella Systemen spelar i utövondet 

ov kontroll over företogens slrotegisko 

investeringsbeslut. 

"A more stable stability pact", Volker 

Köllman och Andri Koppersmidt, Kiels 

Universitet. Denno anolys ov del oktuello 

förslogel tili en stabilitelspokt (som ovser 

Ott gorontero lòngsiklig skottedisciplin i 

olio EMU:s medlemslönder) behondlor i 

försto hond den europeisko integratio-

nens fromtid. Som ett alternativ tili 

underskoltskriterierno föreslar Kol lmon/ 

Koppersmidt ott slotsskulden minskos 

och en EMU med lag inflotion skopos 

genom ott EMU-medlemslönder utorbe-

lor ett noga definierol förforonde för ott 

minsko stotsskulden i förhollonde tili BNP 

och genom ott tillömpo onsvorsbefröm-

jande och motiveronde atgärder inom 

ECB. 

"Comment concilier élargissement de 

l'Union européenne et construction 

monétaire?" iérôme Vacher, Université 

de Sorbonne. Komplexiteten i upprätton

det ov en genomförbor EMU fors ett 

Steg längre i denno uppsots som ifrâgo-

sötter om europeisk volutointegrolion òr 

förenlig med utvidgningen αν EU. 

Vacher hävdor ott införondet ov euron 

kon göros förenlig med EU-utvidgningen 

EIB-priset inröttades Ursprungligen tili bankens 25-ârsdag och har delats ut vartan-

nat är sedan 1 985. Bestömmelserno för utdeiandet αν 1 997 ars pris genomgick en 

fullständig översyn för alt uppmuntra inlämnandet αν originelle analyser αν ekono

miska och finansiella frôgor i ett Europapefspektiv. Avsikten var att skapa ett neutralt 

forum för diskussioner om aktuelle policyfrâgor och pò so satt bidra tili den pôgâen-

de debotten om hur den framtida europeisko Unionen ska se ut. Därför framlades de 

vinnande uppsatserne ev sino upphovsmän ρά en priskonferens som ägde rum i 

European University Institutes hägn fredagen den 10 oktober. 

Professor Patrick Masterson, EUI:s president och Alfred Steinherr, EIB:s chefseko

nom, öppnode konferensen och inledde sittningarna som alle leddcs αν en medlem 

ev EIB-prisets jury. Alio pristegere erbjöds tillfälle att lägga from och försvaro sin 

uppsats. Det senare skedde under de mango livliga debatter som följde presentatio-

nerno. Vid konferensen govs ocksâ föredrag αν fromstâende akedemiker frân 

European University Institute: Professor Michael Artis dLskuterede "Inflation targeting 

for the ECB?" och professor Guiseppe Bertola tog upp en serie kontroversiella frô

gor i en kort framställning om "Wages and employment in on integrated Europe". 

Professor Edmond Malinvaud avslutode konferensen med sin analys αν "Growth 

and Employment in Europe; Evolving priorities end policy responses in the post-war 

period". 

Vinnaruppsetserna i 1 997 ars Elfl-täviing har publicerats i en specielutgâve αν "ElB-

Popers", som delades ut till alia konferensdeltagare och nu kan erhâllos frân 

Europeisko investeringsbonken. 

Jurymedlemmar: Helmuth Schlesinger, 
fd. chef for Bundesbank (till vänster) och 
Alfred Sfeinherr, EIB:s chefsekonom. 

genom upprättondet αν system som lik-

nor sedelfondssysfem med euron som 

ankere och reservvoluto. 

1999 ARS EIB-PRIS 

Nösto EIB-pris kommer alt utdelos 1 999. 

Avsikten or ott fâ in originell forskning 

som utgör ett stärkt inlögg i den pâgâen-

de debotten om europeisk policy och 

därför kommer priset âler ott gâ till en 

kort uppsats i ett ekonomiskt eller finon

siellt ämne med europeisk onknytning. 

Tävlingen kommer ott utlysas i ougusti 

1998 med sisto inlömningsdatum den 

2 februori 1999. 

Prissummorno för 1999 ars EIB-pris ör 

som följer: 10 0 0 0 ecu (försto pris), 

7 5 0 0 (ondro pris), 5 0 0 0 (tredje pris), 

5 0 0 0 (speciolömne) och Ire pris ρά 

1 0 0 0 ecu för uppsotser ov personer 

under 30 òr. 

Tävlingen ör öppen för medborgore i 

EU-länderno, EFTA-lönderno och i lönder 

som tecknot associotionsovtol med EU, 

uton hönsyn tili tövlingsdeltogorens 

older. 

Tövlingsreglerno, EIB-Popers och övrig 

informotion i ömnet kon erhâllos genom 

EIB Prize Secretoriot 

European Investment Bank 

100 Boulevord Konrod Adenauer 

L-2950 LUXEMBURG 

Fox: (+352) 4379-3492 • 
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Bankens aktiviteter per den 30 September 1997 

UPPLANING: 15,6M1UARDER 

Av en beröknod òrlig upplâning ρά over 

20 miljorder uppgick den medel- och 

löngfristiga upplâningen under de tre 
försto kvortolen tili 15,6 miljorder ecu 
spridd ρά 19 volutor vorav 80 % i 

Europeisko unionens voluter, dvs. en 

ökning med 48 % jömfört med sommo 
dotum 1996. Upplâningen vor i synner
het koncentrerod tili del forste kvertolet, 
medon del tredje kvartalet svorade för 
endast 1,6 miljorder ecu. 

De tecknode ovtalen per den 30 Septem
ber, inklusive visso Ironsoktioner frân slutet 
ev 1 996, utgör 1 6,2 miljorder ecu. 

Emissionsverksomhetens kroftigo tilltogon-
de hänger sommon med finonsieringen ov 
Ionen, vilko ökode med ungeför 20 % 
(14,8 jömfört med 12,3 miljorder ecu), 
och fromför ollt med tecknondet ov de Ion 
med fördelokligo villkor som pâtogligt 
sönkte kestnoderno för bonkens upplâ
ning. Den nömndo upplöningen sker tili 
röntor som ligger under LIBOR (London 
interbenk offered rote - ett riklmörke för 
lân mellan banker). En del αν ovkastning-

en αν desso transoklioner hor redon 

ovsotts till lânen till mycket fördelokligo 
villkor. 

Inom romen fòr dess strotegi fòr euro-
morkneden introducerode ElB emissioner i 
euro och lân som kopplos till de viktigoste 
gemenskopsvolutorno (NLG, FRF, DEM, 
PTE, GBP, ITL) till ett sammanlagt belopp 
ev 4,9 miljorder. 

Under det tredje kvartalet fertsotte ban
ken ott koncentrero sin utomgemenskopli-
go verksomhet till lònderne i Centrol- och 
Osteuropa fòr alt främjo utvecklingen i 
desso lönder inför deros onslutning till 
Europeisko Unionen (se ElB-Bulletin nr 93, 
3 /97 , sid. 1-3) 

- genom ott inforo ett progrem fòr medel-
fristigo obligationer i ungersko ferinter 
som ske undertecknes i slutet ov okto
ber; 

- genom alt emittero i tjeckiske kroner; 
- genom ett ferlsölla, eller i visso foli 

pòbòrjo, diskussioner med behörigo 
myndigheter i visso αν de lander som 

ansökt om medlemskop i Europeisko 
Unionen. 

Utöver den upplâningsverksomhel som 
bonken genomförde ρά de europeisko 

kopitelmorknederno vor den Oven nörvo-
rode ρά morknoderne för yen, US-dollor, 
Heng-Kengdollor och sydofrikonsko rond. 
En del αν beloppet i den sistnämndo velu-
ton hor direkt ovsotts till lân som beviijats 
till Sydofriko. 

AVTALADE LÂN; 1 3,2 MIUARDER ECU 

Mellan den 1 jonuori och den 30 Septem
ber 1 997 beviljode EIB 1 3 1 74 miljoner i 
Ιάη till investeringor (+11 %) som bidrar till 

ott förverkligo gemenskopspelitikens mal. 

Inom den Europeisko unionen omfotlor 
bonkens insotser fjorton lander. Lânen 
uppgôr till 1 1 943 miljoner och fôrdeler 
sig enligt följonde: 
- 8 460 miljoner i individuelle Ιάη; 

- 3 483 miljoner i globolo Ιάη som teck-

nets med de bonker och finonsinstitut 

som ör ElB;s somorbetsportners. Av de 
löponde globolo lânen gick 2 738 mil
joner tili omkring 1 1 000 mindre initia
tiv, soväl smâ och medelstoro företog 
(9530 företog) som lokalo infrostruktur-
sotsningor, i synnerhet vottenhantering 
(960 projekt). 

De individuelle Ionen tili förmön för infra
struktur upprötlholler en hög nivò och 
utgör 81 % ov tronsoktienerno och dispo-
neres enligt följonde: 

- Kommunikationer: 4 358 miljoner 

De nyo Ιάη som tecknots under det tredje 

kvertolet ovser: 

- järnvägstronsport, t.ex. modernisering
en ev nord-syd-förbindelsen mellan stö-
derno Helsingfors, Tommerfors och 
Seinäjoki, en stracke pò näston 400 km. 
Projektet utgòr en viktig del ov progrom
met för utbyggnoden ev de finlöndsko 
jörnvägstronsperterne som ovser ett öko 
effektiviteten och därigenem stärke 
exportindustrins konkurrensmöjligheter; 

- flygtronsport: utbyggnoden ov Köpen-
homns flygplets, moderniseringen ov det 
sponsko flygbolaget Iberios längdi-
stonsfletto genom inköp ov Iva Airbus 
340-300, nògot sem europeisk flyg-
plonsindustri somtidigt drar fördel ov. 
Aven British Airways flygplonsflotto har 
moderniseriots vilket hor pöverkot den 
europeisko flygplansindustrin positivi. 

stodstransporter: tunnelbonon i Mad
rid, sparvögen i Montpellier; 

- telekommunikationer: instollotion ov ett 
mobiltelefonnät i Sponien. 

- Energi: 1 361 miljoner 

tili förman t.ex. för en 840 km long gos-
ledning som förbinder den norsko 
Nordsjöregienen med Dunkerque i norro 
Fronkrike. 

Gesledningen transporterar gos tili 
Fronkrike och dòrifròn, via det europeisko 
nätet, tili Spanien. 

- Miljöinfrastruktur: 1 1 00 miljoner 

De nyo projekten ovser vottenreningson-
läggninger i Kotolenien och hontering ov 
hushallsovfell för fromstöllning ov vörme 
och elektricitet i norro delen ev delstoten 
Hessen i Tysklond. 

- Industri: 1 367 miljoner 

Under det tredje kvertolet beviljode EIB 
Ιάη till uppbyggnaden αν en enhet för 
fromstöllning αν örtmedicinsko läkemedel 
i södro Normondiet och en fobrik som till-
verker nylonfilm evsedd för förpockning 
ov jordbruksprodukter i Motero-provinsen. 
Bonken beviljode ocksâ Ιάη till en onlögg-
ning för fromstöllning αν industrigas i 

Sussex samt till utökondel αν kopociteten 

och Produktionen i sambond med intre-

duktienen ov nyo metoder för tillverkning 
ov kiselplottor för holvledore i Landshut i 
Bayern. 

- Tjänster: 274 miljoner 

Lan hor beviijats för modernisering och 
utbyggned αν onlöggningar för forskning 
och utveckling inom den danska läkeme-
delsindustrin. 
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Servicesektorn her erhâllit finansiering 
fôr uppfôrondet ov en logerlokal/distri-
butionscentrol fôr voror ovseddo för 
detoljhondeln i Unno, nöro Dortmund i 
Tysklond och för byggondet ov tvâ kôp-
centro i Porto och Lissobon i Portugal. 

Per den 30 September uppgick de lân 
som beviijats utonför unionen till 1 231 
miljoner. ElB her utövet verksamhet i län
derno i Medelhavsomrâdet (791 miljo
ner), i Centrol- och Osteuropo (200 mil
joner), i Sydofriko (125 miljoner), i 
Afriko, i AVS-lönderna (Afriko, Vöstindien 
och Stillohavsomrôdel) (18,8 miljoner), i 
Lotinomeriko (50 miljoner) och i Asien 
(46 miljoner). 

Under det tredje kvortolet gällde de i 
Medeihovsomrâdel tecknode lânen vod 
Egypten betrâffor förnyondet αν flotten 

ov medeldistonsfiyg, byggondet ev tvâ 
motorvägssektioner och en bro over en 
ov Nilens armor samt uppförandet αν en 

cemenlfobrik 1 0 0 km ôster om Koiro. 1 
Algeriet ovsâg de tecknode lânen byg
gondet ov en gasledning frân Alsor till 
Hossi R'Mel, i Turkiet finonsieringen αν 

smâ och medelstoro företog via globolo 

Ιάη och i Libonon renoveringen ov kustvö-
gen i norr och moderniseringen αν det 

statsögdo centret för elektricitetskontroll i 
Beirut. 

Vod länderno i Central- och Osteuropo 
betröffer sô ovser finansieringen enbort 
transportsektorn med byggondet ov en 
1 8 km long huvudvòg fron Brotislovo i 
Slovokien till de òsterrikiske och ungers
ko gränserno, restoureringen ov inforts-
konolen i Ventpils homn i Lettlond och 
konsolideringen αν dess kojer samt 

utbyggnoden ov flygplolsen i Sofie i 

Bulgorien. 

Sydofriko erhöll ett globelt lân till finon
siering ev smâ och medelstoro investe
ringor: Somtidigt som ElB finansierade 
ombyggnoden ov homnen i Port-Louis ρά 

ön Mouritius, (sa ett contoinerfortyg 
numera kon lògga till dör), stödde ban
ken utvecklingen ov smâ företog i 
Stillohovsregionen. 

Slutligen hor finansiering beviijats för upp
fôrondet ov vattenkroftverket i Ghozy-
Borotho i Pokiston och utbyggnoden ov 
Iva flygplotser i södro Filippinerno. • 

ECU 

Ny EIB-direktör för avdelningen 
för likviditet 

Anneli Pesh
koff ör fr.e.m. 
den 1 decem
ber ElB;s nya 
direktör för lik-

^ M t 'WÊ, viditet. Hon 

• ^ f c '*"^" "̂  i ^ P eftertröder Luc 
Winand som 
har tilltrött en 
tjönst som 
finonsdireklör 
vid Europeisko 

investeringsfonden (EIF) dör hon kommer 
Ott ha särskilt onsvor för finonsiering, likvi-
diteter, redovisning, riskhentering, verk-
somhetsonolys och kontroll samt system. 

Anneli Peshkoff, 43 , ör finsk medborgore 
och kommer tili EIB efter alt ho gjort en 
lysonde korriör vid Citibenk dör hon bör-
jode 1979 i Sen Francisco för ott sedon 
ploceros i oliko europeisko lönder med 
erbetsuppgifter som locker ett flertol verk-
somhetsomrâden inom finonsförvoltning. 

Hon her blond onnot verit chef för mork-
nodsföring ov finansförvaltning i 
Amsterdam ( 1 985-1 990) och chef för för-
säljning ov derivot- och övrigo kopitel-
morknodsprodukter i Milono from till 
1995. Sedan 1996 vor hen vicepresi
dent, chef för hontering ov morknodsrisker 
med onsvor för olle Citibank Londons pre-
dukter i Europo. Hon har en MBA i inter-
netionell finonsiering. 

Sem direktör för ovdelningen för likviditet 
ropporteror Anneli Peshkoff tili generaldi-
rektören vid direktorotet för finonser René 
Karsenti. Hennés ansvorsomrâde i EIB 
omfattor förvoltning ov likvida tiligângor 
ρά omkring 10 miljorder ecu i cirka 25 

oliko volutor, förvoltning ov investe-
ringsportföljer och den övergriponde för-
voltningen αν bonkens tillgòngar och skul-
der. Direktorotet för finonser honleror 
ElB;s upplânings- och likviditetstronsoktio-
ner och dess interna finonsiello kontroll 
och redovisning. • -

Växlingskursen för ecu gällande den 
30 September 1997 följer nedan; 
banken tillömpar dessa kurser under 
fjörde kvartalet 1 997 för sino räken-
skaper och sin verksomhetsstatistik: 

DEM 
FRF 
GBP 
NLG 
DKK 
IEP 
SEK 
FIM 

1,96612 
6, 60354 
0,689591 
2,21465 
7,48771 
0, 764949 
8,43766 
5,88343 

BEF 40,5744 
LUF 40,5744 
ITL 1921,48 
ESP 166,06 
PTE 200,251 
GRD 3 10, 728 
ATS 13,8368 
USD 1,113 

EIB Bulletinen är en periodisk tidskrift som 
utges αν Europeisko investeringsbanken. 

Den utges samtidigt pö elva sprâk (dans
ka, engelska, finska, fransko, grekiska, hol-
ländska, italienska, portugisiska, spanska, 
svenska och tyska). 

Artiklar och Information fron denna Publi
kation far fritt öterges. EIB är dock tacksam 
om källan anges och önskar fâ en kopia 
ρά eventuella artiklar. 

100, b d Konrad Adenauer 
L - 2 9 5 0 Luxemburg 

Tei 4 3 7 9 - 1 - Fax 43 7 7 04 
H 3 2 0 Videokonferens 43 93 6 7 

Italienska fiuvudavdelningen: 
Via Sardegna, 38 - I - 0 0 1 8 7 Rom 

Tel .4719-1 - Fax 42 8 7 34 38 
H 3 2 0 Videokonferens 4 8 90 5 5 26 

Kontor i Aten: 
Amalias, 12 - GR-10557Aten 

Tel. 3 2 2 0 7 7 3 / 7 7 4 / 7 7 5 - Fax 3 2 2 0 7 7 6 

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

Ρ-1250 Lissabon 
Tei 342 89 89 eller 342 88 48 - Fax 3 4 7 04 87 

Kontor i London: 
Ó8, Pali Ma l l - London SWl Y 5ES 

Tel. 0171 -343 1 2 0 0 - F a x 0 1 7 1 - 9 3 0 9929 

Kontor i Madr id : 
Calle José Ortega y Gasset, 29 

E - 28006 Madr id 
Tel. 431 13 4 0 - Fax 431 13 S3 

Represenfaf/ons/confor ί ßryssel: 
Rue de ία Loi 2 2 7 - β -1 0 4 0 ßryssel 

Tel. 2 3 0 98 90 - Fax 2 3 0 58 2 7 
H320 Videoiconferens 2 8 0 1 1 4 0 

(P:. 

Internet http://www.bei.org 

Fotografier: EIB:s bildarkiv, Europeisko 
kommissionen, Leppin Maschinenbau, SADE. 
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