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Den Europaeiske Investeringsbanks initiativer 

til skabelse af arbejdspladser i mindre og 
mellemstore virksomheder 

I f Ρά miadet I Amsterdam i juni 1997 

anmodede Det Europaeiske Rad Den Euro

paeiske Investeringsbank om at bidrage til 

at fremme beskaeftigelsen I Europa ved ot 

udvikle nye ordninger for finansiering af 

innovative mindre og mellemstore virksom-

fieder inden for h0Jteknologi, der kan for-

ventes at gennemgâ en betydelig vaekst. 

Som reaktion derpd udarbejdede Banken 

sit Amsterdamhandiingsprogram for perio

den frem til udgangen af ór 2000, sâle

des at den Ι november kunne forelaegge 

de f0rste resultater deraf pâ Det Euro

paeiske Râds saerlige made I Luxembourg 

om beskaeftigelsen. Denne artikel beskri

ver Bankens nye initiativer. 

MINDRE O G MELLEMSTORE 

VIRKSOMHEDERS KAPITALMANGEL 

BEGR/tNSER V/tKSTMULIGHEDERNE 

I Den Europaeiske Union skabes langt de 

fleste nye arbejdspladser i mindre og mel

lemstore virksomheder. I perioden 1988-

1995 skabte virksomfieder med under 

100 beskaeftigede f.eks. gennemsnitlig 

260 000 nye arbejdspladser ärlig, me

dens virksomheder med over 100 ansatte 

i somme tidsrum iukkede ca. 220 000 ar

bejdspladser ârlig. Heriblandt yder spe

cielt mindre virksomheder i hurtigt voksen

de brancher et betydeligt bidrag til be

skaeftigelsen. De smä og isaer de unge 

virksomheders bidrag kunne imidlertid 

vaere st0rre, hvis de havde bedre adgang 

til Investeringsmidler. 

Unge virksomheder, der har eksisteret i 

under ca. ti âr, har i reglen hverken ad

gang til egenkapital udefra eller til bank-

kreditter med en l0betid pâ over et âr. De 

finansierer sig med handelskreditter eller 

kortfrlstede lân, der f.eks. i Italien reprae

senterer over 100% af nettodriftskapitalen 

mod 60% 1 Frankrig og 40% 1 Det For

enede Kongerige. I takt med at virksom-

hederne bliver aeldre, aftager afhaengig

heden af kortfrlstede midier takket vaere 

de ikkeudbetalte overskud, men adgan-

gen til langfristede kreditter forbliver 

begraenset. I begyndelsen af 90'erne ud

gjorde den langfristede gaeld i forhold til 

den samiede driftskapital ί Italien f.eks. 

kun 6% mod 12% i Det Forenede 
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Konger ige, o g ca. 3 8 % af de og 2 6 % af 

de britiske mindre og mellemstore virk

somheder havde siet ingen langfristet 

gaeld. 

Unge og Innovative v i rksomheder med 

Store vaekstmuligheder star over for saer

l ige f inansier ingsproblemer. De er n0dt til 

at vokse hurtigt for at udnytte konkur-

rencefordelene. Deres f inansier ingsbehov 

er der for betydel igt , medens den del af 

onlaegskapitalen, der kan belônes, ofte er 

beskeden, l igesom det er forbundet med 

betydel ig usikkerhed at sk0nne om deres 

mul igheder for forretningsmaessig succès. 

Finansiering af sâdanne v i rksomheder 

med langfr istede kreditter er der for kun 

mulig inden for meget snaevre graenser. 

Som alternativ derti l kon virksomhedernes 

kapital ages med risikovill ig kapi tal , men 

desvaerre bef inder anvendelsen af risiko

vi l l ig kapi ta l sig i Europa endnu ρά be-

gynderstadlet , u n d t a g e n 1 Det Forenede 

K o n g e r i g e , der har Verdens starste mar

ked for risikovill ig kapital efter USA. I Det 

,r 
4 1 V · 5» λ -

Forenede K o n g e r i g e stil lede f o n d e for 

f o r m i d l i n g af risikovill ig kapita l i 1 9 9 6 

egenkapi ta l pâ 3 mia ECU til râd ighed for 

v i rksomheder mod 9 0 0 mio ECU i Frank

r ig, 7 0 0 mio i Tyskiand, 6 0 0 mìo i Neder

landene og kun 5 0 0 mio i Italien. I Euro-

pa erhvervede kopitalformidl ingsselskaber 

i 1 9 9 6 nye onde le til en vaerdi af 6,8 mia 

ECU, hvilket tâler sammenl ign ing med 

investeringerne i USA somme or. Medens 

over 4 0 % af den risikovil l ige kapi ta l imid

lert id gik til oprettelse o g startf inansiering 

af v i rksomheder I USA, la denne andel i 

Europa kun pâ ca. 12%, medens det store 

restbel0b gik til mere modne virksom

heder. 

Natur l igv is er det i faiste o m g a n g o p til 

medlemsstaterne at sarge for at aendre 

deres skattesystemer, kapi ta lmarkedsbe-

stemmelser og -instituticner, sâledes at der 

t i l f lyder v l rksomhederne mere risikovill ig 

kapi ta l , men ogsâ finansieringsinstitutter 

som Den Europaeiske Investeringsbank 

kan b id rage dert i l . 

E I B - O R D N I N G FOR STYRKELSE AF 

DE M I N D R E O G MELLEMSTORE 

V I R K S O M H E D E R S KAPITAL

G R U N D L A G 

1. Den Europaeiske Finansier ingsordning 

for Tekno log i . EIB vil i de kommende tre 

ör stille 125 mio ECU lil râd ighed for 

erhvervelsen af kap i ta lande le i veletab-

lerede kopital formidl ingsselskaber. Disse 

selskaber vii pâ g rund lag of deres egen 

fag l ige bedammelse erhverve kapi ta lan

dele i mindre og mellemstore virksom

heder, isaer forholdsvis unge virksomheder 

i haj teknologisektoren med mul ighed for 

hurt ig vaekst. EIB er

hverver sâledes ikke 

kap ta l ande le direkte i 

disse mindre o g mel

lemstore virksomheder, 

men udnytter den know-

how og det kendskab 

til markedsforholdene, 

som de veletoblerede 

kopitalformidlingsselska

ber repraesenterer. Sel-

skabernes mal er at fi

nansiere mindre og 

mellemstore virksom

heder i startfasen og skabe afkast gennem 

senere salg af disse ancele. 

EIB her overdraget udvselgelsen of de 

kapitalformidl ingsselskaber, den erhverver 

andele i, til Den Europaeiske Investerings

fond (EIF). EIF ejes of EIB (40%), Europa-

Kommissionen (30%) og ca. 8 0 private 

og of fent l ige banker (30%) . Den rôder 

selv over 7 b mio ECU, der sammen med 

de 125 mio ECU fra EIB skal anvendes til 

erhvervelse af kap i ta lande le i kapitalfor

midl ingsselskaber. Banken forventer, at 

nog le af dens formidlere vil stette dens 

initiativ til st imulering of det europaeiske 

marked for risikovill ig capital med deres 

egne midier, sâledes at der kan rejses et 

multiplum af de 2 0 0 mio ECU fro EIB og 

EIF til fordel for en styrkelse af de mindre 

og mellemstore virksomheders kapital

g rund lag ('). Dette supplerende kapital-

udbud vil kunne maerkes pâ markedet. 

2 . Egenkap i ta l o g kvas ikap i ta l til inno

vat ive mindre og mel lemstore v i rksom

heder. Det er vigtigt for mindre og mellem

store virksomheder at fâ a d g a n g til sup

plerende midier, der f igurerer som egen

kapital pâ balancen. Det styrker umiddel-

bart deres kapi ta lgrundlag og 0ger sam

tidig deres muligheder for at sikre sig yder

ligere fremmedkapital. En of mulighederne 

er naturligvis at erhverve andele i virk

somhedernes egenkapital direkte, men der 

findes andre finonsieringsformer, som ikke 

er egentlig egenkapital , men har l ignende 

karakter, f.eks. underordnede lân. 

EIB har ikke mulighed for direkte at t i lbyde 

mindre og mellemstore virksomheder sâ

danne f inansieringsordninger, der er for

bundet med risiko. Den er nadt til at be-

nytte sig of veletoblerede formidlere med 

bâde kundekontakter og kendskab til de 

lokale og regionale markedsforhold, der 

ρά grund of deres taette forhold til künden 

kan bed0mme projekterne uden store ud

gifter og beregne passende risikotillaeg. 

Banken aniaegger derfor somme politik ρά 

dette omrâde som for g lobol lânsordnin-

gen. Den stiller midier til râd ighed for for-

midlerne, der for egen regning o g risiko 

giver dem videre tii mindre og mellemstore 

virksomheder. Risikoen ved disse finansle-

ringer deler EIB med formidierne. I dette 

( ) Europo-Porlamentet og Europa-Kommissio

nen har besluttet at stille risikovillig kapital til 

râdighed for innovation og styrkelse af kon-

kurrenceevnen i EU. Der vil blive oprettet en 

fond for formidling of risikovillig kapital (start

finansiering), der ligeledes skal administreres af 

EIF. Den nye fonds midier skal overvejende 

anvendes til oprettelse og startfinansiering af 

virksomheder i hojteknologisektoren. Heller ikke 

her er der planer om direkte erhvervelse af ka

pitalandele i enkelte virksomheder, men deri-

mod i specialiserede kopitalformidlingsselska

ber, der investerer i virksomheder for egen reg

ning og risiko. 
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0Jemed vil Banken i de kommende tre òr 

etablere en risikodaekning pâ 800 mio 

ECU. Det anses for tilstraekkeligt til sam

men med formidierne at kunne stille risiko

villig kapital i storrelsesordenen 5-8 mio 

ECU til râdighed. 

For EIB er finansieringsbidrag med risiko

deling en nyskabelse. Vilkârene for disse 

finansieringsbidrag er endnu ikke fastlagt i 

aile detaljer, og det skal naturligvis ske i 

samarbejde med formidierne. Desuden 

skal der traeffes aftale med hver enkelt 

formidier om fordelingen af sâvel risikoen 

som ofkostet. 

Banken har hidtil stillet midier til râdighed 

for det statsiige risikoforsikringsselskab 

SOFARIS (Société française de garantie 

des financements des PME), der yder 

franske kapitalformidlingsselskaber en vis 

grad af garanti for anvendelsen af deres 

kapital. Desuden har den ydet et finan

sieringsbidrag til oprettelsen af et faelles 

kapitalformidlingsselskob for IMI (Istituto 

Mobiliare Italiano) og ABN AMRO Bank. 

Hertil kommer, at der i 0Jeblikket for-

handles med andre institutter om en holv 

snes andre finansieringsmodeller. 

Banken betragter de kommende mâneder 

som en testfose. Den vil samie erfaring og 

sammen med sine partnere justere ud

buddet af finansieringsbidrag med risiko

deling efter de mindre og mellemstore 

virksomheders saerlige og fra medlems

land til medlemsland forskellige behov. 

Mâlet er at udvikle en komplet vifte af at

traktive finansieringsmodeller. 

Via sin klassiske globallànsordning yder EIB formidierne mellem- til 

langfristede kreditlinier. De anvendes af formidierne tii ydelse af 

forsteprioritetsiân tii mindre og meiiemstore virksomheders finansiering 

af investeringsprojekter pâ under 25 mio ECU, nemiig for formidierens 

egen regning og risiko og derfor ogsà ρά uafhaengigt fastlogte viikàr. 

Erfaringerne viser, at konkurrencen meiiem bankerne sorger for, at 

formidierne giver fordeiene ved ElB's refinansiering videre tii de mindre 

og mellemstore virksomheder. I Den Europaeiske Union yder Banken i 

ojeblikket globallân tii ca. 100 formidlere med henblik ρά finansiering 

af mindre og meiiemstore virksomheder. i begyndelsen af 80'erne 

udgjorde globallânene kun ca. 500 mio ECU i ârsgennemsnit. De kom 

ca. 1 000 mindre og meiiemstore virksomheder tii gode, medens de 

tilsvarende tal for 1997 var 2,5 mia ECU og ca. 13 000 mindre og 

mellemstore virksomheder. Globallânene tii fordel for mindre og 

mellemstore virksomheder repraesenterede i 1997 ca. 12% af Bankens 

samiede lângivning i Den Europaeiske Union. 

Mellem 1993 og Ì 997 modtog over 47 000 mindre og mellemstore virksomheder knap 1 

havde 85% under 50 ansatte. 

Finansieringsbidrag til mindre og mellem

store virksomheder 1993-1997 

Mio ECU 

3 000-

2000 

1000 

Antal 

-18 000 

12 000 

- 6 000 

93 94 95 96 97 

— Antal 

• Finansieringsbidrag 

mia ECU til deres projekter. Af disse virksomheder 

E I B I N F O R M A T I O N 2 - 9 8 3 
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EIB og partnerskaber med offentlig 
og privat deltagelse 

r Övergangen til Den 0konomÌ5ke og 

Monetaere Union (0MU) samt indfarelsen 

af den faelles valuta i det kommende ârti 

afhaenger of investeringer, der kan styrke 

EU-iandenes Integration. Det faelles marked 

har understreget betydningen of effektive 

infrastrukturer som grundiag for den frem

tidige vaekst og konkurrenceevne i Europa 

samt for skabelsen of beskaeftigelsesmu-

ligheder. 

Et saerligt mal for disse investeringer er 

styrkelsen af de fysiske forbindelser med 

Unionens randomrâder og nobolande, 

hvoraf mange har ansagt om optagelse i 

Unionen. Et af de vigtigste punkter er den 

l0bende udvikling og modernisering af de 

transeuropaeiske net for transport, energi-

overf0rsei og telekommunikation samt an

dre Store, betydningsfulde europaeiske in

frastruktur- og milj0investeringer. 

Opfyidelsen af Maastrichttraktatens krite

rier for deltagelse i 0 M U hor n0dvendig-

gjort storre tiibageholdenhed i den offent

lige Sektor og aget budgetdisciplin, hvilket 

har understreget behovet for mere effekti

vitet 1 forbindelse med udgifterne til okono

miske og sociale infrastrukturer. For fortsat 

at kunne gennemfore de absolut nodven

dige investeringer i projekter af afgorende 

betydning for Europas veistond er EU-

landene nodsoget til at söge alternative 

finansieringsordninger, der gor det muligt 

at reducere deres budgetunderskud og on-

laegsprogrammer. Disse alternativer om

fatter privatisering og deling of investe-

ringsudgifterne med den private sektor, 

isaer Inden for rammerne af partnerskaber 

med offentlig og privat deltagelse. 

EN EUROP/tlSK HOLDNING TIL 

PARTNERSKABER MED OFFENTLIG OG 

PRIVAT DELTAGELSE 

Ρά EU-plan udvikles der faelles politikker for 

tilskyndelse af den private sektor til ot ud

arbejde, finansiere og drive infrastruktur

projekter i samarbejde med den offentlige 

Sektor. Udviklingen af sâdanne partnerska

ber er ikke blot nodvendig for at ofhjaelpe 

monglen ρά offentlige midier, men onskelig 

ρά grund af dels det forventede positive 

bidrag fra den private sektor med hensyn 

til ledeise, omkostningseflektivitet, service-

niveou, udgiftsdeling og deling af risikoen i 

forbindelse med udbud og eftersporgsel, 

dels fordeiene ved en sommenlaegning af 

den offentlige og den private sektors know

how. 

Stats- og regeringscheferne har i Det Euro

paeiske Râds henstiilinger om den okono

miske politik understreget betydningen af 

disse partnerskaber som et middel til ot 

fremskynde gennemforelsen af vigtige pro

jekter. De har opfordref til oprettelse af or-

bejdsgrupper sa tidligt som muligt i projek-

midler fro andre af Unionens finansierings

kilder, isaer goveydelser fro strukturfondene 

- Den Europaeiske Fond for Regionolud-

vikling og Samhorighedsfonden - og Euro-

pa-Kommissionens budgetlinie for trans

europaeiske net, men ogsâ Den Europae

iske Investeringsfond (EIF). I Central- og 

Osteuropa, hvor EIB aktivt fremmer lon-

denes ogede integration og förberedel

serne til deres tiltraedelse af EU, samar

bejder den desuden naert med Europa-

Kommissionens PHARE-program, der bevil-

ger goveydelser. I overensstemmelse med 

Det Europaeiske Rads beslutning ρά modet 

i Kobenhavn 1 1993 stilles midlerne fro 

OTMFP 

Vasco da Gamabroen i Lissabon 

teringen af storre projekter specielt med 

henblik ρά at tilskynde til et samarbejde 

mellem offentlige og private interesser. 

Betydningen af ot udvikle en model for, 

hvordan partnerskaber med offentlig og 

privat deltagelse kan bidrage til finansi

eringen af infrastrukturer for transport, er 

ligeledes blevet undeistreget i henstillin-

gerne fro arbejdsgruppen ρά hojt plan om 

transeuropaeiske net under ledeise af 

medlem of Europa-Kommissionen Neil Kin

nock. EIB deltoger I denne orbejdsgruppe 

og er for sin del rede til ot stotte sâdanne 

partnerskaber aktivt gennem anvendelse of 

sine eksisterende midier og om fornodent 

gennem udbygning af somfinansieringerne 

med andre finansieringskilder. 

Som EU-institution kon EIB desuden del

tage i ordninger, dei soger ot tiltraekke 

PHARE-programmet i stadig hojere grad til 

râdighed for samfinansiering af infrastruk

turprojekter. 

Disse EU-midler kan repraesentere en be

tydelig kilde til mervaerdi for partnerskaber 

med offentlig og privat deltagelse bâde 

ved ot reducere kapitolomkostningerne og 

ved at skabe stor finansiel synergi. EU's 

samfinansiering med disse partnerskaber 

styrker projekternes trovaerdighed og kre

ditvaerdighed og forbedrer desuden multi-

plikotorvirkningen of de offentlige midier, 

der stilles til râdighed for projektet. 

EIB OG INFRASTRUKTURPROJEKTER 

Som Den Europaeiske Unions institution for 

projektfinansiering har EIB 40 ars erfaring 

med fremme af projekter for infrastruktur-

forbedring, isaer transportprojekter, bade i 

t . B I N F O R M A T I O N 2 . 9 1 
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EU-landene og i stigende grad ligeledes i 

tredjelande. I 1 997 belob dens lângivning 

til projekter for modernisering of infra

strukturerne i Europa, isaer transeuropae

iske net, sig til 9,5 mia ECU. I de forlobne 

fem âr (1993-1997) hor EIB givet tilsagn 

om Ιάη ρά 46 mia ECU til transeuropaeiske 

net og deres udvidelse til Unionens nabo-

lande, isaer i Central- og Osteuropa. I 

Unionen stillede den 38 mio ECU til râdig

hed derfor. De sâledes fremmede omfat

tende infrastrukturprojekter repraesenterer 

samiede nyinvesteringer ρά over 1 30 mia 

ECU. 

EIB skelner ikke mellem offentlige og pri

vate investeringer, nyanlaeg og udvidelse 

eller opforelse og istandsaettelse. Den fol

ger heller ingen forudfastsatte kvoter for de 

forskellige lande eller sektorer. Dens op-

gave som EU-institution er at stille lang

fristede Ιάη til râdighed for baeredygtige 

projekter, der fremmer virkeliggorelsen af 

EU's okonomipolitiske mal. 

I takt med at den private sektor gar ind ρά 

omrâder, som den offentlige sektor traekker 

sig ud af ρά grund af maastrichtkriterierne, 

vokser dens betydning, der i övrigt er blevet 

styrket af den generelle og verdensom-

spaendende tendens til privatisering og li-

beralisering. Det afspejier sig ligeledes i 

EIB's udlânsmonster. Sidelobende med rene 

offentlige infrastrukturprojekter har Banken 

ogsa finansieret et stigende antal private 

projekter, herunder nyligt privatiserede pro

jekter for telekommunikation samt projekter i 

energisektoren og ρά miljoomrâdet (offolds-

og spildevandsbehandling samt vandfor

syning). 

Ultimo 1997 udgjorde den private sektors 

andel af Bankens Ιάη til projekter i EU 62%, 

hvoraf hovedparten for blot ti âr siden ville 

vaere gâet direkte til staten. En del af disse 

midier er ligeledes gâet til partnerskaber 

med offentlig og privat deltagelse. 

Som eksempler ρά sâdanne partnerskaber i 

Unionen, som EIB deltager i, kan naevnes 

den nye Elbtunnel i Hamburg i Tyskiand, 

lufthavnen i Spato og afsnittet Elefsis-

Stavos af motorvejen Patros-Athen-

Thessalonike i Graekenland, lufthavnen Mi

lano-Malpensa og kraftvaerker, der fyres 

med forgosset olle i Italien, udvidelsen of 

Motorvej M6 med fiere DBFO-vejprojekter, 

Pirseus' havn 

Manchester Metrolink Tramway, forste 

etape of jernbanen til Kanaltunnelen, Heath

row Express, den anden bro over Severn 

og Skyebroen i Det Forenede Kongerige, 

Vasco da Gamabroen i Lissabon og kraft-

vaerket i Tapada i Portugal, ringvejen om

kring Dublin i Irland, Storebaeltsforbindelsen 

i Danmark samt 0resundsforbindelsen mel

lem Danmark og Sverige. 

FORDELE VED PARTNERSKABER MED 

OFFENTLIG OG PRIVAT DELTAGELSE 

Oprettelsen af sâdanne partnerskaber gâr 

stadig meget langsomt i EU. Ideen er ny, 

og tendensen er, at partnerskaberne er 

forskellige fra land til land. Herved spiller 

den kulturelle baggrund, de eksisterende 

finansieringsstrukturer og erfaringerne der

med samt de finansierede projekters kende

tegn en stor rolle. Disse partnerskaber er 

saedvanligvis komplekse, sâledes at de 

forudsaetter en omhyggelig planlaegning 

og et utorbeholdent engagement fro del-

togernes side, hvilket er en forudsaetning for 

alle velfungerende partnerskaber. 

Efter EIB's erfaring giver disse partnerskaber 

offentlige organer en mere afbalanceret 

holdning til projekternes ejerskab, tilrette-

laeggelse, risikofordeling og juridiske grund

lag. Partnerskaber kraever ikke nodven-

digvis, at den private sektor helt eller delvis 

pâtager sig ejerskabet til projekterne. Det 

kan vaere lige sa vaerdifuldt at dele omkost-

ningsrisikoen og/eller indtaegtsrisikoen eller 

andre projektrisici. 

Et succesrigt partnerskab med offentlig og 

privat deltagelse forudsaetter en rimelig 

risikodeling mellem deltagerne, et klart og 

sundt juridisk grundlag 

og et generelt positivt 

politisk klima. Der er 

behov for forbedringer i 

forbindelse med udbuds-

proceduren, og omkost-

ningerne i forbindelse 

med udarbejdelsen af 

forslog til sâdanne part

nerskaber mo reduceres. 

Der findes ingen generel 

og simpel losning, og 

det kan vaere bade van-

skeligt og tidskraevende 

at finde den rette balance mellem risiko og 

afkast I et partnerskab. I nogle tilfaelde 

kunne projektet vaere afsluttet langt hurti

gere, hvis den offentlige sektor havde 

gennemfort det alene. 

Det vil kun vaere muligt at inddrage den 

private sektor, hvis den er rimelig sikker ρά 

at ορηά et tilfredsstillende afkast. Der er 

ikke tale om billig kapital, idet den of

fentlige sektors storste udbytte of den pri

vate sektors deltagelse i sâdanne partner

skaber er de forventede omkostningsbespo-

relser, men samtidig delingen og den bed

re forvaltning af risikoen. 

Det bor understreges, at omfattende infra

strukturer oltid vil forblive en naturlig op-

gave for staten ρά grund af deres vidtraek-

kende konsekvenser og betydning. Uonset 

den volgte losning vil staten oltid skulle 

spille en vaesentlig rolle i forbindelse med 

gennemforelsen af store transportprojekter. 

De er ofte ikke finansieit rentable, og den 

private sektors bidrag ma derfor tilpasses 

dette forhold. I andre mere kommercielle 

sektorer som telekommunikations- og ener

gisektoren begraenser liberaliseringerne og 

privotiseringerne af markedet i stadig ho

jere grad stotens deltagelse til en rent re-

gulerende rolle. 

EIB-ST0nE 

Do EIB nyder den hojeste kreditvaerdighed 

pâ kapitalmarkederne (AAA), svarer dens 

renteudgifter tilnaermelsesvis til medlems

staternes. Den kon derfor tilbyde en lobetid 

og en afdragsfri période, der forbedrer 

projektets baeredygtighed for den offentlige 

sektor og styrker dets finansielle grundlag 

for den private sektor. 
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Desuden er EIB rede til ot gore en saerlig 

indsats for at lette finansieringen of om

fattende infrastrukturprojekter samt part

nerskaber med offentlig og privat delta

gelse. Til stotte for Unionens politik for 

transeuropaeiske net hor den sâledes op

rettet et saerligt udlânsvindue for omfat

tende infrastrukturprojekter, som Det Euro

paeiske Rad bifaldt ρά modet i Essen 

i december 1994. Oprettelsen af dette 

udlânsvindue foldt sammen med Râdets 

vedtagelse of listen over prioriterede trans

europaeiske net for transport og energi

overforsel. 

Formâlet med EIB's udlânsvindue er at 

fastholde fremdriften i lângivningen til disse 

projekter og i saerdeleshed ot daekke part-

nerskabernes behov. Da flertallet of de 

finonsierbare partnerskabsprojekter omfat

ter opforelse of varige goder, vil EIB i dette 

udlânsvindue overveje yderligere forlaen-

gelser af sine allerede longe lobetider til 

25 âr eller mere samt udvide de afdragsfri 

perioder i overensstemmelse med tilbage-

betalingen og pengestrommene. 

Malomrâdet for dette udlânsvindue blev 

styrket og udvidet yderligere of ElB's Am

sterdamhandiingsprogram, der blev udor-

bejdet som svar pâ den resolution om 

vaekst og beskaeftigelse, som Det Euro

paeiske Râd vedtog pâ miadet i Amsterdam 

i juni 1997. Amsterdamhandlingsprogram

met skal oge stotten til investeringer, der 

fremmer skabelsen af varige beskaeftigel-

sesmuligheder, herunder finansiere om

fattende jobskabende infrastrukturprojekter 

og transeuropaeiske net. Desuden udvider 

Amsterdamhandlingsprogrammet mâlom-

râdet for de partnerskaber med offentlig 

og privat deltagelse, som EIB kon fremme, 

til uddannelses-og sundhedssektoren. 

EIB betragter sin rolle som pragmatisk -

ser sig selv som en supplerende kilde til 

finansiering og râdgivning, der bidrager til 

gennemforelsen af projekter og isaer fun

gerer som katalysator for udarbejdelsen af 

de rette finansieringsordninger. Det gene

relle sigte er at minimere finansieringsom-

kostningerne og risikoen og ot maksimere 

projekternes muligheder for succès. Det 

betyder, ot EIB kan engagere sig i et pro

jekt sa tidligt som muligt under fastlaeg-

gelsen af de finansielle og aftalemaessige 

rammer, finansiere eller bidrage til tilveje-

bringelsen af finansieringsbidrag til forun-

dersogelser samt tilskynde andre finan

sieringskilder til at deltage i projekterne. 

Finansieringsordningerne for partnerskaber 

med offentlig og privat deltagelse bliver 

stadig mere roffinerede, og EIB er derfor 

rede til at deltage i oidninger, der inde-

baerer anvendelse af kapitalmorkedsinstru-

menter. Dens evne til at tilfore betydelige 

supplerende midier kan oge partnerska-

bernes muligheder for samfinansiering med 

midier fra dels forretningsbanker, dels kopi-

'-Maipe 

tolmarkedet. Som eksempler ρά partner

skabsprojekter, der er finansieret dels af 

EIB, dels gennem emission of obligationer 

ρά kapitalmarkederne, kan naevnes DBFO-

vejprojekterne samt et orojekt for kob og 

leje of rullende materiel til possagertog, der 

gennemfores af Stagecoach i Det Forenede 

Kongerige. 

STOTTE FRA DEN EUROPALISKE 

INVESTERINGSFOND 

En anden institution, der kan bidrage til 

finansieringen af europ^iske infrastruk

turer, er Den Europaeiske Investeringsfond, 

som indledte sin virksomhed i juni 1994. 

EIF, der har en kapital ρά 2 mia ECU, yder 

garantier for sâvel over- som underord

nede Ιάη og kan i visse tilfaelde desuden 

stille egenkapital til râdighed for omfatten

de infrastrukturprojekter, isaer transeuro

paeiske net. Endelig kan den erhverve ka

pitalandele i mindre og mellemstore virk

somheder. 

EIF er selv et portnerskcb med offentlig og 

privat deltagelse, for sa vidt som den er et 

faellesforetagende for EIB (der ejer 40% af 

dens kapital), Europa-Kommissionen (30%) 

samt en raekke offentlige og private banker 

(30%). Den kan have en vaerdifuld ind-

flydelse i retning af at reducere finonsie-

ringsomkostningerne. EIB har finansieret en 

raekke partnerskaber med offentlig og 

privat deltagelse, hvortil EIF ogsâ hor bi

draget, f.eks. Rion-Antirionbroen i Graeken

land, lufthavnen Milano-Molpenso i Italien, 

kroftvaerket i Tapada i Portugal, jernbone-

forbindelsen London-Kanaltunnelen, Stage

coach's projekt for leje af rullende materiel 

og nogle af DBFO-vejprojekterne i Det 

Forenede Kongerige. 

PARTNERSKABER MED OFFENTLIG OG 

PRIVAT DELTAGELSE UDEN FOR EU 

Ud over landene i Central- og Osteuropa 

vil EIB sandsynligvis i stadig hojere grad 

blive inddroget i partnerskaber med of

fentlig og privat deltagelse uden for 

Unionen. Den er i ojeblikket aktiv i over 

1 20 tredjelande inden for rammerne of 

EU's politik for forbindelser med tredje

lande. Dens stotte til partnerskabsprojekter 

vil vaere saerlig omfattende i Middelhavs

omrâdet, hvor den udfolder sin aktivitet 

inden for rammerne of euro-middelhavs-

portnerskobet, der laegger saerlig vaegt ρά 

at udbygge den private sektor. Et nyligt 

eksempel pâ et partnerskab i Middel

havsomrâdet er ElB's stotte til Middle East 

Oil Refineries' opforelse of et stort olie-

raffinaderi naer Alexandria. 

I Asien og Latinamerika gär EIB's finan

sieringsbidrag til faellesforetagender for 

europaeiske og lokale deltagere, herunder 

partnerskaber med offentlig og privat del

tagelse. Som eksempler kon naevnes klook-

og spildevandsbehandlingsanlaeg i den 

nordlige del of Buenos Aires i Argentina, 

der opfores of Aguas Argentinas, samt 

forbedringen og udvidelsen af vandtrans-

missions- og -distributionsanlaeggene i det 

vestlige Jakarta i Indonesien, der gennem

fores af Garuda Dipto Semesta. 

I Afrika, Vestindien og Stillehavet danner 

den fjerde Lomekonvention rammen om 

EIB's indsats. EU's fremtidige stotte i disse 

lande vil sandsynligvis i hoj grad vaere 

koncentreret om at fremme den private 

sektors udvikling, hvilket ogsa vil oge EIB's 

rolle i forbindelse med partnerskaber med 

offentlig og privat deltagelse. 
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EIB's rolle i Faellesskabets 

institutionelle opbygning 

J P Det Europaeiske Faellesskobs finonsie-

ringsinstitution, EIB, blev oprettet ved Rom

traktaten i 1958. Rammerne for dens akti

vitet er fastlagt i troktoten om oprettelse af 

Det Europaeiske Faellesskab, forskellige 

andre EF-traktater og Bankens vedtaegter. 

EIB tjener Faellesskabets mal ved ot stille 

langfristede midier, der tilvejebringes ρά 

kapitalmarkederne verden over, til râdig

hed for investeringsforehavender i Unio

nen, men ogsâ i tredjelande, nemlig siden 

begyndelsen af 60'erne som et led i ud

montningen af Faellesskabets somarbejds-

og biständspolitik. Faellesskabets lovmaes-

sige rammer staekker ikke Banken, men 

âbner tvaertimod mulighed for, at den kon 

afpasse sin aktivitet efter udviklingen i Unio

nens politiske prioritering. Den har sâledes 

altid udvidet og diversificeret sin aktivitet 

efter behov med henblik ρά at lose sin 

opgove som Faellesskabets finonsierings-

institution i et konstant skiftende okonomisk 

og politisk miljo. 

GRÜNDEN TIL EIB'S OPRETTELSE 

EIB fylder i ar fyrre or, hvilket er en god 

anledning til at minde om, hvorfor den blev 

oprettet. Det skete som et led i beslutningen 

om at oprette Det Europaeiske Okonomiske 

Faellesskab. En of forudsaetningerne for 

udbygningen of det sektorale samarbejde i 

Det Europaeiske Kul- og Stâlfaellesskab til et 

stort faellesmarked vor, at det lykkedes at 

Undertegnelsen af Romtraktaten i 1958 

finansiere de omfattende fysiske infrastruk

turer, der kunne knytte de deltogende lan

des nationale okonomiske systemer sam

men. Der var ligeledes behov for betyde

lige midier til finansiering of investeringer i 

mindre udviklede omrâder og industrivirk-

somheder, sâledes at de kunne integreres i 

et abent og konkurrencepraeget okonomisk 

omrade. Ρά Messinakonferencen, der 

fandt sted i 1955 med henblik pâ ot 

forberede traktoten om Det Europaeiske 

Okonomiske Faellesskab, forte disse over-

vejelser til Ideen om oprettelse af et euro

paeisk offentligt organ, der kunne lette 

tilvejebringelsen og overforslen af kapital 

fro Faellesskabets rigere til de fattigere 

omrâder og tilfore Faellesskabet kapital 

udefra. Resultatet vor EIB, en projektfi-

nonsierende bank, der afholder hoved

parten of sin lângivning via provenuet of 

sin làntagning ρά kapitalmarkederne og 

samarbejder naert med banksektoren uden 

sigte pä fortjeneste. Det vor indlysende, ot 

dens overordnede mal skulle vaere region

udvikling, modernisering og omstilling af 

Industrien samt okonomiske mal af faelles 

europaeisk Interesse, isaer transeuropaeiske 

infrastrukturer for transport og telekommuni

kation. De er stadig de vigtigste mal for 

EIB's lângivning. Hertil er der i ârenes lob 

blevet fojet en raekke andre med henblik 

ρά daekning of den eftersporgsel efter 

investeringer, der er blevet udlost of de 

skiftende okonomiske forhold, sâsom en 

sikker energiforsyning, miljobeskyttelse, in

novation i industrisektoren og ρά det sene

ste tillige vaekst og beskaeftigelse. At 

tjene den europaeiske Integration er 

og bliver Bankens eneste eksistensbe-

rettigelse. 

ET AUTONOMTORGAN 

MED EN UAFHAiNGIG 

BESLUTNINGSTAGENDE STRUKTUR 

At oprettelsen af EIB og Det Euro

paeiske Okonomiske Faellesskab skete 

ved somme beslutning forklarer, hvorfor 

Bankens vedtaegter er en integrerende del 

of Romtraktaten, idet de Indgâr i en pro-

tokol dertil. Traktaten tillaegger EIB status 

af juridisk person med finansiel og admini

strativ autonomi i erkendelse of dens ene-

stâende stilling som det eneste faelles-

skobsorgan, der arbejder ρά markedet 

sammen med forretningsbanker og andre 

finansieringsinstitutioner. Kun Bankens eg

ne beslutningstogende organer kan for-

pligte Banken, hvilket sikrer, ot den kon 

udove et uafhaengigt fagligt skon i forbin

delse med sin lângivning og làntagning. 

Ogsâ EIB's finansielle struktur bygger ρά 

princippet om autonomi. Dens kapital er 

tegnet af Bankens ejere, som er EU's med

lemsstater. EIB's overste beslutningsto

gende organ, styrelsesrâdet, der reprae

senterer ejerne, kon forhoje den tegnede 

kapital og fostsaette den procentdel deraf, 

som skal indbetoles. Desuden sikrer Ban

kens administrative opbygning driftsmaes-

sig autonomi inden for rammerne af trok-

tatens og vedtaegternes generelle mandat, 

sâledes at Banken kan fungere bâde som 

faellesskabsinstitution og bank. 

REAKTIVITET 

I det doglige arbejde soger Banken Io-

bende ot skabe balance mellem autonomi 

og reaktivitet. Derfor er dens indsats ikke 

blot i trâd med Faellesskabets politik, men 

fremmer den energisk. ElB's indsats koor-

dineres noje med Faellesskabets okono

miske politik, ligesom den 1 samme and 

opretholder naere forbindelser med de 

0vrige EU-institutioner. Ved fastlaeggelsen 

af de generelle politiske retningsiìnier for 

Bankens aktivitet tager styrelsesrâdet hen

syn til de ovrige faellesskabsinstitutioners 

mal, isaer Râdet for Den Europaeiske 

Unions og Europa-Porlamentets, der byg

ger ρά förslag fra Europa-Kommissionen. 
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I trâd med reoktiviteten har Banken anlogt 

en aktiv holdning over for ikke blot virke

liggorelsen of Unionens nye politiske mal, 

men 1 stadig hojere grod ligeledes deres 

idegrundlag og udorbejdelse, idet dens 

forarbejde danner grundlag for politiske 

initiativer fro Det Europaeiske Rad, der 

bestar af stots- eller regeringscheferne. Det 

sker f.eks. gennem deltagelse i EU's ar-

bejdsgrupper ρά hojt plan for udformning 

af nye politikker, f.eks. dem, der define-

rede Europas prioriterede transeuropaei

ske net for transport, energioverforsel og 

telekommunikation i midten of 90'erne. Et 

nyligt eksempel ρά, hvorledes EIB's inno

vative aktivitet kon bidrage til Det Euro

paeiske Rads nye politiske initiativer, er 

lângivningen til fremme of Den Euro

paeiske Unions politik for vaekst og be

skaeftigelse, der blev udformet medio 

1997. De vor resultatet of en udvikling, 

der indledtes med EIB's Edinburghordning, 

som stillede ekstra midier til râdighed for 

investeringer i transeuropaeiske net og 

miljobeskyttelse ρά opfordring fra Det 

Europaeiske Râd ρά modet i Edinburgh i 

december 1992. Edinburghordningen 

blev udvidet til mindre og mellemstore 

virksomheders investeringer ρά opfordring 

fra Det Europaeiske Rad pâ modet i 

Kobenhavn i juni 1 993. Herefter fuigte en 

lang raekke andre udlanspolitiske initia

tiver, herunder en midlertidig ordning for 

Ιάη med rentegodtgorelser til jobskabende 

mindre og mellemstore virksomheder, der 

indfortes i 1994 i samarbejde med Euro

pa-Kommissionen. I juni samme ar oprette

de Banken sammen med Europa-Kommis

sionen og banksektoren Den Europaeiske 

Investeringsfond (EIF) med henblik ρά at 

fremme investeringerne gennem ydelse of 

garantier for investeringer i transeuro

paeiske net samt mindre og mellemstore 

virksomheder. Medio 1995 besluttede 

Bankens styrelsesrâd at udvide kriterierne 

for Bankens lângivning til forskning og 

udvikling samt detoilsektoren med henblik 

ρά ot daekke finonsieringsbehovene i 

forbindelse med innovative foretagender i 

disse sektorer. I august 1997 vedtog EIB 

sit beskaeftigelsesfremmende initiativ Am

sterdamhandlingsprogrammet som bidrag 

til udmontningen af Det Europaeiske Râds 

resolution om vaekst og beskaeftigelse ('), 

som blev vedtaget ρά modet i Amsterdam. 

SAMARBEJDE MED ANDRE 

F/tLLESSKABSINSTITUTIONER 

Ρά trods af sin troktatfaestede autonomi 

samarbejder Banken med de ovrige fael-

lesskabsinstitutioner med henblik ρά ot 

maksimere virkningerne af deres respek

tive tiltag til fremme cf de somme euro

paeiske mal. For at lette samarbejdet med 

institutionerne i Bruxelles oprettede EIB i 

1 968 et repraesentationskontor ρά stedet. 

Rädef for Den Europaiiske Union 

Rodet for Den Europaeiske Union, der 

vedtoger Faellesskabets retsakter, kon op

fordre EIB til ot medvirke til udmontningen 

af nye faellesskabspoliti<ker. Banken folger 

Râdets droftelser noje og holder sig bl.a. 

via kontoret i Bruxelles i kontakt med alle, 

der er involveret i Râdets overvejelser om 

Faellesskabets fremtidige politiske mal. Ra

det paskonner EIB's faglige kompetence 

og knowhow og incbyder derfor for

manden for Banken til at deltage i Râdets 

moder for ot bidrage 11 dets droftelser. Det 

er nu normal proksis at invitere formanden 

for Banken til okonomi- og finansmini-

strenes râdsmoder, nâi dagsordenen om

fatter punkter af betydning for Banken ( ) . 

Banken deltager desuden 1 Râdets arbejds-

grupper for droftelse og udorbejdelse of 

politikker, hvortil EIB liidrager, f.eks. ar

bejdsgruppen om transeuropaeiske trons-

portnet under ledeise of medlem of Eu

ropa-Kommissionen Neil Kinnock og ar

bejdsgruppen om telekommunikation un

der ledeise af medlem af Europa-Kommis

sionen Martin Bangemann. 

Stats- og regeringscheferne i Det Euro

paeiske Râd 

Medlemsstaternes stats- og regerings-

chefer onmoder 1 stadig hojere grod EIB 

om at bidrage til udmontningen of nye 

EU-politiske mal. I m(3nge af formand-

skobernes konklusione'" af Det Europaeiske 

Rads moder i de fem forlobne àr er Ban-

(') Jf. EIB Information nr. 95 s 1 -4. 
(') Takket vaere personsammenfaldet mellem 
Râdet (okonomi- og finansministrene) og Ban
kens styrelsesrâd (finansministrene) har Rodet 
fuldt kendskab til EIB's aniiggender. 

ken blevet udtrykkelig naevnt, forste gong 

pâ modet i Edinburgh i december 1992, 

hvor EIB blev opfordret til at fremme det 

okonomiske opsving i Unionen ved at 

fremskynde sin finansiering af dels trans

europaeiske net for transport, telekommuni

kation og energioverforsel, dels miljo

beskyttelse. Et andet eksempel i forbin

delse med transeuropaeiske net er Bankens 

deltagelse i gruppen of stots- eller rege-

ringschefernes personlige repraesentanter i 

1994 og dens bidrag til udvaelgelsen af 

de 14 prioriterede transportprojekter og 

de ti prioriterede energiprojekter, som Det 

Europaeiske Rad vedtog endeligt ρά mo

det i Essen i december 1 994. Et eksempel 

fro sidste âr er EIB's aktive rolle Ì tilrette

laeggelsen af en supplerende udlansord-

ning inden tiltraedelsen for ansogerlande

ne i Central- og Osteuropa samt Cypern, 

der gor det muligt for Banken ot oge sin 

finansieringsaktivitet i de naevnte lande 

betydeligt som et led i förberedelserne til 

deres EU-medlemskab. 

Europa-Parlamenfei 

Kontakterne mellem EIB og Europa-Parlo-

mentet, der sammen med Radet udgor 

Faellesskabets lovgivende mögt, er i arè

nes lob blevet institutionoliseret og om

fatter regelmaessige kontakter bade ρά 

allerhojeste plan og ρά medorbejderplon. 

Banken anser det for vigtigt ot holde 

Europo-Parlamentet vel underrettet om sin 

aktivitet og omvendt ot holde sig orienteret 

om dets holdninger og droftelser. Hvert ar 

taler formanden for EIB til udvalget om 

okonomi, valutasporgsmâl og industripoli

tik umiddelbort efter og pâ grundlag af 

styrelsesrâdet for Bankens ârsmode i juni, 

hvorefter der finder en generel meningsud-

veksling sted om faellesskabsanliggender, 

som Banken er engogeret i ρά det pâ

gaeldende tidspunkt. Medlemmer af andre 

udvalg overvaerer ligeledes dette vigtige 

mode. 

Desuden indbyder forskellige parlaments-

udvolg medlemmer af Bankens direktion 

eller personale til at deltage i deres moder 

med henblik ρά at orientere dem om 

emner i forbindelse med EIB eller skaffe 

sig opiysning om Bankens aktivitet i den 

pâgaeldende sammenhaeng. Denne kon

takt finder overvejende sted i udvolgene 
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Parlamentet 

Den Europaeiske 

Revisionsret 

De Europaeiske Faellesskabers 

Domstol 

vedrorende okonomi og valutasporgsmâl , 

budgetter o g budgetkontro l , regionalpol i 

tik, transport, mil jo, beskaeftigelse og ud

vikl ing. 

Endvidere star EIB i forbindelse med de to 

vigtigste rädg ivende organer i Faellesska

bet, nemlig Det Okonomiske og Sociale 

Udva lg o g Regionsudvolget. Begge be-

skaeftiger sig med omrâder , hvorpâ EIB 

spiller en rolle, isaer okonomisk integration 

o g regionudvik l ing. Derfor holder EIB dis

se institutioner orienteret om sin relevante 

aktivitet. 

Europa-Komm/ss/onen 

Europa-Kommissionen er EIB's vigtigste 

partner i den institutionelle struktur, hvad 

det dag l i ge arbe jde angär , idet begge 

institutioner er fuldt engogere t i fulden-

delsen af det faelles marked og fremmer 

den okonomiske Integrat ion i Europa. 

Dette samarbejde omfatter talrige aspekter 

o g f inder sted savel ρά formelt institutionelt 

plan som ρά m e d a r b e j d e r p l a n . 

Bankens vedtaegter indeholder bestem-

melser om visse administrative forbindelser 

mellem de to institutioner. For det forste be-

stemmer artikel 1 1, at Europa-Kommissio

nen u d p e g e r et medlem o g en suppléant 

til EIB's bestyrelse. Genera ld i rek toren for 

okonomiske og finansielle an i iggender 

(GD II) udpeges til bestyrelsesmedlem og 

genera ld i rek toren for regionalpol i t ik og 

samhor ighed (GD XVI) til bestyrelsessup-

pleant. Bestyrelsen paser, ot Banken ledes 

i overensstemmelse med troktatens be-

stemmelser o g styrelsesrädets generel le 

retningslinier. Europa-Kommissionens re-

praesentont kan sâledes forklare de ovr ige 

bestyrelsesmedlem mer Europa-Kommissio

nens ho ldn inger til de drof tede emner. 
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Vedtaegternes artikel 2 1 bestemmer, ot 

a n s o g n i n g e r om Ιάη, der indsendes til 

Banken, skal forelaegges Europa-Kommis

sionen til udtolelse o m , hvorvidt et f inan

s ier ingsbidrag fra EIB kan anses for at 

vaere Ι t râd med Faellesskabets okono

miske mal. Er Europa-Kommissionens ud

tolelse negativ, kon bestyrelsen kun bevil-

ge lànet efter enstemmig vedtagelse, hvor

ved det of Europa-Kommissionen udpege-

de bestyrelsesmedlem afholder sig fro ot 

de l tage i afstemningen. 

A n g â e n d e driften er der dag l ige kontakter 

mellem de to institutioners medarbe jdere , i 

Europa-Kommissionen isaer i generaldirek-

toratet for okonomiske og finansielle an

i iggender (GD II). Et vigtigt mâ lomrâde for 

samarbejdet er regionudvik l ing, idet bâde 

Bankens Ιάη o g t i lskuddene o g gavey-

delserne of Faellesskabets b u d g e t m i d i e r 

b i d r a g e r til ot udjaevne de reg iona le 

strukturelle forskelle 1 m o n g e omrâder of 

EU (de mindre udvik lede regioner tegner 

sig for CO. 7 0 % af EIB's samiede lân

givning i Unionen). De to institutioner - i 

Europa-Kommissionen er G D XVI (regio

nalpol i t ik o g samhor ighed) ansvar l ig for 

administrat ionen af Faellesskabets struktur-

og somhor ighedsfonde - arbe jder naert 

sammen for at sikre en hoj g rod of kom-

plementoritet og overensstemmelse mellem 

deres respektive f inansieringsaktiviteter 

samt om ydelse af faelles finansierings

b id rag bestâende af Ιάη fro EIB o g tilskud 

fra strukturfondene (det b o r i denne sam

menhaeng understreges, at Banken traeffer 

sine e g n e f inonsieringsbeslutninger, idet 

bestyrelsen har enebefoje lse til at traeffe 

beslutning om ydelse of Ιάη til de enkelte 

projekter efter at have indhentet Europa-

Kommissionens o g den berorte medlems-

stats udtalelse). I 1 9 9 7 repraesenterede 

samfinonsier ingerne en f jerdedel af EIB's 

aktivitet i strukturfondenes mâlomrâder . 

Bankens ansatte del tager i de forskell ige 

etoper of forberedelsen og gennemfo

relsen af diverse former for strukturbistand 

fro Faellesskabet under Europa-Kommissio

nens ledeise o g 1 samrâd med de na

t ionale eller regionale myndigheder i det 

beror te medlemsland. Arbe jde t omfatter 

priori teringen af middelonvendelsen, finan-

sier ingsbidrogenes vilkâr samt tilsynet med 

og bedommelsen af deres virkninger. EIB 

b idrager aktivt til udmontningen af Samho

righedsfonden (') og administrerer i övrigt 

Det Europaeiske Okonomiske Samorbejds-

omrâdes finonsieringsmekanisme ('), hvor

ved den bedommer pro|ekterne ρά grund

lag af sin tekniske, okonomiske o g finan

sielle k n o w h o w . 

Et andet vigtigt samarbejdsomrâde er 

f inansieringen af projekter uden for Den 

Europaeiske Union, hvor EIB's Ιάη supplerer 

f inansieringsbidragene fra Det Europaeiske 

Faellesskab af budgetmidier, der admini

streres of Europa-Kommissionen. Hoved

parten af Bankens lângivning afholdes af 

dens egne midier, men Banken optraeder 

l igeledes som Faellesskabets eller dets 

medlemsstaters agent, idet den admini

strerer risikovill ig kapital o g rentegodtgo

relser, der er afsat til projekter i AVS-lan

dene og tredjelande i Middelhavsomrâdet. 

Denne aktivitet afvikles i samarbejde med 

Europa-Kommissionens GE) I (eksterne for

bindelser) og G D VIII (udvikl ing). Hertil 

kommer forbindelserne med G D XI (miljo, 

nuklear sikkerhed og civilbeskyttelse) om 

losningen of Bankens opgaver inden for 

rammerne of Faellesskabets politik for miljo

beskyttelse og forbedr ing af livskvaliteten. 

Samarbejdet ρά m e d a r b e j d e r p l a n under-

b y g g e s of kontakterne mellem dels Ban

kens direktion, der er ansvarl ig for de dag

l ige forretninger, dels medlemmerne of 

Europa-Kommissionen, naturligvis isaer om 

sporgsmâl af faelles interesse for begge 

institutioner, sâsom okonomiske og f inan

sielle an i iggender , regionudvik l ing, trans

port, mil jo samt polit ikken for samarbejde 

og udvikl ingsbistand. 

De Europasiske Faellesskabers Doms to l 

Som faellesskobsrettens hondhaever er De 

Europaeiske Faellesskabers Domstol udtryk-

keligt naevnt bade i traktaternes forskell ige 

institutionelle bestemmelser vedro rende 

EIB og i Bankens vedtaegter. Domstolen er 

sâledes kompetent i tvister vedro rende 

medlemsstaternes opfy lde se of deres for-

pligtelser over for EIB o g lovmaessigheden 

af styrelsesrädets og bestyrelsens for

anstaltninger. EIB vaeiger Domstolen som 

vaerneting i sine kontrakt forhold med 

kreditorer og debi torer, der er hjemme-

horende uden for Den Europaeiske Union 

(hvor imod tvister mellem Banken og 

t redjemond i Unionen indbringes for den 

kompetente domstol i det land, hvor Ban

ken vaeiger domici l ) . Domstolen er ligele

des kompetent, for sâ vidt angar tvister 

mellem Banken og dens ansatte. 

Den Europasiske Revisionsref 

Den Europaeiske Revisionsrets kompetence 

omfatter den eksterne revision af Faelles

skabets offentl ige finanser. Den reviderer 

Europa-Kommissionen, der er ansvarl ig for 

gennemforelsen of Faellesskabets budget, 

herunder de aktiviteter, hvortil EIB bi

d rager som administrator of EF-midler 

i folge Faellesskabets mandat. Denne revi

sion f inder sted ρά g r u n d l a g af b i l a g 

forelagt af Banken. Efter behov o g faelles 

oftole kan Revisionsretten o g EIB's revi-

sionsudvalg oflaegge revisionsbesog ved 

projekterne. De praktiske aspekter af dette 

pragmotiske samarbejde mellem Revisions

retten, Europa-Kommissionen o g - via 

sidstnaevnte - EIB om revisionen of disse 

forretninger blev formaliseret i en oftole i 

1 9 8 9 . Til forskel derfro revideres Bankens 

forretninger med egne midier af EIB's eget 

revisionsudvalg, der bestar of tre med

lemmer u d p e g e t af styrelsesrâdet ρά 

g r u n d l a g af deres v iden om offent l ige 

regnskaber o g revision. Revisionsudvolget 

reviderer EIB's regnskob sammen med 

Bankens eksterne revisor, der 1 ojebl ikket 

er Ernst & Young, o g EIB's e g e n interne 

revisionsstruktur. 

(̂ ) I 1 997 deltog Banken i den okonomiske og 

tekniske bedommelse of 26 projekter, der blev 

forelagt Samhorighedsfonden til finansiering. 

(') E0S-finansieringsmekanismen finansieres af 

de EFTA-Iande, der deltager i E0S, og of Fael

lesskabets budget. Dens mal er at fremme in

vesteringer inden for miljo, transport og ud

dannelse samt projekter, der gennemfores af 

mindre og mellemstore virksomheder i Graeken

land, Portugal og de tilbagestoende omroder af 

Spanien samt ρά oen Irland. Den omfatter go

veydelser ρά 500 mio ECU og rentegodt

gorelser ρά 2 procentpoint i forbindelse med 

lan fra EIB po i alt 1,5 mia ECU. 
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For en vorig udvikling i AVS-landene 
EIB's rolle if0lge den fjerde Lomekonvention 

H Al le rede ved sin oprettelse 1 1 9 5 8 

indledte Det Europaeiske Okonomiske 

Faellesskab droftelser af, hvor ledes det 

bedst kunne udtrykke sin solidaritet med 

de mindre udvik lede lande. Det forte til 

udformningen of en koordineret politik for 

udvik l ingssamorbejde med t red je lande. 

Den Europaeiske Investeringsbank (EIB) 

vor fro begyndelsen direkte engogere t 

i denne politik med sin tekniske og fi

nansielle knowhow. 

De staerke historiske band mellem med

lemsstaterne og visse stater i Afr ika fik Det 

Europaeiske Faellesskab til at afstikke ram

merne for en faelles polit ik for udviklings

bistand over for disse stater, der forte til 

underskrivelsen af den forste Yaoundekon

vention sâ tidl igt som i 1 9 6 3 . Siden har 

Den Europaeiske Union fremmet udvik

l ingen i Afr ika, Vestindien og Stil lehavet 

(AVS-landene) samt De Oversoiske Lande 

og Territorier (OLT) ( ) pâ g rund lag of 

forskel l ige konvent ioner mellem AVS-sto-

terne o g EU, i ojebl ikket den fjerde Lomé-

konvent ion, der omfatter 7 0 AVS-stoter o g 

1 9 OLT. 

Lomékonvent ionerne donner rammen om 

en styrkelse af forbindelserne pâ en raekke 

polit iske, okonomiske og kulturelle omrâ-

(') Sidelobende med Lomekonventionen traf Den 

Europaeiske Union saerlige bestemmelser om en 

finansiel og teknisk bistand til 1 9 Oversoiske 

Lande og Territorier (OLT), der er grundlovs-

maessigt tilknyttede tre EU-stoter (Frankrig, Ne-

deHondene og Det Forenede Kongerige). Finan

sieringsbidragene stilles til râdighed pâ somme 

vilkâr som ί AVS-landene. 

( ) Denne rentegodtgorelse anvendes i proksis til 

ofholdelse af udgifterne til miljoforbedringer, ud-

donnelsesprogrommer og andre formol, der er 

godkendt af Banken, men kan ogsa gives videre 

til staten som budgetstotte (soledes ot den ikke 

anvendes til at fremme investeringer i den pri

vate Sektor). 

der o g bekraefter klart de principper, der 

l igger til grund for dette samarbejde, f.eks. 

ikke indblonding, gensidig respekt o g part

nerskab. Desuden âbner de mul ighed for 

ydelse af f inansier ingsbidrag som et led 1 

EU's b is tandsprogram. Ansvaret for den 

finansielle bistand er fordeit mellem to 

institutioner, nemlig Europa-Kommissionen 

gennem Den Europaeiske Udvik l ingsfond 

(EUF), der administrerer goveydelser, som 

i vid udstraekning er forbeholdt den sociale 

udvikl ing, og EIB, der stiller Ιάη, som skal 

t i lbogebetoles, til râd ighed for produktive 

investeringer. Ρά grund af sin erfar ing ρά 

ti lsvarende omrâder i EU koncentrerer EIB 

sig om finansiering af projekter inden for 

industri, landbrugsindustr i , minedrift, turis

me og energi samt - nâr fo rho ldene til

lader det - infrastrukturprojekter vedroren

de f.eks. havne, lufthavne, telekommuni

kation og jernbaner, Ved bedommelsen af 

projekter, der taenkes fremmet med Ιάη fro 

EIB, er det forste o g a f g o r e n d e kriterium, 

hvorvidt projektet vil kunne y d e et positivt 

b i d r a g til det pâgaeldende lands eller den 

pâgaeldende landegruppes okonomiske 

udvikl ing. 

Som i ol le andre lande, hvor EIB er aktiv, 

skal projekterne vaere okonomisk, f inan

sieit, teknisk og miljomaessigt baeredygtige, 

l igesom de skal sikre en rentabel ud

nyttelse of de knappe ressourcer. AVS-

landene hor imidlert id specielt vanskel ige 

udvik l ingsproblemer - hovedpar ten har 

per capi ta indkomster ρά kun et par 

h u n d r e d e ECU âr l ig - og Banken har 

derfor mul ighed for en betydel ig smidig

hed i forbindelse med f inansier ingen of 

investeringer, idet den kan anvende for

skellige f inansieringsordninger. 

Lan of Bankens egne mid ier (dvs. pro

venuet af dens làntagning ρά kapital

markederne), der stilles til râd ighed ρά 

klossìsk vis. 

Disse Ιάη er saedvanligvis, men ikke olt id, 

f o r b u n d e t med en rentegodtgore lse ρά 

indtil fire procentpoint {'] af EUF's midier, 

der administreres af EIB i fo lge medlems

staternes o g Europa-Kommissionens man

dat. 

Lan of r is ikovi l l ig k a p i t a l , l igeledes fra 

Den Europaeiske Udvik l ingsfond, som Ban

ken administrerer i fo lge mandat . Disse 

midier saetter Banken i stand til ot y d e 

forskel l ige former for e g e n k a p i t a l o g 

kvasikapital, der kon ofpasses no je efter 

projekternes saerlige behov, lântagers 

kapaci tet samt forholdet mellem projek

ternes risiko og afkast. N o g l e af disse 

midier anvendes l igeledes til gennem-

forelse of forundersogelser og pi lotprojek-

ter. 

MIDLER ADMINISTRERET AF EIB INDEN FOR RAAAMERNE AF DEN FJERDE LOMEKONVENTION 

Lan af EIB's egne midier 

Rentegodtgorelser af EUF's midier 

Lan af r isikovil l ig kapital (EUF) 

Total 

Forste protokol 
1991-1995 

M I O ECU 

1 200 

280 

825 

52 

12 

36 

Anden protokol 
1996-2000 

Mio ECU % 

1 658 55 

370 12 

1 000 33 

2 305 100 3 028 100 

Ν F 0 R M A τ I 0 Ν 



D E N E u R O P / t i s K E I N V E S T E R I N G S B A N K 

EIB's seneste finansieringsaktivitet finder nu 

sted inden for rammerne af de to finons-

protokoller til den fjerde Lomekonvention, 

der âbner mulighed for ydelse af Ιάη fra 

Banken ρά indtil 5,3 mio ECU mellem 

1991 og 2000. Styrelsesrâdet ofsotte i 

Oktober 1995 i alt 1 658 mio ECU af 

Bankens egne midier hertil efter Râdets 

(okonomi- og finonsministrenes) beslutning. 

Denne ordning er omfattet af en garanti 

fro medlemsstaterne. 

HVAD HAR EIB HIDTIL UDRETTET 

IFOLGE DEN FJERDE LOME

KONVENTION? 

Bankens lângivning inden for rammerne of 

den fjerde Lomekonvention hor vaeret for

beholdt omràderne energi (infrastrukturer 

for elproduktion og -transmission samt ud

nyttelse of olie- og gasforekomster), infra

strukturer for kommunikation (transport og 

telekommunikation), miljo (vandforsyning 

og kloakering), industrifremme og turisme 

samt tjenesteydelser i forbindelse dermed. 

Ifolge den forste finansprotokol ydede 

Banken 77 finansieringsbidrag of egne 

midier og 1 66 af den risikovillige kapital i 

56 AVS-lande og OLT. Ca. 30% blev 

formidlet via lokale banker og finansie

ringsinstitutioner, der traeffer investerings-

beslutningerne i overensstemmelse med 

EIB's retningslinier. 

Lângivningen i energisektoren belob sig til 

655 mio ECU, der hovedsagelig gik til 

elprojekter, sâsom opforelsen af et vand

kraftvaerk i Tokorodi og moderniseringen 

of et andet i Akosombo ved Volto 1 

Ghana, Garafiridaemningen i Guinea, et 

vandkraftvaerk i Muela i Lesotho, udbyg

ninger of transmissions- og distributions-

nettenes kapacitet i en raekke lande -

Bahamas, Barbados, Belize, Coyman-

oerne, Comorerne, Den Dominikanske 

Republik, Grenada, Jamaica og Papua 

Ny Guinea - sommenkoblinger of nettene 

i Elfenbenskysten og Burkina Faso samt 

forbindelser mellem Botswana, Sydafrika, 

Zimbabwe og Moçambique. Hertil kom

mer en raekke Ιάη til udnyttelse af olle- og 

gasforekomster i Elfenbenskysten samt 

opforelsen eller istandsaettelsen af olieror-

ledninger i Kenya, Trinidad og Tobago 

samt Zambia. 

I transportsektoren er I 80 mio ECU gâet 

til istandsaettelsen af jernbanen mellem 

Elfenbenskysten og Burkina Faso, ud

bygninger of hovne ι Kap Verde (Min

delo), Mauritius (Port Louis), Namibia 

(Lüderitz og Walvis Bay), Saint Vincent og 

Grenadinerne (Kingstown) samt Tanzania 

(Dor-es-Soloom), men ogsâ til forbedringer 

of lufthavne i Etiopien Fiji, Gabon, Mau

ritius samt Saint Kitts og Nevis. Et projekt 

af saerlig regional betydning vor förny

elsen og moderniseringen of lufthavne 

samt aniaeg for forbedring af flysikker-

heden i de 1 5 AVS-lcnde, som er med

lemmer of ASECNA ( \. Endelig hor Ban

ken finansieret udbygninger og istond-

saettelser of telenettene i Djibouti, Eritrea, 

Etiopien, Fiji, Jamaica, Mauritius, Namibia, 

Senegal og Tonga, nemlig med i alt 1 25 

mio ECU. 

EIB hor altid logt saerlig vaegt ρά at 

fremme bestraebelserne for miljobeskyt

telse og -forbedring, ikke blot gennem 

finansiering of egentlige miljoprojekter, 

men ogsâ ved gennem sin detaljerede 

projektbedommelse ot sikre, ot alle de 

godkendte investeringers miljopavirknin-

ger holder sig inden for rimelighedens 

graenser. Som eksempler fra AVS-landene 

kan isaer naevnes projekter for byfornyelse, 

herunder vandforsyning, kloakering samt 

spildevands-og affaldsbehandling, nemlig 

i Antigua og Barbuda, Bahamas, Barba

dos, Botswana, Caymanoerne, Gambia, 

Guinea, Grenada, Guyana, Malawi, 

(̂ ) Agenturet for Forbeding af Flysikkerheden 

over Afrika og Madagaskar. 

Mauritius, Namibia, Senegal og Zimbab

we, der tegnede sig for i alt 1 97 mio ECU. 

Fremme af industri og minedrift - ofte i form 

of en forogelse af den men/aerdi, der 

tilfores de lokale râ-

moterioler, til gavn 

for de pâgaeldende 

landes betolingsba-

loncer - er ifolge Lo

mekonventionen et 

prioriteret mâlomrâ

de for Bankens finan

sieringsbidrag. Sâle

des er 1 40 mio ECU 

gâet til mineprojek-

ter, herunder udnyt

telsen af forekomster

ne of granit i An

gorochas (Angola), 

guld i Sodiola (Moli), jernmalm i M'Ha

oudat (Mauretanien), grofit i Ancuabe (Mo

çambique), kobber i Sanyati (Zimbabwe) 

og kobalt i Kilembe (Uganda). 

FREMME AF INDUSTRIENS 

UDVIKLING MED STIGENDE VÄiGT 

PÂ DEN PRIVATE SEKTOR 

Siden sin oprettelse har EIB finansieret 

sâvel offentlige som private initiativtagere. 

I de senere âr hor den i stigende grod lagt 

vaegt ρά den private sektor ρά grund af 

dens muligheder for at stimulere vaeksten i 

de spirende okonomier og bidrage til at 

skabe et okonomisk miljo baseret ρά 

konkurrencemaessige principper. 

40% af EIB's finansieringsbidrag ifolge 

den forste finansprotokol til den fjerde 

Lomekonvention fremmede den private 

Sektors udvikling, idet de gik til investe

ringer i virksomheder of alle storrelser. De 

direkte Ιάη til store industriprojekter belob 

sig til 1 98 mio ECU og vor hovedsagelig 

fordeit ρά kemi, fodevarer, tekstiler og 

laeder samt forarbejdning af metal, gummi 

og plast. 

Angâende mindre projekter har Banken 

valgt at stille kreditiinier (globallân) til râ

dighed for lokale banker og finansie

ringsinstitutioner i AVS-landene, hvilket sam

tidig styrker disses administrative og finan

sielle kapacitet. Endvidere har Banken 
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ydet finansieringsbidrag gennem en raekke 

europaeiske institutioner for udviklingsfinan-

siering {']. Den har sâledes indgaet aftaler 

om 65 globallân ρά 549 mio ECU i 41 

AVS-lande. Ifolge globallânsordningen 

hor den lokale bank ansvaret for at finde, 

bedomme, udvaelge og kontrollere pro

jekterne under EIB's tilsyn. Fordelen ved 

denne ordning er, at beslutningerne traef

fes taet ρά markedet, hvor ideerne, ambi-

tionerne og mulighederne findes. 

Takket vaere de disponible midiers flek-

sibilitet har Banken formâet at tilbyde de 

lokale formidlere en lang raekke forskellige 

finansieringsordninger. Dens direkte lân

givning er sâledes blevet suppleret med 

underordnede, betingede og konvertible 

lân, lân med stemmerettigheder og ak-

tionaerforskud, der alle afholdes af den risi

kovillige kapital. 

I Kenya og Uganda hor Banken udviklet 

en ordning med pyramidegloballân, ifolge 

hvilken lângivningen gâr via staten til 

centralbanken med rentegodtgorelser og 

derfro videre til de lokale banker og 

institutioner for udviklingsfinonsiering ρά 

markedsvilkâr (for at undgâ en forvridning 

of de finansielle markeder) med henblik 

ρά finansiering of deres kunders inve

steringsprojekter. Centralbanken fungerer 

som stotens agent (der anmoder om og 

foretager udbetolinger og baerer ansvaret 

for inddrivelsen of gaelden fra bankerne), 

medens projektbedommelsen foretoges af 

de banker, der baerer risikoen i forbin

delse med samtlige lân. Denne form for 

samarbejde med den lokale finansielle 

Sektor omfatter over 20 banker og fi

nansieringsinstitutioner. 

Desuden anvender EIB den risikovillige 

kapital til indskud of egenkapital. Det kan 

ske under forskellige former, sâsom direkte 

erhvervelse af kapitalandele i finansielle 

formidlere ρά EU's vegne, indirekte erhver

velse af kapitalandele i mindre og mellem

store virksomheder via finansieringsinstitut-

ter, herunder fonde for formidling af risiko

villig kapital, bidrag til forbedring af offent

lige virksomheder forud for deres privatise

ring, finansiering af europaeiske virksom

heders kapitalandele i virksomheder 1 

AVS-landene (faellesforetagender) osv. 

(") Ifolge den forste finansprotokol: Cofides (ES), 

Commonwealth Development Corporation (GB), 

Financierings-Maatschappij voor Ontwikke

lingslanden NV (NL), Industrialiseringsfonden 

for Udviklingslandene (DK) og Proparco (FR). 

EIB's naestformand med ansvar for AVS-landene Claes 

Ä^jaEp· ' ** de Neergaard udtaler folgende om den seneste ud-

' 3 ^ ^ vikling og den naermeste fremtid: 

^ ^ ^ Ê f ^ ^ ^ Λ »ι de senere âr har Bankens aktivitet vaeret praeget of 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H forskellige tendenser, nemlig en stigende lângivning til 

m^^^KÊKeÊ^Ê clen private sektor og en fremgang ί udlânene eller in

vesteringerne via finansielle formidlere under anven

delse af en raekke forskellige finansieringsordninger. 

Samtidig har EIB fortsat sin stotte til infrostrukturinvesteringer of betydning for 

AVS-landenes okonomiske udvikling og private sektor. 

Disse tendenser vil sandsynligvis blive styrket i de kommende âr. Flytningen af 

vaegten fro den offentlige til den private sektor er et globalt faenomen. Vi er 

sâledes vidner til, hvordan et stigende antal tjenester og forsyningsvirksomheder 

overgâr til den private sektor inden for telekommunikation, elproduktion, 

spildevandsbehandling osv. Vort marked er i ombrud, og vi ma tilpasse os. En of 

vore hovedopgover vil vaere ot udbygge vort samarbejde med den lokale 

finansielle sektor for at hjaelpe den til ot kunne finansiere sâvel mindre som storre 

virksomheder. 

Desuden hor vore markeder udviklet sig i positiv retning. Der er lovende tegn i 

Afrika med hensyn til vaekst, regionalt samarbejde og oget politisk stabilitet, der 

vil gore europaeiske virksomheder mere interesserede i at investere. Jo mere 

denne tendens kon gores vorig, jo bedre er det. EIB ventes ot blive en naturlig 

finansieringspartner, da den hor en enestâende erfaring med de spirende 

markeder og forbindelser til et bredt udvalg af europaeiske virksomheder. 

Ρά grund of EU-londenes longsommelige rotificering af den anden finansprotokol 

til den fjerde Lomekonvention har EIB vaeret nodsaget til ot fortsaette sin aktivitet i 

AVS-landene med den vigtige begraensning, ot den kun kunne indgd oftole om 

eller udbetale fâ nye Ιάη. Den hor imidlertid allerede bedomt og godkendt en 

lang raekke projekter, sâledes at den hurtigt kan udvide sin lângivning, nu da 

Protokollen er blevet rotificeret. 

En hastende og vigtig opgove for Banken er sammen med Europa-Kommissionen 

ot fastlaegge de mellemfristede rammer for ordningen efter Lomékonventionerne. 

Det sker ρά grundlag af en gronbog fro Europa-Kommissionen og omfattende 

samrâd med og mellem AVS- og EU-staterne. EIB er drivkraften bog tilret

telaeggelsen of rammerne for en rullende investeringsordning til aflosning for den 

aktuelle risikovillige kapital. Jeg er overbevist om, at de moderniserede rammer 

for samarbejdet efter Lomékonventionerne, der gradvis oftegner sig, i hoj grod vil 

vaere tilpossef bâde AVS-stoternes og EU-staternes behov og interesser«. 
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EIB bidrager til udviklingen af de 
centraleuropaeiske kapitalmarkeder 

Β Den Europaeiske Investeringsbank er 

allerede en af de storste kilder til lâne

finansiering af projekter i de centraleuro

paeiske lande takket vaere sin lângivning 

ρά 5,4 mia ECU i de sidste fem âr ( 1 993-

1997). Som den storste multilaterale lân

tager ρά kapitalmarkederne verden over 

udvider EIB nu ogsâ sin làntagning til en 

raekke lande i Centraleuropa. Derved bli

ver den i stand til ot kanalisere den lokale 

opsparing i retning of produktive projekter, 

ligesom den ved at genudlâne provenu-

erne i lokale valutaer eliminerer voluto-

kursrlsikoen for initiativtagerne. Frem for oit 

kon en stor og erfaren oktor som EIB med 

den hojeste kreditvaerdighed, AAA, gen

nem sin tilstedevaerelse ρά de central

europaeiske kapitalmarkeder i hoj grod 

bidrage til ot udvikle og udbygge disse 

markeder. 

A B N I N G AF MARKEDERNE FOR 

UDENLANDSKE EMITTENTER 

For ti âr siden, nemlig efter EU's udvidelse 

med Graekenland, Spanien og Portugal, 

var EIB foregangsmond for udviklingen af 

disse landes kapitalmarkeder, idet den 

bidrog til deres vaekst og internationalise

ring. Efter dette forbillede er Banken al

lerede aktiv i de tre centraleuropaeiske an

sogerlande Tjekkiets, Ungarns og Polens 

valutaer. Den hor sâledes tilvejebragt 

midier i tjekkiske kroner (CZK), syntetiske 

polske zloty (PLN) og pâ det seneste ogsâ 

ungarske forint (HUF) ρά det ungarske 

kopitolmarked. 

TJEKKIET: LIKVIDITET I TJEKKISKE 

KRONER 

Siden 1996 har EIB udbudt syv obliga-

tionsemissioner ρά i ait 7 5 0 0 mio CZK 

(ca. 2 0 0 mio ECU) ρά euro-CZK-morke-

det. Den seneste med en lobetid pâ 1 5 âr 

muliggjorde Bankens oprettelse af den 

forste likviditetspulje i CZK med henblik pâ 

udbetoling af lân til kunder i Tjekkiet pâ 

meget gunstige vilkâr 

Skont markedet for euro-CZK muliggor 

làntagning pâ fordelagtige vilkâr, agter 

EIB nu ot toppe det tjekkiske CZK-morked 

via et emissionsprogrom i Tjekkiet. 

POLEN: SYNTETISKE ZLOTY 

INDEKSERET EFTER DEM 

Desuden har EIB udbudt to euroobligo-

tionsemissioner i syntetiske PLN, der er 

indekseret efter DEM Den forste vor ρά 

1 0 0 mìo PLN med en lobetid ρά to âr. 

Den anden var ρά 300 mio PLN (ca. 77 

mio ECU) med en kupon pâ 17% og en 

lobetid ρά syv âr. Det er den laengste PLN-

obligotion indekseret efter DEM med det 

storste pâlydende nogensinde. Emissioner-

ne af syntetiske PLN, hvor olle ydelser ρά 

lànet erlaegges 1 DEM afspejier investorer-

nes voksende internationale eftersporgsel 

efter investeringer og positioner i PLN. 

EIB koncentrerer sig nu specielt om at 

udvikle de nationale kapitalmarkeder, isaer 

i Tjekkiet, Ungarn og Polen, samt om ot 

overfore sin omfattende finansielle know 

how derom til disse lande. 

EMISSIONSPROGRAM I UNGARSKE 

FORINT 

Et stort skridt i denne retning vor EIB's 

oprettelse af sit forste emissionsprogrom 

ρά 20 mio HUF (co 100 mio ECU), der 

vor det forste of sin o r i noget centroleuro-

paeisk land. Efter rotificeringen af romme-

aftolen mellem EIB og den ungarske stot 

gjorde programmet, der er udviklet i naert 

samarbejde med alle relevante offentlige 

instanser og de ungarske banker, det 

muligt for EIB ot udstede obligationer i 

HUF ρά det ungarske kopitolmarked i en 

raekke strukturer samt ot tilbyde initiativ

tagere i Ungarn Ιάη i HUF. 

I mellemtiden har Banken emitteret en 

femârig obligation med variabel rente, der 

er knyttet til Budapest Interbank Offered 

Rote. Der er tale om et nyt produkt ρά det 

ungarske marked, der hidtil kun hor be-

staet af obligationer med variabel rente 

knyttet til det ungarske T-Bill-ofkost eller 

den ungarske inflotionsrate. Udbydelsen 

af Bankens obligationer med variabel 

rente i Ungarn understreger pâ ny dens 

rolle som foregangsmond med hensyn til 

udviklingen of nye markeder og fordyb-

ningen af de lokale kapitalmarkeder gen

nem emission of obligationer 1 nye struk

turer. 

FINANSIEL K N O W H O W FREMMER 

UDVIKLINGEN AF DE LOKALE 

MARKEDER 

EIB's erfaring med det ungarske emissions-

program og tilsvarende programmer i en 

lang raekke medlemsstaters valutaer vil 

danne grundlaget for et tilsvarende projekt 

i Polen i naert samarbejde med det polske 

bonkvaesen og de relevante statsiige in

stanser. 

I Ungarn, Polen og Tjekkiet udvikler EIB sig 

hurtigt til en toneangivende emittent. Det er 

en vigtig forudsaetning for ot kunne sti

mulere vaeksten, fordybningen og diversi-

ficeringen af de eksisterende morkedsstruk-

turer og bringe dem i overensstemmelse 

med de gaengse strukturer i Den Euro

paeiske Union. For at imodekomme ini

tiativtagerne i andre centraleuropaeiske 

landes onsker hor EIB allerede taget kon

takt med de relevante nationale myndig

heder og banker i en raekke lande og vil 

derfor sandsynligvis kunne tilvejebringe 

midier i et stigende ontol centraleuro

paeiske valutaer i en ikke alt for fjern 

fremtid. i l 
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F O R U M 
1 9 9 8 L O N D O N 

ElB-forum 1998 
Europas udfordring: Investering i arbejdspladser 

London, den 22. og 23. oktober 1998 

^ 1 Dette fjerde ElB-forum beskaeftiger sig 

med et emne, der er af a fgorende betyd

ning for Den Okonomiske og Monetaere 

Unions succès og derfor star overst ρά Den 

Europaeiske Unions politiske d o g s o r d e n . 

Ρά taersklen til tredje fase af 0 M U skal EU 

opfy lde betingelserne for mokrookonomisk 

stabilitet o g fremme den okonomiske inte

grat ion i Europa yder l igere, samtidig med 

ot den stör over for en fortsat hoj led ighed. 

Ρά denne b a g g r u n d vedtog Det Euro

paeiske Räd ρά modet i Amsterdam i juni 

1 9 9 7 en strategi for vaekst o g beskaefti

gelse, hvori investeringsfremme spiller en 

vigtig rolle. 

Som Den Europaeiske Unions finansierings-

institution er EIB staerkt e n g o g e r e t i EU's 

vaekst- o g beskaeftigelsespolitik, som den 

fremmer gennem ydelse of langfristede lân 

til investeringsprojekter. M e d henblik ρά at 

koncentrere en betydel ig del af sine fi

nansieringsbidrag om sunde investeringer 1 

arbejdskraftintensive sektorer indledte Ban

ken medio 1 9 9 7 sit Amsterdamhandi ings

p r o g r a m . Det omfatter en udvidelse af mâl-

omrâdet for EIB's lângivning til uddannelse, 

sundhed og byfornyelse, en forogelse of 

f inansier ingsbidragene til jobskabende in

frostrukturinvesteringer og ti lbud om risiko

vil l ig kapital til innovative mindre og mel

lemstore virksomheder. 

Sigtet med ElB-forum er at b idrage til be-

lysningen of v igt ige emner af europaeisk 

interesse og fremme den fag l ige kontakt 

mellem specialister ρά de omrâder , der 

berores ρά forummet. ElB-forum 1 9 9 8 vil 

beskaeftige sig med forholdet mellem in

vestering o g beskaeftigelse i Den Euro

paeiske Union med saerlig vaegt ρά sporgs

mälet om dels mobil isering af kapital inden 

for 0 M U , dels de innovative virksomhe

ders a d g a n g til risikovillig kapital . Bankens 

eget intellektu

elle b i d rag til 

d r o f t e l s e r n e 

ρά forummet er 

bl.a. baseret ρά 

de praktiske er-

f a r i n g e r m e d 

u d m o n t n i n g e n 

af Amsterdam-

h a n d l i n g s p r o 

grammet. 

I forummet deltager over 3 0 0 repraesen

tanter for banker o g andre finansierings

institutioner, Industrien, fagl ige sommenslut-

ninger, parlamenter, statsiige o g regionale 

myndigheder, internationale organisationer, 

universiteter o g medierne. Hovedtalerne 

bliver G o r d o n Brown, finansminister o g 

medlem af styrelsesrâdet for Det Forenede 

Kongerige, der holder âbningstalen. Rena

to Ruggiero, generaldirektôr for W o r l d 

Trade Organisat ion, der holder festtalen 

ved middagen, og Mar io Mont i , medlem af 

Europa-Kommissionen for det Indre marked 

og finansielle tjenesteydelser, som vil fore

laegge Europa-Kommissionens ideer. Blandt 

de ovr ige fremtraedende talere, der re

praesenterer et bredt udvalg of okonomiske, 

finansielle og politiske synspunkter samt en 

betydel ig driftsmaessig og videnskabel ig 

knowhow, kan naevnes Bernd Pischets

rieder, formand for bestyrelsen for B M W , 

John S. Monks, generolsekretaer for Trade 

Union Congress, Storbritonnien, Marc Vie

not, formand for Paris' fondsbors EURO

PLACE, og Salvador Garc ia Atance, for

mand for AB Asesores. 

EIB glaeder sig over, at Jacques Delors, tid

l igere formand for Europa-Kommissionen, 

har indvilget i at levere opiaegget til forste-

dogens moderaekke om investeringernes 

rolle i forbindelse med skabelsen of be

skaeftigelse, idet hans hv idbog om vaekst, 

konkurrenceevne og beskaeftigelse kan be-

tragtes som udgongspunktet for Unionens 

aktuelle strategi ρά omrâdet. 

ElB-forum 1 9 9 8 finder sted i fyrreâret for 

EIB's oprettelse efter to arrangementer, der 

var forbehold t reg ionale emner, nemlig 

det tredje ElB-forum i Stockholm i 1 9 9 7 

om Integrat ion og samarbe jde i N o r d 

europa og 0s te rsoomrâde t og det andet 

ElB-forum i M a d r i d i 1 9 9 6 , der beskaefti

gede sig med euro-middelhavsportner-

skabet. Det forste ElB-forum, der fandt sted 

i Amsterdam i 1 9 9 5 , vor helliget det ho-

risontale sporgsmâl om den private sektors 

del tagelse i f inansier ingen af omfat tende 

infrastrukturer. Som hidtil ( ) vil Publikati

onen om dette ârs forum blive offentl ig-

gjort og stillet til râd ighed for vide kredse 

bâde i og uden for EU, der interesserer sig 

for forummets emne. 

C) Publikationen om ElB-forum 1997 blev of-

fentliggjort i aprii 1 998 og kan rekvireres gratis 

fro ElB's hovedofdeling for information og kom

munikation, fox (-1-352) 4379 3189. 

E I B I N F O R M A T I O N 2 . 9 S ] 5 



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

Video i an 
for El 

" • " I anledning of fyrreâret for EIB's op

rettelse hor vi produceret en kort video 

med en opiysende og underholdende 

aktivitetsbeskrivelse. Den foreligger ρά 

engelsk, fransk, italiensk, portugisisk, 

spansk og tysk og adskiller sig i hoj grod 

fro vore andre audiovisuelle produktioner. 

De henvender sig overvejende til bank-

og finansieringssagkyndige, der fortsat 

kan rekvirere videoen »Finansiering of Eu

ropas integration«, som opdateres regel

maessigt. 

Med den nye video hâber vi at ηά et 

bredere publikum - isaer tv-stationer, 

hondelskamre, industri sa m menslutninger, 

EU-institutioner og -repraesentationskon-

torer, europaeiske organisationer, faglige 

sommenslutninger, universiteter og sko

ler - der her hor en nyttig beskrivelse af 

EIB i dens specielle rolle som bâde EU-

institution og bank. 

1 et historisk tilbageblik over de fire artier 

praesenterer videoen kendte verdensbe-

givenheder og personligheder parallelt 

med Bankens aktivitet i perioden. Til slut 

forklarer EIB's formand Sir Brian Unwin 

Amsterdamhandlingsprogrammet, der er 

Bankens svar ρά den resolution om vaekst 

og beskaeftigelse, som Det Europaeiske 

Rad vedtog ρά modet i Amsterdam i juni 

1997 

Videoen er en blanding af billeder af 

projekter, kapitalmarkederne og Banken i 

arbejde. Den beskriver EIB's indsats for at 

forbedre levestandorden og livskvaliteten 

i Den Europaeiske Union og andre egne 

af Verden. 

Ud over de to omtalte videoer ràder 

Banken over et filmarkiv, der kon levere 

râ optogelser til tv-journolister. Det er 

under opbygning, men kan allerede til

byde folgende: EIB's beslutningstogende 

organer (styrelsesrâdet, bestyrelsen, direk-

tionen og formanden), EIB's bygning. 

edning af fyrreâret 
B's oprettelse 1958 

EIB's finansieringsbidrag til regionudvik

ling, EIB's finansieringsbidrag i Graeken

land og EIB's finansieringsbidrag i Por

tugal. 

VHS-kopier (Betacam til tv-stationer) kan re

kvireres gratis hos Sophie Decelle, EIB, 100, 

bd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, 

tif.: (+352) 4379 3 135, 

fax: (+352) 4379 3 189 eller 

e-mail: s.decelle@eib.org. 

Tidsskriftet EIB Information, der udgives af 

tiovedafidelingen for information og kom

munikation, udkommer samtidig pò elleve 

sprog (dansk engelsk, finsk, fransk, graesk, 

italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, 

svensk og tysk). 

Artiklerne kan anvendes frit, dog heist med 

angivelse af kilde, Endvidere vil Banken 

saette pris ρά at modtage et eksemplar af 

de publikationer, som indeholder citater 

herfra. 

Den Europasiske Invesferingsbanic 
100, t d Konrad Adenauer 

1.-2950 i.uxembourq 
rif. 4 3 7 9 - 1 - Teleiax43 77 04 

H320-videol(onference 43 93 Ó7 

Hovedafdelingen lor Hallen 
Via Sardegna, 38 - / - 0 0 I 8 7 Rom 

TIf, 06 4719 .1 - Telefax 0Ó 42 87 34 38 
H320.videokonference 06 48 90 55 26 

Konforet i Athen 
Avenue Arrialias 12 - G R - 1 0 5 5 7 Athen 

TII. 3220 7 7 3 / 7 7 4 / 7 7 5 - Telefax 3220 776 

Kontoret i Lissabon 
Avenida da Liberdade, 144 -I 5Ó, 8" 

P- 1250l.issobon 
TIf. 342 89 89e l / e r342 88 48 

Te/efox 347 04 87 

Kontoret ί London 
68, Pali Mol l - London SWÌ Y 5ES 

TII. Ol 71 343 1200 - Telefax O l 7 1 930 9929 

Kontoret i Madr id 
Calle José Ortega γ Gösset, 29 

E-28006 Madr id 
TIf 431 13 4 0 - Telefax 431 13 83 

Reprassentationskonforet i Bruxelles 
Rue de lo toi 227 - β - 1 0 4 0 Bruxelles 

rIf, 2 3 0 98 90 - Telefax 2 3 0 58 27 
H320-video/<onference 2 8 0 I 1 40 

Internet h t tp://www,e ib,org 

Fotografier: ElB's bi l ledorkiv, 

Europa-Kommissionen, Sue Cunningt iam og Fotostock. 

Trykt ρά Arctic Silk (miljeimaerkel »Nordic Swan«) 

af Ceuterick, B . 3 0 0 0 Leuven 

CFb IX.AA.98-002-DA-C 
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