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De Europese Rood had tijdens zijn 

bijeenkemst in Amsterdem in juni vorig 

joor de Europese Investeringsbonk ver

zecht em ter bevordering ven de werkge

iegenheid in Europa nieuwe Instrumenten 

voor de finenciering von het vernieuwen

de, hoogweerdig technologische en snel

groeiende midden- en kleinbedrijf (MKB) 

te ontwikkelen. De Bank heeft met hoor 

„Amsterdam Special Action Pregromme" 

(ASAP) voor de période tot eind 2000 

op dit verzoek gereogeerd en heeft in 

november el de eerste resultoten oon de 

buitengewone Europese Rood over werk

geiegenheid in Luxemburg kunnen pre-

senteren. 

FINANCIERINGSPROBLEMEN 

VAN HET MKB BELEMMEREN 

DE GROEIMOGELIJKHEDEN 

Nieuwe werkgeiegenheid ontsteet in de 

Europese Unie veer het merendeei in het 

MKB. Ze hebben in de période 1988 -

1995 bedrijven met minder den 100 

werknemers gemiddeld 260 000 nieuwe 

benen per joor gesehapen, terwiji in 

ondernemingen met meer den 1 00 werk

nemers in diezelfde période jeorlijks 

ongeveer 220 000 benen zijn geschrept. 

Kleine ondernemingen in snelgroeiende 

bedrijfstekken leveren een bijzonder hoge 

bijdrege ααη de werkgeiegenheid. Dat 

had nog hoger kunnen zijn, wanneer klei

ne en vaerei jonge bedrijven een betere 

teegong tot investeringskopitool zouden 

hebben. 

Bedrijven die nog geen tien jeer besteon 

hebben over het olgemeen noch toegong 

tot doer derden verstrekt eigen kepitool, 

noch tot bonkkredieten met een looptijd 

von meer don een joor. Zij moeten zieh 

finoncieren met hondelskredieten ef kort-

lopende leningen, die in Itolië bijvoor

beeld meer den 1 00% von het nettobe-

drijfskopitool uitmaken, in Frankrijk 60% 

en in Groot-Brittonnië 40%. Met de joren 

wordt de efhenkelijkheid ven kortlopen-

de finencieringsmiddelen door ingeheu-

den winslen geringer, meer de toegong 

tot langlopende kredieten blijft loch 

beperkt. In het begin von de jaren negen

tig bedroeg hel oendeel von langlopen

de schulden in het totole bedrijfskapitool 

in Italie siechts 6% en in Groot-Brittonnië 
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12%; zo'n 38% von de Italiaanse en 

26% von de Britse kleine en middelgrote 

ondernemingen hodden helemool geen 

langlopende schulden. 

Jonge inneverende bedrijven met geede 

groeimogelijkheden hebben met bijzon

dere finencieringsproblemen te kompen. 

Zij moeten snel expanderen om de con

currentie veer te blijven. Zij hebben door-

em een grote behoefte eon financierings

middelen, meer het vaste bedrijfskapitool 

is meestal gering en het is uitermate moei

lijk een roming te moken van eventuele 

bedrijfsresultoten. De financiering von 

dergelijke ondernemingen door longle-

pende kredieten is don ook siechts bin

nen zeer beperkte grenzen mogelijk. Als 

olternotief doet zieh de verhoging von 

het bedrijfskopitool met risicekepiteel 

(venture capitali voor. Deze ocliviteit 

stoat in Europe echter nog in de kinder-

schoenen, beholve in Groot-Brittonnië die 

over de op een no grootste risicokapi-

teolmerkt ter wereld beschikt, no de 

Verenigde Staten. Terwiji fondsen die 

beleggen in risicekepitool (Firka's) in 

Groet-Brittannië in 1996 het bedrijfsleven 

eigen vermögen verschaften van in tetool 

3 miljard ecu, was dit in Frankrijk 900 

miljoen ecu, in Duitsland 700 miljoen 

ecu, in Nederland 600 miljoen ecu en in 

Italie siechts 500 miljoen ecu. In heel 

Europe hebben portlcipotiemootschoppij-

en in 1 996 deelnemingen verwerven von 

in totaal 6,8 miljard ecu, wot vergelijk

baar is met de in de VS verrichte investe

ringen in dotzelfde joor. Moor in de VS 

wordt meer don 40% von het risicokapi

taal ter beschikking gesteld von startende 

ondernemingen, terwiji in Europe dit per-

centoge siechts 1 2% fjedroogt. fHet over

grote deel goat hier noor reeds oudere 

ondernemingen. 

Uitereerd is het in de ellereerste ploots 

de took von de lidstoten von de Europese 

Unie om door verendering von hun 

belostingstelsel, kapitoolmorktregelingen 

en -instellingen ervoer te zorgen dot meer 

risicokapitaal noor het bedrijfsleven 

wordt geleid. Moor ook finaneieringsin

stellingen als de Europese Investerings

bank kunnen hiertoe oenzetten. 

EIB-FACILITEITTEN BEHOEVE 

VAN DE VERSTERKING VAN 

HET KAPITAAL VAN HET MKB 

1. Europees Mechanisme voor Techno

logie - De EIB reserveerl voor de komen

de drie jeer 1 25 miljoen ecu veer het 

verwerven von deelnemingen in betreuw-

bere porticipatiemoatschoppijen. Op 

basis von hun eigen vokkundige oerdeel 

nemen deze deel in kleine en middelgro

te ondernemingen, bij 

voorkeur betrekkelijk 

jonge bedrijven met 

een sterk greeipoten-

tieel in de sector von 

de heegwoordige 

tecnnoloqie. De EIB 

y 11 neemt dus niet reeht

streeks in dergelijke 

ondernemingen deel, 

meer meekl gebruik 

von de specifieke 

voerdigheden en de 

marktkennis von suc

cesvolle porlicipotie-

moatschoppijen. Hun 

doel is het MKB in zijn oonloopfese le 

finoncieren en later coor de cessie von 

hun deelneming winst te beholen. 

De EIB heeft de keuze von de porticipo-

tiemoatschoppijen en Firka's weerin zij 

deelneemt overgeleten oon het Europees 

Investeringsfonds (EIF). Het EIF is veer 

40% in banden van de EIB, voor 30% 

von de Europese Commissie en eveneens 

voor 30% von zo'n 80 porticuliere en 

openbare banken. Het EIF beschikt zelf 

over 75 miljoen ecu, die naost het 

bedrag von 1 25 miljcien ecu von de EIB 

voor het verwerven von deelnemingen in 

participotiemootschoppijen meet worden 

aangewend. De Bank verwacht dot ook 

enkele partnerinstellingen de initiatieven 

voor de stimulering von de Europese risi-

cokopitaolmorkt met eigen hnoncierings-

middelen zullen steunen, zodat een veel-

voud von het totaaibedrag von 200 

miljoen ecu von de EIB en het EIF kon 

worden gemebiliseerd voor de verster

king von het eigen kopitool von het 

MKB . Dit extra kopitoaloonbod zol ep 

de morkt niet onopgemerkt blijven. 

2. Eigen kapitaal en quasi-kapitaal voor 

het innoverende MKB - Voor het MKB 

zijn oonvullende middelen belangrijk, die 

in de bolons tot het eigen vermögen wer

den gerekend. Dot verbetert zijn kopitool-

besis onmiddellijk en verruimt tevens zijn 

speelruimte em extre vreemd vermögen 

een te trekken. Doerbij kon het notuurlijk 

om rechtstreekse deelnemingen in het 

eigen kepitool geon, meer ook em zoge-

noomd quosi-kepitoal zoals aehtergestel

de leningen. 

De EIB kan het MKB niet reehtstreeks der-

gelijk risicokopitoal verschaffen. Zij meet 

deortoe een beroep doen ep ervoren 

somenwerkingsportners, die goede 

betrekkingen met dienten onderhouden, 

over ruime lokale en regionele merktken-

nis beschikken en die legen geringe kos

ten investeringsprojecten kunnen onder

zoeken en passende risicopremies 

kunnen berekenen omdet zij dichtbij hun 

dienten steen. De Bonk geel bij dergelij

ke financieringen don ook ep dezelfde 

wijze te werk als bij haar globale kredie

ten': zij verstrekt portnerinstellingen finon-

' De Europese Commissie, het Europees 
Podement en de Rood hebben besloten risico
kapitaal ter beschikking te stellen om het 
innovatie- en concurrentievermogen van de 
Europese economie te verbeteren. Er is de 
oprichting van een Firka {„Start-up") gepland, 
die ook door het EIF zal worden beheerd. Het is 
de bedoeling dot de middelen voor het meren
deei worden gebruikt voor de oprichting en 
financiering van de aonloopfose van hightech-
ondernemingen. Ook dit Fonds zou niet reeht
streeks in afzonderlijke ondernemingen gaan 
deelnemen, maar in gespecialiseerde participa 
tiemoatschappijen die voor eigen rekening en 
risico in ondernemingen investeren. 
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ciële middelen, die zij veer eigen veront-

woerdelijkheid een het MKB deorlenen. 

Het risico von dergelijke financieringen 

deelt de EIB echter met de desbetreffen

de partnerinstellingen. De Bonk zol door-

toe veer de komende drie joor een voor

ziening von 800 miljoen ecu treffen. Dot 

zeu veldeende moeten zijn om somen 

met de partnerinstellingen risicokapitaal 

ter weerde von vijf tot echt miljard ecu ter 

beschikking te kunnen stellen. 

De EIB slool met dergelijke risicofinoncie-

ringen nieuwe wegen in. De voorweer-

den moeten nog in detail worden uitge-

werkt, uiteroord in samenwerking met de 

partnerinstellingen. Bovendien meet met 

ledere instelling afzenderlijk de spreiding 

von het risico en de opbrengst werden 

vastgelegd. 

De Bonk heeft tot op heden het Fronse 

steotsbedrijf en risiceverzekereer SOFA

RIS (Société fronçoise de garantie des 

financements des PME), dot Franse porti-

cipetiemootscheppijen lot een bepoeld 

niveeu gerenties verleent voor de investe

ring von hun kopitooi, financieringsmid

delen toegekend. Zij heeft ook een bij

drege verstrekt voor de oprichting von 

een gemeenschappelijke perticipetie-

mootschoppij von IMI (Istituto Mobiliere 

Itoliono) en ABN Amre Bank. Over een 

tiental financieringsmedellen met endere 

instellingen wordt momenteel neg ender-

hondeld. 

De Benk bescheuwt de komende maan

den neg ois testfese. Zij zol ervaringen 

opdeen en somen met heer portners het 

oonbed een risicefinoncieringen efstem-

men ep de bijzondere en in elle lidstaten 

verschillende behoeften von het MKB. Zij 

heeft immers tel doel een volledig scolo 

een oontrekkelijke financieringsmedellen 

te ontwikkelen. 

Met hoor „klassieke" globale kredieten opent de EIB kredietlijnen op 

middellange en lange termijn noar hoor partnerinstellingen. Deze 

verstrekken hieruit kredieten (met preferente zekerheden) ααη het 

MKB voor investeringsprojecten von minder dan 25 miljoen ecu. Zij 

doen dit voor eigen rekening en risico en derholve ook onder door 

henzelf bepaalde voorwaarden. De ervaring heeft geleerd dot de 

concurrentie onder de banken ervoor zergt dot de voordelige herfi-

nancieringsmiddelen van de EIB door de partnerinstellingen naar het 

MKB worden doorgeleid. Binnen de Europese Unie verstrekt de Bank 

tegenwoordig ααη zo'n 100 partnerinstellingen globale kredieten ten 

behoeve von het MKB. Aanvonkelijk - in het begin von de joren tach

tig - werd jaaHijks gemiddeld ongeveer 500 miljoen ecu verstrekt ten 

behoeve van een duizendtol afzonderlijke kleinere ondernemingen; in 

1 997 bedroeg het kredietvolume el 2,5 miljard ecu voor zo'n 1 3 000 

kleine en middelgrote ondernemingen. Globale kredieten voor het 

MKB maakten don ook ongeveer ]27o von de totale joorlijkse kre

dietverlening van de Bank binnen de Europese Unie uit. 

Van 1993 tot en met 1997 hebhien ruim 47 000 kleine en middelgrote bedrijven, 
11 miljard ecu voor hun ondernemingen ontvangen. 

Financiering van het M K B ( 1993-1997) 
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• finencieringen 

waarvan 85% minder dan 50 werknemers in dienst heeft, bijna 
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De EIB en pubiiek-private partnerschappen 

^ Ê Een succesvolle invoering ven de 

Economische en Monétaire Unie (EMU) 

en von de Europese munt is in de komen

de tien joor afhankelijk von investeringen 

die de integrotie von de lidstaten ven de 

Europese Unie bevorderen. De interne 

morkt heeft oongetoond hoe belangrijk 

het is over efficiente infrestructuren te 

beschikken ols wezenlijk fundoment voor 

groei en concurrentiekrecht in Europe en 

veer het scheppen von banen. 

Dergelijke investeringen zijn nu vaerei 

gericht op een versleviging von de ban

den met de perifere regie's in Europe en 

met omiiggende landen, weerven er vele 

thons ook kendldoet zijn voor het lidmeot-

schop von de Europese Unie. Doerbij 

hebben de ontwikkeiing en modernisering 

von de trenseurepese netwerken op het 

gebied von vervoer, energie en telecom

municatie en andere cruciale Europese 

infrostructuur- en milieu-investeringen prio

riteit. 

Het veldeen een de criterio veer het lid-

meotschep ven de EMU, zeels deze in het 

Verdrag von Maastricht zijn vastgelegd, 

heeft een grotere beperking ep de uit

gaven von de openbere sector en een 

strakkere begretingsdiscipline noodzoke-

lijk gemeokt en men heeft effieiënter moe

ten emgean met uitgeven veer economi

sche en seciele infrastructuren. Om loch te 

kunnen blijven investeren in projecten die 

voor de welvoort in Europe von wezenlijk 

belong worden geecht, moeten de lidsto

ten zoeken naer ellernetieve finencierings-

mechenismen die niet drukken op hun 

begrotingstekorten en kopitoelprogrom-

mo's. Zij kunnen bijvoorbeeld privotiseren 

en investeringskosten met de particulière 

sector delen, in hel bijzonder vie publiek-

privele partnerschappen (PPP's). 

EUROPESE PPP's 

Op hel niveeu ven de Europese Unie 

komt gemeenschappelijk beleid tel stond 

om de porticuliere sector een te moedi

gen met de openbare sector semen te 

werken bij de ontwikkeiing, finenciering 

en het beheer von inTostructuurprogrom-

me's. PPP's worden niet enkel eis noodzo-

kelijk beschouwd om een tekort eon ever-

heidsmiddelen een te vullen, moor ook 

vonwege hun verwechte positieve bijdra

ge wet betreft het beheer, rendement en 

de kwelileit von de dienstverlening, het 

delen ven bepeelde kosten en risico's en 

vonwege veordelen uit het bundelen von 

de deskundigheid ν α ι zowel de openba

re eis de particulière sector. 

De Europese Rood heeft herhaaidelijk in 

eenbevelingen ever het economische 

beleid het belang von PPP's onderstreept 

Als EU-instelling kon de EIB ook helpen 

andere bronnen von EU-finenciering voor 

een project ααη te boren, in het bijzon

der subsidies uit de struetuurfondsen - het 

Europees fends voor de regionale ontwik

keiing, het cohesiefonds - de TEN-begro

tingslijn ven de Europese Commissie en 

het Europees Investeringsfonds (EIF). In 

Midden- en Oost-Europa, woor de EIB 

ectief meewerkt aen de voorbereiding op 

de integrotie en het iidmeatschep von de 

EU, werkt zij ook neuw somen met het 

Phore-progrommo van de Europese 

Commissie (weeruil subsidies worden 

verstrekt). No het besluit von de Europese 

Brug Vasco de Gama n Lissabon 

els mechonisme em de uitvoering von 

uiterst belangrijke projecten te versnellen. 

Hij heeft gevroogd om de oprichting van 

werkgroepen in de eerste stedio von de 

plenning ven omvongrijke projecten, in het 

bijzonder om de samenwerking en deel-

neme von beide sectoren eon te moedi

gen. 

Ook in de eenbevelingen von de TEN-

werkgroep ep hoog liveou onder leiding 

von commissoris Neil Kinnock, woereon 

de EIB deelneemt, wordt eongedrongen 

op de ontwikkeiing van een possend PPP-

cencept voor de financiering ven ver-

voersinfreslructuren. 3e EIB zelf is bereid 

PPP's ectief te steunen met behulp ven 

heer finenciële middelen en woor nodig 

door cofinencieringen met andere finen-

cieringsbronnen en geëigende financiële 

Instrumenten te versterken. 

Rood von Kopenhegen in 1 993 worden 

Phere-middelen steeds meer gebruikt 

voor de medefinonciering von infrostruc-

tuurprejecten. 

Deze EU-finoncieringen kunnen grote 

woorde toevoegen een PPP's omdot zij 

niet alleen de kopiteelkosten verlogen 

meor ook zorgen voor substantiële finan

ciële synergieën. Cofinencieringen ven 

de EU met de openbere en particulière 

sector versterken de geleofwoordigheid 

en kredietweordigheid von PPP-prejecten 

en verhogen de hefbeemwerking von de 

overheidsfinenciering. 

DE EIB EN INFRASTRUCTUREN 

Als de prejectfinancieringsinstelling von 

de Europese Unie heeft de EIB 40 joor 

ervaring met het ondersteunen von de ont-
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wikkeling von infrastructuren - voorel ver

voersprojeeten - in de lidstaten von de 

Europese Unie en ook steeds meer in 

derde londen. In 1997 heeft zij veer 

Europese moderniseringspregremme's, in 

het bijzonder de TEN's, 9,5 miljerd ecu 

ααη leningen toegekend. In de afgelopen 

vijf jaar (1993-1997) heeft de EIB voor 

46 miljard ecu ααη leningen ten behoeve 

von transeuropese netwerken en de ver

lenging ervan noor omiiggende landen -

met nome in Midden- en Oost-Europo -

goedgekeurd, woorvon 38 miljard binnen 

de Unie. In totool vertegenwoordigen de 

doer de EIB gesteunde infrostructuur-

prejecten in genoemde période nieuwe 

investeringen ven ruim 1 30 miljard ecu. 

De EIB mookt geen onderscheid tussen 

publieke en particulière investeringen, 

noch tussen nieuwe, uitbreidings- en her-

stelprejecten. Zij heeft geen streefcijfers 

per land of sector. De Bonk heeft tot took 

langlopende leningen te verstrekken veer 

levensvotbore projecten die vollen onder 

de doelstellingen von economisch beleid 

ven de EU. 

Het toenemende beieng von de particuliè

re sector, noormote hij terrein wint op de 

openbare sector die zieh onder invloed 

van de criterio von Maastricht terugtrekt, 

wot nog wordt versterkt doer de algeme

ne tendens overal ter wereld von privati

sering en liberolisering, komt ook tot uiting 

in de kredietverleningsactiviteit van de 

EIB. Hoewel zij nog eltijd openbere 

infrostructuurprojecten steunt, financiert zij 

ook steeds meer porticuliere projecten, 

zoals von onlongs geprivatiseerde tele-

communicotiebedrijven, in de energiesec-

toren en op milieugebied (verwerking von 

vaste afvalsteffen, zuivering von rioolwa

ter en drinkwatervoerziening). 

Eind 1997 bestond ongeveer 62% von 

de kredietportefeuille von de Bank voor 

projecten binnen de EU uit financieringen 

von particulière projecten, woorvon de 

meeste lien joor geleden neg ender de 

rechtstreekse verantwoordelijkheid von de 

Staat vielen. Deze steun betreft ook PPP's. 

Veorbeelden van PPP's In de Europese 

Unie woorbij de EIB is betrokken, zijn de 

nieuwe tunnel onder de Elbe in Homburg, 

de luchthoven Spato bij Athene en het 

gedeelte Elefsis-Stovros op de snelweg 

De haven van Piraeus 

Potres-Alhene-Thessoloniki, de luchthaven 

Malpensa bij Miloon en de olieverges-

sings-krochtcentroles in Italie; de verlen

ging von de autosnelweg M6 en andere 

DBFO-wegenprogromme's in Engelond, 

de Metrolink Tremwoy in Manchester, de 

eerste fase von de spoorverbinding von 

Londen met de Kanaaltunnel, de Heoth-

row-express, de tweede brug ever de 

Severn en de brug noer het eiland Skye in 

het Verenigd Koninkrijk; de brug „Vosco 

de Gomo" in Lissabon en de Tapedo IPP-

krochtcenlrale in Portugol; de rondweg 

rond Dublin; de veste verbinding over de 

Grote Bell in Denemerken en de veste ver

binding over de Sont tussen Denemarken 

en Zweden. 

VOORDELEN VAN PPP's 

De ontwikkeiing von PPP's in de EU komt 

echter vrij lengzeem op gong en is nog 

ven recente datum; ieder PPP verschilt 

weer von partnerschappen in andere lan

den. Veel hangt af von het culturele 

klimoot, de bestaande finoncieringsstructu-

ren, ervaring en de specifieke omstandig

heden von het project. PPP's zijn gewoon-

lijk ingewikkeld von structuur, vergen een 

zorgvuldige voorbereiding en een volledi

ge inzet von de betrokken portijen - zools 

bij ieder succesvol portnerschop. 

De ervaring von de EIB is dot PPP's de 

everheidsergenen en de openbare sector 

een beter evenwicht bieden bij eigendom, 

organisatie, risicodeling en regeling von 

projecten. Bij PPP's is het niet noodzakelijk 

dat de projecten geheel of gedeeltelijk 

eigendom von de particulière sector zijn. 

Ook het delen von de kosten- en/of 

inkemslenrisico's ef andere projectrisico's 

kon waordevol zijn. 

Wil een PPP succès heb

ben, don moeten de risi

co's billijk over de 

publiek- en privaotrech-

telijke partners werden 

gespreid, meet er een 

duidelijk en gezend re-

gelgevend kader be

staan alsmede een al

gemeen endersteunend 

beleidsklimaot. Het ααη-

bestedingspreces moet 

werden verbeterd en de 

ontwikkelingskosten von 

PPP-voorstellen dienen 

te werden gereduceerd. Er bestaat geen 

simpele, eenduidige opiossing en het kan 

moeilijk zijn en veel tijd kosten em het juis-

te evenwicht tussen risico en opbrengst in 

een PPP-regeling te vinden. In sommige 

gevellen zou het project veel sneller kun

nen worden voltooid wanneer alleen de 

openbare sector betrokken zou zijn. 

De porticuliere sector zol alleen willen 

deelnemen ois hij er vertrouwen in heeft 

voldoende financieel rendement te beha-

len. Het geet niet om „goedkope finencie

ringen", oengezien de hoogste woorde 

von particulière betrokkenheid bij PPP's 

bestoet uit de verwachte algemene kos-

tenbesporingen, alsmede de overdrecht 

en een beter beheer von risico's. 

Grootschalige infrastructuren zullen ech

ter altijd het notuurlijke domein von de 

stoot blijven, gezien de brede impact en 

het belang ervon; voor welke opiossingen 

er ook zol worden gekozen, de overheid 

zol oitijd een fundamentele rol moeten 

spelen bij de uitvoering van omvongrijke 

vervoersprojeeten. Dergelijke program

ma's zijn veek niet winstgevend en ledere 

bijdrage von de particulière sector moet 

hierop zijn voorbereid. In commerciëlere 

sectoren als de telecommunicatie en de 

energievoorziening wordt everheidsbe-

moeienis deer de liberolisering von de 

merkt en de privatisering wel steeds meer 

tot leuter regelgeving beperkt. 

EIB-STEUN 

De leningen von de EIB - met hoer AAA-

rating op de kapitaaimarkten - kennen 

een rente die dichtbij die ven de lidstoten 

ligt. De Benk kon zorgen voor looptijden 

en oflessingsvrije périodes die de levens-
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votboorheid von het project voor de open

bare sector en de finenciële krocht von de 

particulière sector zullen verhogen. 

De EIB is ook bereid zieh extra in te span

nen om PPP's en de finenciering von grote 

infrostructuurprojecten te vergemekkelijken. 

Ter ondersteuning von het Europese TEN-

beleid heeft de Benk een specieel „loket" 

voor grote infrastructuren ingesteld; de 

Europese Rood von Essen (december 

1 994) heeft dit initiotief een worm ontheol 

gegeven. De instelling von het EIB-Ioket 

voor TEN's viel somen met de goedkeuring 

door de Europese Rood von de lijst prlori-

teire vervoers- en energie-TEN's. 

Doel von dit EIB-Ioket is em voort te hou-

den in de kredietverlening voor dergelijke 

projecten en voerol ook em een de eisen 

van PPP's tegemoet te komen. Aengezien 

de meeste PPP-projecten die voor financie

ring in aanmerking komen betrekking heb

ben op de aonleg van infrastructuren met 

een longe economische levensduur, zol 

de EIB bezien of een verdere verlenging 

von de toch ol longe looptijden ven de 

kredieten tot 25 jeer ef nog meer mogelijk 

is, en of aflossingsvrije périodes kunnen 

worden verlengd om de schuldoflossing 

beter ef te stemmen op de cashflow. 

De ectieredius von het loket werd verruimd 

ois onderdeel von het Amsterdam Special 

Action Progromme (ASAP), dot is opgezet 

ois reactie op de resolutie over groei en 

werkgeiegenheid von de Europese Rood 

von Amsterdem (juni 1 997). ASAP beoegt 

meer steun te bieden eon investeringen die 

het scheppen van structurele werkgeiegen

heid bevorderen, waaronder de finoncie-

ring von grote werkscheppende infrostruc

tuurprojecten en TEN's. Ook PPP's in de 

sectoren gezondheid en onderwijs kunnen 

nu door de EIB uit hoofde ven ASAP wor

den gesteund. 

De EIB vindt dot hoor rol pragmatisch 

moet zijn - eis oonvullende financierings

bron en adviseur. Zij meet helpen projec

ten te verwezenlijken en voerol handelen 

ois katalysator voor het vinden von de juis-

te finencieringen. Doorbij beoogt zij de 

finoncieringskosten en risico's ze gering 

mogelijk te houden en de kons op succès 

van het project te oplimeliseren. Dit biedt 

de EIB de mogelijkheid in een ze vreeg 

mogelijk stodium betrokken te werden bij 

de finonciële en controctuele structurering, 

steun te bieden bij liei aantrekken von 

middelen voor het verrichten van uitvoer-

baerheidsenderzeeken en de deelname 

van andere financieringsbronnen te bevor

deren. 

De finoncieringsstructLren voor PPP's wor

den ook steeds geovcinceerder en de EIB 

is bereid deel te nemftn m regelingen met 

kopiteolmorktinstrumeiten. Het vermögen 

van de EIB om omvongrijke oonvullende 

De luchthaven Malpenbn 

kredieten te verstrekken kon de keuzeme-

gelijkheden voor PPP's tussen een financie

ring door commerciele banken of op de 

kapitaaimarkt vergroten. Ze zijn de DBFO-

wegenprogrommo's en de oonkoop en 

leasing von rollend materieel von Stage

coach in het Verenigid Koninkrijk bijvoor

beeld gefinancierd door EIB-kredieten aen 

en de uitgifte von ebligolies doer een PPP. 

STEUN VAN HET EUROPEES 

INVESTERINGSFONDS 

Institutionele steun oer de financiering ven 

Europese infrastructuren wordt eveneens 

geboden deer het Europees Investerings

fonds, dot sinds juni 1 '?94 operotioneel is. 

Het EIF heeft een kapitaal van 2 miljard 

ecu en is opgericht em gerenties te ver

strekken bij preferente en aehtergestelde 

leningen en em in bepaalde gevallen 

eigen vermögen te ve'schoffen voor grote 

infrostructuurprojecten (met name TEN's). 

Het heeft eveneens tot took soortgelijke 

steun te bieden ααη het midden- en klein

bedrijf. 

Het EIF is zelf een PPP, η die zin dot het 

een joint venture betreft tussen de EIB (die 

4 0 % von het kopitool in banden heeft), 

de Commissie (30%) en publiek- en 

privootrechtelijke banken (30%). Het 

ken grote invloed hebben ep een ver-

leging von de kosten veer kredietfocili-

teiten. De EIB heeft een eentel PPP's 

gefinencierd, die ook door het EIF zijn 

gesteund, zeals voor de brug Rion-

Antirien in Griekenlond, de luchthaven 

Malpensa bij Miloon, de Topodo-krocht-

centrole in Portugal, de hegesnelheidslijn 

Kanaaltunnel - Lenden, het rollend mote-

rieel ven Stegecoech en enkele DBFO-

wegenprogromme's in het Verenigd 

Koninkrijk. 

PPP's BUITEN DE EUROPESE UNIE 

Niet alleen in Midden- en Oost-Europo, 

moor ook bij PPP-projecten elders zol de 

EIB waarschijnlijk steeds meer betrokken 

roken. De EIB is momenteel in meer den 

1 20 niet-lidsloten actief in het koder van 

het beleid von externe betrekkingen van 

de Europese Unie. Er zol vooral steun 

worden verleend oon PPP-investeringen in 

het Middellandse-Zeegebied, wear de 

Bonk actief meewerkt ααη het programmo 

von euromediterrone partnerschappen, 

dot grote nodruk legt ep de ontwikkeiing 

von de particulière sector in de regie. Een 

recent voorbeeld von een mediterroon 

PPP weeroen de EIB steun verleent, is 

de beuw ven een grote olieroffinodeni 

bij Alexandria doer Middle East Oil 

Refineries. 

In Azië en Lotijns-Ameriko worden de 

financieringsmiddelen von de EIB geleid 

noar projecten von joint ventures tussen 

Europese en lokale partners, waaronder 

ook PPP's, zoals het hoofdrioolstelsel en 

woterzuiveringsinstellaties voor het noor

den von Buenes Aires door Agues 

Argentines en de modernisering en ui"-

breiding ven de wotervoorziening in 

West-Jokarlo (Indonesie) door Geruda 

Dipto Semesto. 

In de landen in Afrika, het Caribisch 

gebied en de Stille Oceoon werkt de EIB 

onder de vierde Overeenkomst von Lomé. 

De Europese Unie zal in deze londen 

waarschijnlijk sterke nadruk gaan leggen 

ep de ontwikkeiing von de porticuliere 

sector, zodet de EIB ook doar meer met 

PPP's te meken zel krijgen. Λ 
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De EIB als instelling van 
de Europese Gemeenschap 

^ De EIB is in 1958 bij het Verdreg 

ven Rome opgericht als financieringsin

stelling von de Europese Gemeenschop. 

Hoar operotienele koder is vastgelegd in 

het Verdrag tot oprichting von de 

Europese Gemeenschap, andere commu

nautaire verdrogen en hoar eigen Statu

ten. De EIB werkt mee ααη de tenuitvoer

legging von de doelstellingen van de 

Europese Unie door langlopende finan

cieringsmiddelen op 's werelds kapitaai

markten op te nemen en doer te geleiden 

near investeringsprojecten binnen de 

Europese Unie, alsook sinds begin joren 

zestig in derde landen in het koder von 

hel communeuteire somenwerkings- en 

ontwikkelingshuipbeleid. Het wettelijke 

Europese koder beperkt de EIB niet in 

hoor transaeties; integendeel, zij ken zieh 

in hoor werk soepel ααη nieuwe 

Europese beleidsprioriteiten oenpassen. 

Teikens wanneer de gelegenheid zieh 

voordeed, heeft de EIB hoor octiviteiten 

uitgebreid en gediversifieerd teneinde 

hoor took als de financiële tok van de 
Gemeenschap in een zieh voortdurend 
veranderend economisch en politiek kli
moot goed uit te voeren. 

DE BESTAANSREDEN VAN DE EIB 

Nu de Bank dit joor hoor veertigjorig 
bestoon viert, lijkt het goed neg eens te 
wijzen op de redenen voor hoor oprich
ting. Dit besluit meekte wezenlijk deel uit 
von het besluit tot oprichting ven de 
Europese Economische Gemeenschap. 
Een von de voorwoorden voor een succes
volle uitbreiding von de sectorole somen-

Ondertekening van het Verdrag van Rome in 1958 

werking in de Europese Gemeenschop 
voor Kolen en Stool tot een alomvattende 
gemeenschappelijke markt was de 
beschikboorheid von middelen em de 
greotschelige fysieke infrostructuur te 
financieren, die de nationale economieën 
von de betrokken londen onderling zou 
moeten koppelen. Ook waren er omvang
rijke finencieringsmiddelen nodig voor de 
finenciering von investeringen in ärmere 
regio's en in de Industrie om deze te loten 
integreren in een open en concurrerende 
economische ruimte. Tijdens de Con
ferentie von Messina in 1 955 ter voorbe
reiding von het Verdrag tot oprichting ven 
de Europese Economische Gemeenschap 
hebben deze overwegingen geleid tot het 
concept von een Europees openbeor 
licheam dot het aantrekken en overdrogen 
van kapitaal von de rijke noor de arme 
regle's in de Gemeenschap zou kunnen 
bevorderen en dot kopitool van eiders 
noar de Gemeenschap zou kunnen lei
den. Doorop werd de EIB geboren: een 
projectfinencieringsbank die in stoat is het 
overgrote deel von hear leningen te finan
cieren uit de epbrengsten ven hoor midde-
lenopnomen op de kapitaaimarkten en die 
zonder winsteogmerk in nouwe samen
werking met de bonkensector hondelt. Het 
was duidelijk dat haar prioriteiten regiona
le ontwikkeiing, industriële modernisering 
en omschekeling en economische doelstel
lingen von gemeenschoppelijk Europees 
belang - in het bijzonder trenseurepese 
infrestructuren ep het gebied von vervoer 
en telecommunicotie - zouden moeten 
zijn. Zij gelden bij de EIB neg oitijd als de 
belangrijkste doelstellingen voor hoor kre

dietverlening. In de loop der joren 
werden neg andere doelstellingen 
ααη dit rijtje teegeveegd als reactie 

op de investeringsvroag in veronde-

rende economische omstendigheden, 

zoals betrouwbare energievoorzie

ning, milieubescherming, industriële 
vernieuwing en recent neg groei en 
werkgeiegenheid. Bijdragen tot de 
Europese integrotie was en is neg 
eltijd de enige bestaansreden van de 
Bank. 

EEN AUTONOME INSTELLING 
MET EEN ONAFHANKELIJKE 
BESLUITVORMINGSSTRUCTUUR 

Het feit dat het besluit tot oprichting van 
de EIB wezenlijk deel uitmoakt von het 
besluit tot oprichting ven de Europese 
Economische Gemeenschap verkloart 
woorom de stetuten von de Bank zijn 
opgenomen in een protocol det oon het 
Verdrag von Rome is gehecht. Het Ver
drag geeft de EIB hoor eigen rechtsper-
seonlijkheid en financiële en administratie
ve eutenemie; het erkent hear unieke 
positie ols enig communeuteir ergoon dot 
ep de morkt ectief is met commerciele 
banken en andere financiële instellingen 
els partners. Alleen haar eigen besluitvor-
mingsorgonen kunnen de Bank binden. Zij 
zorgen ervoor dot de Bank zieh een onof-
honkelijk en deskundig oerdeel in hoor 
kredietverlenings- en middelenopnome-
octiviteiten kon vormen. 

De financiële structuur von de EIB is zoda
nig epgezet dat zij in overeenstemming is 
met het begrip autonomie. De lidstaten 
von de Europese Unie zijn de aandeel
houders von de Bank, die olle ep het kopi
tool hebben ingeschreven. De Rood von 
Gouverneurs, het hoogste ergoon von de 
EIB dot de aandeelhouders vertegenweer-
digt, kon het geplaatste kopitool verbogen 
en het te störten percentage bepalen. 
Voorts is de odministretieve structuur von 
de Bank gericht op operationele onofhon-
kelijkheid binnen de voorwoorden von het 
algemene mondoot dot in het Verdrag en 
de Statuten von de EIB is vastgelegd. Dit 
olles woorborgt dat de Bank tegelijkertijd 
kon werken als een instelling von de 
Europese Unie en als bonk. 

RESPONS 

In de dogelijkse praktijk streeft de Bank 
voortdurend naor een evenwicht tussen 
autonomie en respons ep communautaire 
ontwikkelingen, dot wil ender meer zeg
gen dot hoor optreden niet alleen consis
tent is met het communautaire beleid, maor 
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dot zij dit o o k krachtig endersteunt. De EIB 

stemt hoar activiteiten n e u w of o p het 

Europese economisch beleid en heeft d a n 

o o k hechte betrekkingen met de andere 

communautaire instellingen. Bij het vaststel-

len von de richtsnoeren veer hel e lgemene 

bele id von d e EIB houdt de Rood von 

Gouverneurs rekening met nieuwe beleids

doelstel l ingen die d e e r andere communeu

teire instellingen zijn geformuleerd, in hel 

b i j zonder die von de Rood von ministers 

en het Europees Porlement e p bosis von 

voorstellen von de Europese Commissie. 

In overeenstemming met het b e g r i p res

pons stelt d e Benk zieh niet ol leen actief 

e p bij d e tenui tvoer legging von nieuwe 

Europese beleidsdoelstel l ingen moor ook 

steeds meer bij de ontwikkei ing en voor

b e r e i d i n g erven d o o r d e w e g te effenen 

v o o r beleidsinit iot ieven ven de Europese 

Rood. Dit d e e l zij b i j v o o r b e e l d d o o r deel 

te nemen in EU-werkgreepen o p h e e g 

niveeu die n ieuw bele id v o o r b e r e i d e n , 

zools h a l v e r w e g e d e jaren negent ig de 

w e r k g r o e p e n die prioritaire transeuropese 

netwerken (TEN's) o p hel g e b i e d van ver

voer, energie en telecommunicatie hebben 

vastgesteld. Een recent v o o r b e e l d von de 

innoverende octiviteiten von d e EIB die o p 

dynemische w i j z e b i j d r a g e n tot n ieuwe 

beleidsinit iotieven ven de Europese Rood 

zijn d e kredieten die zij verstrekt ten 

b e h o e v e ven het groei- en w e r k g e l e g e n -

heidsbeleid van de Europese Unie dot in 

de zomer von 1 9 9 7 is vastgesteld. Deze 

activiteiten vioeien voort uit een long pro

cès dot startte met de „kredietfaci l i teit von 

Ed inburgh" von de EIB, waaru i t zij ep 

verzoek van de Europese Rood ven 

Edinburgh (december 1992 ) extra finan

c ier ingsmiddelen verschofte veer investe

r ingen in TEN's en mi l ieubescherming. 

Deze faciliteit w e r d ep verzoek von de 

Europese Reed von Kopenhagen (juni 

1 9 9 3 ) u i tgebreid tot de f inancier ing von 

investeringen von het midden- en kleinbe

drijf (MKB) . Er vo lgde een reeks endere 

initiatieven, waa ronde r een tijdelijk mecha

nisme voor het verlenen ven gesubsidieer-

de leningen een het werkscheppende 

M K B , dot in 1 9 9 4 in samenwerking met 

de Europese Commissie we rd opgezet . In 

juni von det joar heeft de Benk, somen met 

de Commissie en de bonkensector het 

Europees Investeringsfonds (EIF) ingesteld, 

dot investeringen in TEN's en ven het M K B 

meet steunen door hiervoor garant ies te 

ver lenen. Ha l ve rwege 1 9 9 5 heeft de 

Rood von Gouverneurs von de EIB beslo

ten de l ook onderzoek en ontwikkei ing en 

de detei lhendelsector voor kredieten in 

eonmerking kernen teneinde oon de finon-

cieringsbeheeften van nnoverende onder

nemingen in deze sectoren tegemoet te 

komen. In eugustus 1 9 9 7 heeft de EIB 

hoar werkgelegenheidspakket , het zoge-

noomde Amsterdam Special Act ion 

Programme (ASAP) vastgesteld, dot bij-

d r e e g l tot de tenui tvoer legging van de 

resolutie ever groe i en v /erkgelegenheid 

ven de Europese Rood von Amsterdam. 

S A M E N W E R K I N G MET A N D E R E 

C O M M U N A U T A I R E INSTELL INGEN 

Hoewel het Verdrog heer vo l led ige outo-

nomie heeft toegekend werkt de Bonk dus 

somen met de overige Europese instellin

gen om de invloed ver elkoors octiviteiten 

waarb i j dezel fde Europese doelstel l ingen 

werden negestreefd, ze groot mogeli jk le 

moken. Ten behoeve von een soepele 

somenwerk ing met de instell ingen die in 

Brüssel zijn gevest igd, heeft de EIB sinds 

1 9 6 8 een ver tegenwoord ig ing in Brüssel. 

R a a d van d e Europese LJnie 

De Rood van de Europese Unie, die de 

communautaire wetgeving voststelt, kon de 

EIB verzoeken deel te nemen eon de ten

ui tvoerlegging ven nii3uw communoutair 

beleid. De Benk vo lg i de bereodslegingen 

von de Rood neuwgezet en onderhoudt 

met de steun von haar bureau in Brüssel 

conlocten met degenen die betrokken zijn 

bij de bepe l ing von de toekomstige rich-

ting van het communautai re bele id. De 

Road stelt de grote kernis en ervaring von 

de EIB ep prijs en nodigt doorom de presi

dent von de Bonk uit em ean bepaa lde 

vergoder ingen deel te lernen. In de Ecofin 

(Road ven ministers van Economische 

Zaken en Financiën) is het inmiddels de 

gewoonte om de president von de EIB uit 

te nodigen teikens w o m e e r er op de agen

do punten stoon die voor de Bonk relevant 

zi jn. Stafleden von de EIB nemen deel 

een ed-hocwerkgroef)en die door de 

Rood zijn ingesteld om beleid veer te 

bereiden en te bespreken waarb i j de EIB 

een rol speelt, zools de werkgreep veer 

Zie ook EIB Mededelingen nr. 95, biz. 1 -4. 
' De ministers von Financier in de Ecofin zijn 
tevens gouverneur von cle Bonk en dus ver-
trouwd met de EIB en haar werkwijze. 

trenseurepese vervoersnetwerken onder 

leiding ven Europees commissoris Nei l 

Kinnock, en de werkgreep veer telecom

municotie die deer commissoris Mer t in 

Bengemonn wordt voorgezeten, 

Europese R a a d 

De stoatshoofden en regeringsleiders ven 

de EU-lidstaten die bi jeenkomen in de 

Europese Rood doen steeds veker een 

bereep ep de EIB om hulp te bieden bij de 

tenuitvoerlegging von nieuwe communau

taire beleidsdoelstel l ingen. In veel Con

clusies von de Europese Rood in de afge

lopen vijf joor werd de Bonk verzecht de 

uitvoering ervon te steunen, te beginnen 

met de Europese Rood von Edinburgh in 

december 1 9 9 2 , toen de EIB werd 

gev reegd het economisch herstel in de 

Unie le steunen door hear f inencieringen 

von trenseurepese vervoers-, telecommuni

catie- en energienetwerken en von milieu-

investeringen te bespeedigen. Een onder 

voorbee ld ep hel geb ied von de TEN's 

was de deelneme von de Bank in 1 9 9 4 

ααη de w e r k z a a m h e d e n von de g r o e p 

persoenli jke ver tegenwoordigers ven de 

stoatshoofden en regeringsleiders om de 

veertien zeer prioritaire vervoersprojeeten 

en tien prioritaire energieprogromma's vast 

te stellen die uiteindelijk in d e c e m b e r 

1 9 9 4 d o e r de Europese Rood von Essen 

zijn g o e d g e k e u r d . Vorig jeer heeft de EIB 

een dynamische rol gespeeld bij de voor

bereiding von een oonvul lende pretoetre-

dingssteunfociliteit in de kendideet-lidstoten 

Cyprus en in M i d d e n - en Oest-Europo; de 

Bonk heeft nu de mogel i jkheid hoar finon-

cieringsoctiviteit in deze landen ter voorbe

reiding e p hel l idmootschap von de EU 

substantieel o p te voeren. 

Europees P a r l e m e n t 

De contecten tussen de EIB en het Euro

pees Porlement, dot somen met de Rood 

de w e t g e v e n d e macht von de Europese 

Unie vormt, zijn in de l o o p der joren geïn-

slitutionoliseerd; er werden regelmetig cen-

toclen op zowel het hoogste niveau als op 

stofniveeu onderhouden. De Bank vindt het 

belongri jk dot het Europees Porlement 

goed ep de hoogte von hoor activiteiten 

blijft en dot zijzelf g rond ig word t ingelicht 

over de stendpunten en beroodslagingen 

ven het Porlement. Ieder joor spreekt de 

president ven de EIB de commissie Econo

mische en Moneto i re Zeken en Industrie-

beleid kort no de jaarvergader ing von de 

Rood von Gouverneurs in de moond juni 
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toe. Doorop volgi een uitgebreide gedoch-
tewisseling ever communeuteire eengele-
genheden waarbij de Bank op dot moment 
betrokken is. Ook leden von endere com-
missies wenen deze belongrijke vergode-
ring bij. 

Voorts nodigen parlementaire cemmissies 
leden van de Directie ef stefleden von de 
Bank uit, deel te nemen oon hun vergode
ringen, teneinde hen in te lichten ever 
zoken die de EIB eongaon ef informatie in 
te winnen ever relevente activiteiten von 
de Bank. Deze uitwisseling von informelle 
en standpunten vindt voornamelijk plaats 
in de Commissie economische en mone
toire zoken, de Begrotingscommissie en 
de Cemmissies begrotingscontrole, regio-
nool beleid, vervoer, milieu, werkgeiegen
heid en ontwikkeiing. 

De EIB heeft ook contecten met de twee 

belangrijkste Europese edviesergenen, het 

Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's. Beide orgonen 
behendelen enderwerpen weorbij de EIB 
een rol speelt, in het bijzonder de econo
mische integratie en regionale ontwikke
iing. Doorom houdt de EIB beide instellin
gen op de hoogte von hear activiteiten. 

Europese Commissie 
De Commissie is in de dogelijkse praktijk 
binnen de institutionele censtructie de 
heofdpertner von de EIB, omdot beide 
instellingen zieh volledig inzetten voor de 
voltooiing von de interne merkt en een ver
dere Europese economische integratie. De 
samenwerking vindt op velerlei terrein 
ploots en betreft zowel fermeel institutione
le, als werkbetrekkingen tussen stafleden. 

In de Statuten ven de Benk werden edmi-

nistrotieve betrekkingen tussen beide instel

lingen genoemd. In de eerste ploets 

bepeelt ertikel 1 1 dot de Commissie een 

bewindvoerder en een plootsvervonger 
beneemt in de Rood von Bewind von de 
EIB; de directeur-genereol Economische 
en Finenciële Zoken (DG II) bekieedt de 
functie von bewindvoerder en de direc
teur-genereol Regionool Beleid en 
Cohesie (DG XVI) is ploatsvervongend lid. 
De Rood von Bewind meet ervoor zorgen 
dot de Bank in overeenstemming met de 
bepalingen von de Verdrogen en de alge
mene richtsnoeren von de Rood von 
Gouverneurs wordt beheerd. De vertegen-
woordiger von de Commissie verkeert in 
een goede positie om zijn college's in de 
Roed ven Bewind de stendpunten von de 
Commissie toe te lichten. Artikel 2 1 van de 
Statuten stelt dot de Bank voor iedere kre-
dietoonvrege bij de Commissie informeert 
ef een ElB-finenciering wordt beschouwd 
ois zijnde in overeenstemming met de eco
nomische doelstellingen von de Unie. 
Mocht de Commissie negotief oordelen, 
don kon de lening enkel worden toege-
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kend bij eenper ighe id von stemmen von 

de Rood van Bewind, woorb i j de bewind

voerder namens de Commissie zieh von 

stemming onthoudt. 

O p operot ioneel niveau bestaan er doge-

lijks werkcontoc ten tussen ElB-medewer-

kers en de slof von een gree t eento l 

d i rectoroten-generool von de Commissie; 

D G II (Economische en Finonciële Zoken) 

vermt echter de belongri jkste verbindings-

lijn met de EIB. Een hoefdterre in bij de 

samenwerk ing betreft de reg ione le ont

w ikke i ing , omdot zowe l de leningen von 

de Bank ois de steun en subsidies uit de 

begro t ing ven de Unie b i jd ragen lot het 

ephef fen von structurele reg iona le en-

evenwicht igheden (de ormere regio's ont

vangen ongeveer 7 0 % von de totale 

kredietver lening van de EIB). Beide in

stellingen - bij de Commissie is D G XVI, 

Regionool Beleid en Cohesie, verant

woorde l i j k veer het beheer ven de struc

tuur- en cohesiefendsen - werken neuw 

semen om elkoor zo g o e d mogel i jk oon 

te vul len en een hoge mete von semen-

hong in hun f inoncier ingsect iv i te i ten te 

bereiken, elsook gezomenl i jke f inancierin

gen met ElB-kredieten en subsidies uit de 

struetuurfondsen te verr ichten (in dit ver-

b o n d dient te w e r d e n benedrukt dot de 

Bank uiteindeli jk zelf over hoor f inancie

r ingen beslist; kredieten w e r d e n e p pre-

jectbosis doo r de Rood van Bewind toe

gekend , n o d a l hij de mening von de 

Commissie en ven de betrokken l idstaat 

heeft gehoord ) . In 1 9 9 7 g ing het in 2 5 % 

von de activiteiten von de EIB op terrei

nen die onder de struetuurfondsen val len, 

om cef inoncier ingsregel ingen. De stef ven 

de Bonk is betrokken bij de verschi l lende 

foses von voorbere id ing en uitvoering ven 

de diverse vormen ven communeute i re 

structurele steun doo r de Commissie en in 

over leg met de not ionole ef reg iona le 

outori tei len in de betrokken lidstaten. Dit 

houdt onder meer in det geho lpen wo rd t 

bij de vaststelling von de priori teiten voor 

het gebru ik von de midde len , de voor

w o o r d e n voor de o o n w e n d i n g ervon, het 

teezicht o p de pre jectu i tvoer ing en de 

beoo rde l i ng von de resultoten. De EIB 

steunt act ief de implementat ie von het 

Cohes ie fonds ' en beheert bovend ien het 

f inancieel mechanisme von de Europese 

Economische Ruimte (EER)' w o o r b i j zij 

hoar technische, economische en financië

le deskund ighe id in de p ro jec tbeoorde-

ling ter beschikking stelt. 

Een ander belangr i jk somenwerkingster-

rein is de f inanciering von investeringspro

jecten buiten de Europese Unie, w a a r EIB-

kredielen een aanvul l ing vormen op de 

e lgemene f inanciering door de Europese 

Unie uit begrot ingsmiddelen die deer de 

Commissie w o r d e n beheerd . Het meren

deei von de kredie^/erlening door de EIB 

geschiedt uit eigen middelen, meer de 

Benk treedt ook in opdrecht von de Unie 

ef hear lidstoten (jls ogent op bij de 

teekenning von r is icokapiteel en rentesub-

sidies voor investeringsprojecten in de 

ACS- londen en niet-lidstoten rend de 

Midde l londse Zee. Daarbi j onderhoudt zij 

operat ionele contacter met D G I (Buiten-

lendse Betrekkingen! en D G VIII 

(Ontwikkei ing) von de Europese Com

missie. O o k werkt z j veel somen met DG 

XI (Mi l ieuzoken, Nuc léa i re Vei l igheid en 

Civiele Bescherming) gez ien de veront-

woerde l i j kheden ven de Bank uit hoofde 

ven het communo j to i r e bele id inzoke 

mil ieubescherming en verbetering ven hel 

leefklimaat. 

Deze samenwerk ing word t o n d e r b o u w d 

doer de centocten tussen de leden von de 

Directie von de EIB die verontwoerdel i jk 

is voor het dogel i jksi ; beheer van de Bank, 

en Europese comrnissorissen, ui teraard 

voora l degenen die belost zijn met token 

die voor beide instell ingen van gemeen

schappel i jk be long zi jn, zeels economi

sche en f inonciële zoken, regionale 

ontwikkei ing, vervoer, milieu en somen

werkings- en ontwikkel ingshuipbeleid. 

H o f van Just i t ie van d e Europese 

G e m e e n s c h a p p e n 

Als hoeder von de communautaire wetge

ving heeft het Europese Hof ven Justitie 

specifiek te maken met diverse institutio

nele bepe l ingen in de teksl ven de 

Verdrogen die betrekking hebben ep de 

EIB en hoor statuter. Het Hof is bevoegd 

in gevol len betreffende de neleving deer 

de lidsteten ven hun verpl ichtingen jegens 

de EIB en de rechtsceldigheid von maatre

gelen die deer de Read van Gouverneurs 

en de Rood von Bewind von de EIB wor

den genomen. De t IB legt het Hof hear 

centractuele betrekkingen met haor debi

teuren ef crediteuren buiten de Europese 

Unie voor (doerentegen word t ieder 

geschil dot zieh ev(;ntueel kon voerdoen 

tussen de Bank en derden binnen de Unie 

voo rge legd oon de bevoegde not ionole 

rechtbonken von de londen w e e r de Bank 

domici l ie heeft gekozen) . Het Hef van 

Justitie is ook bevoegd inzake geschil len 

tussen de Benk en hoor personeel. 

Europese Relcen/comer 

De Europese Rekenkemer is bevoegd 

inzake het externe onderzoek near de 

openbere f inonciën ven de Unie. Zij be-

studeert de beeken von de Europese 

Commissie die verantwoordel i jk is veer de 

tenui tvoer legging van de communauté re 

begrot ing, wee rende r de activiteiten 

woorb i j de EIB ois beheerster in opdracht 

von de Unie von de middelen von de 

Europese Unie is betrokken. Het onder

zoek is gebaseerd op door de Bank inge-

d iende schriftelijke bewijsstukken. Zo 

nod ig kunnen de Rekenkamer en het 

Comité ter contrôle von de boekhouding 

von de EIB in onderl ing over leg gezomen

lijke onderzoeken ter plootse verr ichten. 

De praktische especten von deze progmio-

tische samenwerk ing tussen de Reken

kamer, de Commissie en de EIB om de 

relevante trensecties te contreleren, zijn in 

1 9 8 9 in een triportiete overeenkomst 

geformal iseerd. De vest legging von de 

transaeties von de Bonk die uit hoer eigen 

middelen zijn gef inancierd, worden daar

entegen door hoer eigen Comité ter con

trôle ven de boekhouding geveri f ieerd. Dit 

Comité bestoot uit drie leden die door de 

Rood von Gouverneurs von de Benk op 

grond ven hun deskundigheid op het 

geb ied von accountentsenderzeek zijn 

benoemd. Het Comité controleert de reke-

ningen von de EIB in samenwerking met 

de externe occountents - momenteel Ernst 

& Young - en de interne occountontsdien-

sten von de EIB. 

^ In 1997 heeft de Bank deelgenomen ααη de 

beoordeling von de economische en technische 

woorde von 26 projecten waarvoor een ααη-

vroge voor steun uit het Cohesiefonds was inge-

diend. 
' Het Financieel Mechanisme von de EER wordt 

gefinancierd door de landen van de Europese 

Vrijhandels Associotie die deelnemen ααη de 

EER en uit de begroting van de Europese Unie. 

Het heeft tot doel investeringen te steunen op 

het gebied von milieu, vervoer en onderwijs, 

evenals projecten van het MKB in Griekenland, 

Portugal, lerland en de arme regio's von 

Spanje. Het mechanisme omvat 500 miljoen 

ecu οαη subsidies en 2%-rentesubsidies op ElB-

kredieten von in totaal 1,5 miljard ecu. 
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Een duurzame ontwikkeiing in de ACS-Landen 
De rol van de EIB onder Lomé IV 

Sinds hoor opr icht ing in 1 9 5 8 zoekt 

de Europese Economische Gemeenschop 

noor concrete manieren om uiting te 

geven α α η d e Europese solidoriteit met d e 

minder ontwikkelde landen. Zij heeft daar

toe een gecoörd ineerd ontwikkel ingsso-

menwerkingsbeleid ten oenz ien von derde 

londen vastgesteld. De Europese Investe

r ingsbonk (EIB) is van meet of α α η met 

hoar technische en f inanciële deskundig

heid reehtstreeks bij dit beleid betrokken. 

Sterke historische banden von enkele lid

staten met bepaa lde londen in Afr ika 

vormden voor de Europese Gemeenschop 

de basis voor een gemeenschoppel i jk ont

wikkel ingshuipbele id dot ol in 1 9 6 3 heeft 

gele id tot de ondertekening von de eerste 

Overeenkomst van Yaounde . Sindsdien 

heeft de Europese Unie steun ver leend 

oon de landen in Af r ika, het Car ib isch 

geb ied en de Stille O c e o o n (ACS-landen) 

en londen en geb ieden everzee (LGO) 

vie een oonto l achtereenvo lgende over-

eenkomsten tussen de ACS-londen en de 

EU; momenteel is de vierde Overeenkomst 

ven Lomé von krocht ten bete ven 7 0 

ACS- lendenen 19 LGO. 

De Overeenkomsten von Lomé b ieden 

een kader voor de betrekkingen e p pol i

tiek, economisch en eultureel terrein, 

waa rb i j duidel i jk de onder l iggende begin

selen van deze samenwerk ing zijn beves

t igd , zoals geen inmenging in elkenders 

' Parallel ααη de Overeenkomst van Lomé 
verleent de Europese Unie specifieke financiële 
en technische bijstond ααη negentien overzeese 

lands- en gebiedsdelen die grondwettelijk deel 

uitmaken van drie EU-lidstaten (Frankrijk, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Finan

cieringen vinden onder dezelfde voorwaarden 

plaats als in de ACS-landen. 

Deze subsidie wordt in de praktijk gebruikt 

om uitgaven voor milieuverbeteringen, trai-

ningsprogramma's of andere, door de Bank 

goedgekeurde items te steunen; ook komt het 

voor dat zij de regering ten goede komt ois 

begrotingsondersteuning (het gaat hierbij dus 

niet om subsidiëring van investeringen door de 
particulière sector). 

b innenlandse o o n g e l e g e n h e d e n , weder

zijds respect en par tnerschap en f inancië

le hulp via het s teunprogremma van de 

EU. De veron twoorde l i j kheden voor deze 

f inoncië le steun l iggen bij twee instellin

gen : de Europese Commissie voor het 

Europees Ontwikke l ingsfonds (EOF), die 

niet- terugvorderbere steun in voornamel i jk 

seciele sectoren verleent, en de EIB, die 

kredieten verstrekt voor product ieve inves

ter ingen. V e n w e g e hoor erver ing e p 

soortgel i jke terreinen binnen de EU, rieht 

de EIB zieh ep de f inoncier ing ven projec

ten in de sectoren industrie, agro-industrie, 

mi jnbouw, toerisme en energie, evenels in 

voo rkomende geva l len o p economische 

infrestructuren, zoals havens, luchthavens, 

te lecommunicot ie en spoor l i jnen. Bij het 

onderzoeken van de oanvrogen voor EIB-

f inenc ier ingen, w o r d t in de el lereerste 

pleats bekeken ef het project een positie

ve b i jd rege zol leveren α α η d e economi

sche ontwikkei ing von het betrokken lend 

of d e g r o e p landen. Deze o v e r w e g i n g is 

van d e o r s i e g g e v e n d b e l o n g . 

Evenels in de over ige landen w o a r de EIB 

actief is, meet men evertu igend kunnen 

e o n t o n e n d o t het project economisch, 

f inancieel , technisch en mil ieutechnisch 

h o o l b o o r is en d a t er een g o e d gebruik 

ven de schoorse middelen w o r d t gemeokt. 

De ACS-londen h e b b e n echter met bi jzon

der grote ontwikkel ingspreblemen te kom

pen - het inkemen per h o o f d von de 

bevolk ing in de meeste landen b e d r a a g t 

siechts een p o o r h e n d e r d ecu per jeer -

en dus stelt d e EIB zieh in hoar projecten-

d e r z e e k zeer f lex ibel e p . Zij stelt een 

reeks finencieringsinstrumenten ter beschik

king: 

G e w o n e leningen uit e i g e n m i d d e l e n von 

d e Bonk (dot wi l z e g g e n uit de opbrengst 

von hear e igen leningen o p de kapitaai

markten). 

Meestal - zij hel niet alti jd - w o r d t hierbij 

een rentesubsidie von m a x i m a a l 4%* uit 

het EOF ver leend, dot d o o r de EIB onder 

m o n d e o t ven de lidstoten von de EU en 

de Europese Commissie w o r d t b e h e e r d . 

Leningen met r is icokapi taa l , eveneens uit 

het EOF, die o o k in o p d r e c h t d e e r d e 

Bank w e r d e n b e h e e r d . M e t d e z e midde

len kan de Benk kepi toel ef quosi-kopitoel 

verscheffen, d e t precies is efgestemd o p 

d e specif ieke prejecteisen, d e copeci te i t 

ven de ge ldnemer en het rendementspre-

fiel van een project. Soms w o r d e n d e z e 

middelen ois stortkopitoal e o n g e w e n d 

voor de f inancier ing ven uitveerbeerheids-

o n d e r z o e k e n en preefprejecten. 

De meest recente f inoncieringsoctiviteiten 

von de EIB h e b b e n onder d e twee finan

ciële protocol len bij de v ierde Overeen

komst von Lomé p loo tsgevonden; de EIB 

kreeg doorb i j de mogel i jkhe id tot moxi-

moel 5,3 mil jerd ecu in de pér iode von 

1 9 9 1 tot 2 0 0 0 te investeren. De Rood 

DOOR DE EIB BEHEERDE MIDDELEN ONDER DE VIERDE OVEREENKOMST V A N LOMÉ 

1 p r 
? 1 -

1 ste protocol 
(1991-1995) 

in m/n ecu 

2de protocol 
(1996-2000) 

in min ecu 

Leningen uit e igen middelen van de EIB 1 2 0 0 5 2 % 

Rentesubsidies uit EOF-middden 2 8 0 1 2% 

Leningen met r is icokapitaal (EOF) 8 2 5 3 6 % 

1 658 55% 

370 12% 

1 000 33% 

TOTAAL 2 305 100% 3 028 100% 
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von Gouverneurs ven de EIB heeft in okto

ber 1995, ne een besluit ven de Road 

ven ministers ven Economische Zoken en 

Financiën, toestemming verleend voor het 

verstrekken ven 1 658 miljoen ecu oon 

leningen uit eigen middelen von de EIB. Zij 

vallen onder een elgemene garantie von 

de lidstaten von de EU. 

WAT HEEFT DE EIB TOT DUSVERRE 

ONDER LOMÉ IV GEDAAN? 

De EIB heeft zieh bij hoor kredietverlening 

onder de vierde Overeenkomst ven Lomé 

geconcentreerd ep de sectoren energie 

(energieproductie en -tronsmissie, ontwik

keiing von oordolie- en gasbronnen), ver-

bindingsinfrostructuren (vervoer, telecom

municotie), milieu (wotervoorziening en 

rieolstelsels), industriële ontwikkeiing, toe

risme en zokelijke dienstverlening. Onder 

het eerste finonciële protocol heeft de EIB 

77 transaeties uit eigen middelen en 1 66 

transaeties met risicodragend kapitaal gefi

nancierd in 56 ACS-londen en overzeese 

lands- en gebiedsdelen. Ongeveer 30% 

von de middelen is verstrekt via lokale 

banken en financiële instellingen, die 

voorts verontwoerdelijk zijn voor de efzen-

derlijke investeringsbesluiten ep grond von 

de richtsnoeren von de EIB. 

De leningen in de energieseetor, in totaal 

655 miljoen ecu, zijn bestemd voor de 

beuw ef modernisering von krachtstations, 

zools de bouw von de Tokorodi- en de 

modernisering von de Akesombe-woter-

krochtcentrales oon de rivier de Voile in 

Ghana, ef de beuw ven de Gorofiridem 

in Guineo en de Muele-woterkrechtcen-

trole in Lesotho; ook zijn middelen ver 

strekl voor de verhoging von de elektrici-

teitstransmissie- en -distributiecapociteit in 

een oontol londen - Bahama's, 

Barbados, Belize, Coymoneilonden, 

Comoren, Dominicaanse Republiek, 

Grenada, Jamaica en Popoeo-Nieuw-

Guineo - en de onderlinge koppeling 

von de elektriciteitsnetten van Ivoorkust en 

Burkino Fese, olsoek koppelingsprogrem-

mo's tussen Bolswono, Zuid-Afriko, 

Zimbabwe en Mozembique. De EIB heeft 

voorts kredieten toegekend voor de ont

wikkeiing van olie- en gosreservoirs in 

Ivoorkust en de oonleg ef het herstel von 

eerdolieleidingen in Kenie, Zombie en 

Trinidad en Toboge. 

In de vervoersector is 1 80 miljoen ecu 

besteed ten behoeve van investeringen in 

het herstel von een spoorlijn tussen 

Ivoorkust en Burkina Faso, de ontwikkeiing 

von hevenfaciliteiten in Koopverdië 

(Mindelo), Mauritius (Port Louis), Namibie 

(Lüderitz en de Welvisbaoi), ep St. Vincent 

en de Grenodinen (Kingstown) en in 

Tanzanie (Der-es-Soleem) en de verbete

ring von luchthevens in Ethiopie, op Fiji, in 

Gabon, Mauritius en op St.Kitts ond 

Nevis. Een bijzonder belangrijk regionool 

project betrof de vernieuwing en moderni

sering van luchthavens en voorzieningen 

ter verbetering von ce luchtverkeersveilig-

heid in de 15 ACS-londen die deel uitma

ken van de ASECNA . De uitbreiding en 

het herstel von telecommunicatienetten 

zijn eveneens gefinorcierd - voor in teteel 

1 25 miljoen ecu - in londen als Djibouti, 

Eritreo, Ethiopie, Fiji, Jamoico, Mauritius, 

Namibie, Senegal er Tonga. 

De EIB iieeft altijd çroeg pre|ecten gefi

nancierd die bijdragen tel een beter 

milieu. Deortoe verstrekt zij niet alleen kre

dieten voor „echte" rnilieuprojecten, moor 

door heer strenge projectonderzoeken 

woorborgt zij tevens dal olle door heer 

gefinancierde investeringen milieuvriende-

lijk zijn of geen scfiooe eon het milieu 

berokkenen. De in de ACS-landen gefi

nancierde milieuprejecten betreffen voor

namelijk stadsvernieuvving: drinkweter-

voorziening, rieolsteliels, oh^olweterzuive-

ringsinstollaties en verwerking von vaste 

afvalsteffen (in totaal 1 97 miljoen ecu) in 

Antigua en Barbuda, op de Behemo's, in 

Berbodos, Botswana, ep de Coymon-

' ASECNA: Agence pour la Sécurité de Ια 
Navigation Aérienne en Afrique et ά 
Madagascar (Agentschap voor de veiligheid 
von de luchtvaart in Afiika en Madagaskar). 

eilonden, in Gambia, Guinee, Grenodo, 

Guyana, Malawi, Mauritius, Namibie, 

Senegol en Zimbabwe. 

De ontwikkeiing von mijnbouw en indu

strie, die veek gericht is op de eerste 

bewerking ven 

lokool gewonnen 

grondstoffen en dus 

bijdroogt lot een ver

betering von de be;-

tolingsbolons von de 

betrokken landen, 

wordt in de Over

eenkomst von Lomé 

tel de prioriteiten 

voor de kredietverle

ning door de EIB 

gerekend. Er is 1 40 

miljoen ecu noer 

mijnbouwprojecten gegoon, zeels de ont

wikkeiing von de Angoroches-blokgroniet-

greeves in Angele, de goudmijn von 

Sediolo in Meli, de M'Haoudot-ijzererts-

mijn in Mauritanie, de blodgrafietgroeve 

in Ancuobe (Mozambique), de open 

kopermijn in Sonyoti (Zimbabwe) en de 

koboltwinning in Kilembe (Uganda). 

INDUSTRIËLE ONTWIKKELING: 

GROTERE NADRUK OP HET 

PARTICULIERE BEDRIJFSLEVEN 

De EIB heeft altijd zeken gedoon met 

zowel publiek- ois privaalrechtelijke pro-

jeclopdrochlgevers. In de afgelopen joren 

is er steeds meer nadruk gelegd op het 

porticuliere bedrijfsleven, aangezien dit de 

meeste mogelijkheden biedt om de groei 

in de opkomende economieën le stimule

ren en bij te dregen tel een concurrerend 

economisch klimoet, 

Onder het eerste financiële protocol ven 

de vierde Overeenkomst ven Lomé is 40% 

von de ElB-kredieten gegeon noor de ont

wikkeiing van de particulière sector en 

heeft de Benk in vennootschappen ven 

ellerlei omvang geinvesteerd. Er is 198 

miljoen ecu reehtstreeks verstrekt voor 

grote industriële projecten, voornamelijk in 

de sectoren chemie, voedselbewerking, 

textiel en leer, evenels in de be- en verwer

king von metolen, rubber en plastics. 

Voor kleinere projecten verstrekt de Bank 

middelen via kredietlijnen (globale kredie-
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len) noor banken en finenciële instellingen 

in de ACS-landen, waarbij zij hen tevens 

versterkt en heIpt hun administratieve en 

financiële cepociteit ep te bouwen. De 

Bonk treedt ook op via diverse Europese 

ontwikkelingsfinαncieringsinstell ingen^ 

Met in totool 549 miljoen ecu heeft de EIB 

65 globale kredieten in 41 ACS-landen 

kunnen verstrekken. Onder dergelijke 

regelingen is de lokale bank verontwoer

delijk veer de vaststelling, beoordeling, 

selectie en het volgen von de te financie

ren projecten, woorop de EIB in wisselen-

de mate algemeen teezicht houdt. Het 

veordeel ven deze aenpek is dat de 

besluiten dichtbij de morkt werden geno

men, woor ideeën, wensen en mogelijkhe

den noer boven komen. 

Denkzij hoar gemokkelijke toegong tot de 

benedigde financiële middelen heeft de 

Bonk lekele bemiddelende instellingen 

een reeks Instrumenten kunnen bieden: 

beholve rechtstreekse kredieten ook och-

tergestelde en voorwaardelijke leningen, 

converteerbore leningen, leningen met 

winstdeling en aendeelheudersveerschet-

ten uit hear risicekopitoolbronnen. 

In Kenie en Ugonda heeft de Bonk een 

zogenoomd „Apex-"systeem ontwikkeld: 

de kredietverlening loopt vie de overheid 

near de centrale bank legen gesubsidieer 

de torieven; laatstgenoemde verstrekt de 

middelen voorts legen commerciele torie

ven oon lokale banken en ontwikkelingsfi-

noncieringsinstellingen - om verstoringen 

ep de financiële markten te vermijden -

voor de finonciering ven investeringspro

jecten ven hun eigen dienten. De centrele 

bonk treedt als regeringsogent ep (opvre-

gen, uitbetolen en innen ven vorderingen 

von de banken) moor de projectbeeerde-

lingen werden doer de bonken zelf ver

riebt, die ook het risico op elle leningen 

dregen. Deze vorm von samenwerking 

met het lekele finenciële circuit is nu uitge

breid tel zo'n 20 banken en financiële 

instellingen. 

De EIB wendt ook risicekepitaal ααη voor 

aondelenfinoncieringen. Det kon in diver

se vormen geschieden: rechtstreekse deel

nemingen namens de EU in het eigen ver

mögen von financiële instellingen; indirecte 

deelnemingen in het vermögen ven het 

MKB via financiële bemiddelende instellin

gen, waaronder beleggingsfondsen voor 

investeringen in risicokapitaal (Firke's); bij-

drogen een de modernisering von stoots-

bedrijven voerdot deze worden geprivoti-

seerd; financiering van oondelenbezit von 

Europese bedrijven in ondernemingen in 

ACS-landen (joint ventures) enzovoort. 

gebruikmoking von 
investeringen in de 
sehe ontwikkeiing va 
den belangrijk is 

De vice-president van de EIB die verantwoordelijk is 
voor de ACS-landen, Cloes de Neergoord, heeft ever 
recente ontwikkelingen en de verwechtingen voor de 
toekomst het volgende opgemerkt: 

„In de afgelopen joren hebben we een aantal tenden
zen in de activiteiten von de EIB gezien: er werd meer 
belong gehecht ααη de kredietverlening in de particuliè
re sector en er werden meer kredieten verstrekt, er werd 
meer geinvesteerd vie bemiddelende instellingen onder 

een reeks financiële Instrumenten. Tegelijkertijd is de EIB 
nfraslructuur blijven steunen, wat zowel voor de economi-
n de ACS-landen als voor de particulière sector in deze lon-

' Onder het eerste protocol: Cofides (ESP), 
Commonwealth Development Corporation (UK), 
de Finoncierings-Maatschappij voor Ontwikke
lingslanden NV (NL), Industrioliseringsfondsen 
for Udviklingslandene (DK) en Proparco (FR). 

Deze tendenzen zullen zieh waarschijnlijk in de komende joren versterkt voortzet
ten. De verschuiving van de openbare noor de particulière sector is een wereld-
wijd verschijnsel: we zien hoe steeds meer diensten en openbare voorzieningen 
door de particulière sector worden beheerd - in de telecommunicatie, bij de elek-
triciteitsopwekking, het beheer van afvolwoter enzovoort. Onze morkt is oon het 
veranderen en wij moeten ons dooroon aanpassen. Een von de hoofdtaken van 
de EIB is een verdieping von hoor samenwerking met de lokale financiële sector 
om deze te helpen zowel het klein- ois het grootbedrijf financieringsmiddelen te 
verstrekken. 

Over het algemeen zijn onze markten verbeterd. Er komen in termen van groei, 
regionale samenwerking en grotere politieke stobiliteit veelbelevende tekenen uit 
Afrika, wot bij de Europese ondernemingen een grotere belongstelling voor inves
teringen zol wekken. Hoe meer de duurzaamheid van dit procès kan worden 
gesteund, hoe beter. De EIB meet een notuurlijke financiële partner zijn, aange
zien zij unieke ervaringen heeft met emerging markets en banden onderhoudt 
met een breed net oon Europese ondernemingen. 

Door het trage rotificotieproces in de EU-lidstaten von het tweede financiële pro
tocol bij de vierde Overeenkomst van Lomé heeft de EIB met de ACS-landen 
zaken moeten doen met een belangrijke beperking: er konden siechts weinig 
nieuwe leningovereenkomsten worden getekend en uitbetoold. Er is echter in de 
tussentijd een omvongrijke voorrood kredieten beoordeeld en goedgekeurd. Nu 
het protocol is gerotificeerd, kon de Bank haar kredietverlening versneld ter hand 
nemen. 

Een urgente en belangrijke toak voor de Bank is een nauwe samenwerking met 
de Europese Commissie voor de structurering op middellange termijn von het stel-
sel no Lomé. Dit geschiedt op basis van een groenboek von de Commissie en uit
gebreid overleg met en tussen de ACS-landen en de EU-lidstaten. De Bonk heeft 
het heft in banden voor het ontwerpen von het koder voor een renouvellerende 
investeringsfociliteit ter vervanging van het huidige risicokapitaal. Ik ben ervan 
overtuigd dot het gemederniseerde „post-Lomékader" dot zieh geleidelijkoan 
oftekent, oon de behoeften en belongen van zowel de ACS-landen als de EU 
voldeet." 

E I B M E D E D E I I N G E N 2 . 13 



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

De EIB steunt de ontwikkeiing 
van de Midden-Europese 

kapitaaimarkten 

M le 1 ^ 

j P De Europese Investeringsbank is een 
van de grootste kredietverleners voor pro
jecten in de Midden-Europese londen: in 
de ofgelopen vijf jeer ( 1 993-1 997) heeft 
zij in totool el 5,4 miljord ecu verstrekt. Als 
's werelds grootste multileterole geldnemer 
op de kepiteolmorkten breidt de EIB 
momenteel hear opnome-octiviteiten tel 
een aontel londen in Midden-Europe uit. 
Met dergelijke tronsocties kon de Bonk de 
binnenlandse spaargelden in deze londen 
naar productieve projecten doorgeleiden, 
waarbij zij de wisseikoersrisico's voor de 
projectopdrochtgevers uitsiuit omdot zij in 
de lokale valuta's kredieten verstrekt. 
Maar bovenel kon de aanwezigheid von 
een grote en ervoren portij op de markten 
in Midden-Europe als de EIB met hoar 
AAA-reting sterk tot hun ontwikkeiing en 
verdieping bijdragen. 

PIONIER OP DE MARKTEN VOOR 
BUITENLANDSE EMITTENTEN 

Tien joor geleden, no de uitbreiding von de 
Europese Gemeenschap met Griekenland, 
Spanje en Portugal, was de EIB een pionier 
ep de Speonse, Portugese en Griekse kapi
taaimarkten en heeft zij sterk tel hun groei 
en internationalisering bijgedrogen. Nu is 
de Bonk ook actief geworden in de volute's 
von drie Midden-Europese kondideten veer 
het EU-lidmoolschop: Tsjechië, Hengorije 
en Polen. Zij heeft middelen opgenomen in 
de Tsjeehische kroon (CZK), de Poolse 
zloty (PLN) en onlangs de Hongeerse forint 
(HUF) op de Hongoorse binnenlandse 
kapitoolmorkt. 

TSJECHIË: OBLIGATIES IN 
TSJECHISCHE KROON 

Sinds 1 996 heeft de EIB zeven obligatie
leningen in Tsjeehische kroen op de CZK-
euromorkt geplootst voor in totoel 7 500 
miljoen CZK (ongeveer 200 miljoen ECU). 
De loatste lening betraf een 15-jarige 
emissie, waarmee de Bank legen bijzon
der oontrekkelijke voorwaarden haor eer
ste „pool" ken vormen met CZK voor uit-
betolingen op leningen in de voluto von 
de clënten von de Bank in Tsjechië. 

Hoewel de euremer<t ven de Tsjeehische 
kreen uitstekende mogelijkheden voor het 
goedkeep eentrekken von CZK-middelen 
biedt, denkt de EIB er nu ever zieh met 
een schuldemissieprogromme op de 
Tsjeehische binnenkjndse CZK-merkt te 
begeven. 

POLEN: AAN DE DEM GEÏNDEXEERDE 

„SYNTHETISCHE" ZLOTY 

De EIB heeft ook twee euro-obligotielenin-
gen in de „synthetische" Poolse zloty 
(PLN), geindexeerd ααη de DEM, ge

plaatst. De eerste emissie betrof een twee-

jorige lening van 100 miljoen PLN. De 

tweede hod een omvang von 300 miljoen 

PLN (ongeveer 77 miljoen ECU), met cou

pons ven 1 7% en een looptijd von zeven 

joor. Het is de longsflopende, ααη de 

DEM gekeppelde, PLNobligotielening 

voor het hoogste noninole bedrag dot tot 

ep heden door een geldnemer is ge

plaatst. De emissie van dergelijke syntheti

sche PLN, woorbij ol e rentebelelingen en 

de eflessing von de- hoofdsem in DEM 

geschieden, illustreert de toenemende 

vroag von internetionele beleggers noor 

investeringen en pesi ies in PLN. 

De EIB legt zieh nu vooral toe ep de ont

wikkeiing von de binnenlandse kopitoel-

merkten, vooral in Tsjechië, Hengorije en 
Polen, en op de overdrecht von hoar 
omvongrijke financiële kennis op dit terrein 
oon genoemde londen. 

HONGAARS SCHULDEMISSIE-
PROGRAMMAIN FORINT 

Een grote stop in deze richting was de 
lencering von hoor eerste schuldemissie
progromme in Hongoorse forint (HUE) in 
Hengorije met een volume von HUE 20 
miljord (ongeveer 100 miljoen ECU), het 
eerste in zijn sooit in een Midden-
Europees land. No (Je rolificotie ven de 
kederovereenkemst lussen de EIB en de 
Republiek Hongarije werd het progrom
mo verder ontwikkeld in nauwe samen
werking met elle relevante overheidsin-
stonties en de Hongaarse banken. Zo kon 

de EIB op de Hengeerse kopiloelmorkt 
obligaties in HUF in een reeks verschillen
de structuren uitgeven en projectopdrocht
gevers in Hongarije leningen in HUF ver
strekken. 

Intussen hod de Bank vijfjarige obligaties 
met voriabele rente uitgegeven, gekop
peld eon de rentevoet voor de interbonk-
depesite's in Beedepest (Budopest Inter-
benk Offered Rote). Zij vormen een nieuv/ 
product op de Hongoorse merkt, die tot 
ep dot moment enkel veriobelrentende 
obligaties gekoppeld ααη het Hongoorse 

rendement ep schetkistbiljetten ef oen het 

inflotieniveou had gezien. De lencering 

von de ebligolies met voriabele rente in 

Hengorije onderstreept opnieuw hoer pio

niersrol bij de ontwikkeiing van nieuwe 

merkten en de verdieping von binnenland

se kopitaolmorkten doer de uitgifte ven 

nieuwe emissiestructuren. 

FINANCIËLE DESKUNDIGHEID 
VOOR ZICH ONTWIKKELENDE 
BINNENLANDSE MARKTEN 

De ervoring von de EIB met het Hon
geerse schuldemissieprogrommo en met 
soortgelijke programma's in valuta's ven 
diverse lidstaten zol als referenlie dienen 
voor de lancering von eenzelfde project in 
Polen in nouwe samenwerking met het 
Poolse bankwezen en de betrokken autori-
leiten. 

De EIB is herd ep weg de teenaongeven 
de emittent in Hengorije, Polen en Tsjechië 
te werden. Dit is belangrijk om een geede 
bijdroge te kunnen leveren oon de groei, 
verdieping en spreiding ven besteande 
morktstructuren en om deze in overeen
stemming te brengen met de huidige struc
turen in de Europese Unie. Teneinde oon 
specifieke wensen von projectopdrochtge
vers in andere Midden-Europese londen te 
voldoen, heeft de EIB el cenloct opgeno
men met de betrokken nationale eutoritei-
ten en bonken in een oontol landen. Noor 
verwachting zol zij binnen niet ol te longe 
tijd middelen geon opnemen in steeds 
meer Midden-Europese valuta's. Λ 
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EIB-FORUM 1998: EUROPA'S UITDA
GING: INVESTEREN IN BANEN 

LONDEN, 22-23 OKTOBER 1998 

B Het vierde ElB-forum zol een thema 

behondelen dot von cruciaal belang is 

voor het welslogen von de Economische 

en Monétaire Unie en dus bovenoon op 
de politieke agenda von de Europese 
Unie steal. Op de drempel von de derde 
fose von de EMU meet de Europese Unie 
oon de voorwaarden voor mecro-ecene-
mische stobiliteit veldeen en de Europese 
economische integrotie blijven steunen 
hoewel zij tegelijkertijd te kompen heeft 
met een blijvend hoge werkioosheid. Met 
dit elles in gedachten heeft de Europese 
Rood von Amsterdam in juni 1 997 een 
strategie veer groei en werkgeiegenheid 
vastgesteld waarin de bevordering von 
investeringen een belongrijke rol speelt. 

Als de finencieringsinslelling von de 
Europese Unie is de EIB sterk betrokken bij 
het Europese groei- en werkgelegenheids-
beleid, dot zij steunt door lenglopende 
kredieten voor investeringsprojecten te ver
strekken. Teneinde een substantieel deel 
van hoar financieringsmiddelen noor 
gezonde investeringen in orbeidsintensie-
ve sectoren te leiden, heeft de Benk hol-
verwege 1997 hoor Amsterdam Special 
Action Programme (ASAP) gelanceerd. 
Met dit programme breidt de EIB hoer kre
dietverlening uit tel de sectoren gezond
heid, onderwijs en stodsvernieuwing, inten-
siveert haor financiering von investeringen 
in werkscheppende infrestructuren en ver
strekt risicokapitaal oon het vernieuwende 
midden- en kleinbedrijf. 

Het ElB-forum heeft tot doel een bijdroge 
te leveren oon de bespreking von belang
rijke Europese themo's en ois ontmeelings-
pleots von deskundigen centocten te 
bevorderen tussen specielisten ep het tij
dens het forum besproken terrein. Het ElB-
forum 1998 zol het verband tussen inves
teringen en werkgeiegenheid in de 
Europese Unie behondelen, woorbij bij
zondere nodruk wordt gelegd op het aan
trekken ven kepitool binnen de EMU en 

de beschik
boorheid van 
risicokapitaal 
voor innovotie-
ve bedrijven. 
De eigen intel
lectuele bijdro 
ge von de 
Bonk oon de 
discussies tij
dens hel forum 
zullen onder 
meer op prak
tische ervaringen met de tenuitvoerlegging 
ven ASAP zijn gebaseerd. 

Het forum zol ruim 300 vertegenwoordi
gers bijeenbrengen van banken en onde-
re financiële instellingen, werkgeversver-
enigingen en vakbonden, parlementen, 
regeringen, regionele overheden, interna
tionale organisaties, universiteiten en de 
medio. Hoefdsprekers zijn Cordon Brown, 
minister von Financiën en gouverneur von 
de EIB voor het Verenigd Koninkrijk - die 
de epeningstoesprook zol houden. Renato 
Ruggiero, direcleur-generool van de 
Wereldhandelsorgonisotie, die de tofel-
rede zol verzorgen, en Mario Monti', 
Europees commissoris voor de interne 
markt en financiële diensten, die de 
ideeën van de Commissie zol uiteenzetten. 
Andere belongrijke personen die het 
woerd zullen voeren en die een breed 
scolo oon economische, financiële en poli
tieke standpunten vertegenwoordigen als
ook over ervaringen uit praktijk en weten-
schop kunnen verteilen, zijn onder meer 
Bernd Pischetsrieder, voorzitter ven de 
rood von bestuur von BMW, John S. 
Monks, secretoris-generoel von het Tredes 
Union Congress in Groot-Brittonnië, Marc 
Vienot, voorzitter von de Porijse effecten-
beurs Europloce en Salvador Garcia 
Atance, voorzitter van AB Asesores. 

De EIB is erg blij met de komst von 

Jacques Delors, voormolig voorzitter van 

de Europese Commissie, wiens Witboek 
voor groei, concurrentievermogen en 
werkgeiegenheid els de eersprenkelijke 
„bren" von de huidige groei- en werkgele-
genheidsstrotegie von de Unie kan wer 
den beschouwd. De heer Delors zol de 
inleiding verzorgen op de eerste deg van 
het forum over de rol von investeringen bij 
het scheppen von banen. 

Het ElB-ferum 1998 vindt pleats in hel 
jeer dot de EIB hoar veertigjarig bestoon 
viert en volgt op twee foro die oon regio
nele theme's waren gewijd: het derde 
forum in Stockholm in 1 997 over de inte
gratie en samenwerking in de regie rend 
de Oostzee en het tweede forum in 
Madrid in 1 996, dot gericht wos ep het 
euromediterrone partnerschap. Het eerste 
ElB-forum in Amsterdam (1995) behondel-
de het „horizontale" themo von deelname 
von de particulière sector in de finoncie
ring von grote infrastructuren. De Pro
ceedings van het forum von dit joar zul
len, evenals in voorgaande jaren, werden 
gepubliceerd en op grote school binnen 
en buiten de EU onder diegenen die voor 
dit theme belongstelling tonen werden ver-
spreid. i 

De Proceedings von het ElB-forum 1997 zijn 
in aprii 1998 gepubliceerd en zijn op aan
vraag gratis verkrijgbaar bij de hoofdafdeling 
Communicatie von de EIB, fax 00352-4379 
3189. 
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Video over 40 jaar 
Europese Investeringsbank 1958 

1998 
BEI t EIB-

" * De EIB heeft 1er gelegenheid von hoor 

veertigjorig bestaan een korte video 

geproduceerd. Hear geschiedenis wordt 

op informotieve en infermele manier ver-

teld. De film is verkrijgbaar in het Engels, 

Frons, Duils, Italiaans, Spaans en Portu

gees. Hij enderscheidt zieh van andere 

eigen oudiovisuele preducties von de EIB 

die vooral tel boncoire en financiële des-

kundigen zijn gericht. Zij kunnen everigens 

neg altijd de regelmatig bijgewerkte 

bedrijfsfilm „Financing European integra

tion" krijgen. 

Met de nieuwe film ever veertig joor EIB 

hopen wij een breder publiek te bereiken. 

Voerol televisiestetions, kemers von koop-

hondel en industrie, EU-instellingen en 

delegoties in het buitenlond, Europese 

orgonisoties, beroepsorgonisoties, univer

siteiten en scholen zullen de nieuwe video 

händig vinden om „de EIB uit te leggen", 

die in de unieke situetie verkeert dot zij 

zowel een instelling von de Europese Unie 

ois een bank is. 

In een historisch gedeelte, dal in vier 
decennio is onderverdeeld, worden 
wereidgebeurtenissen en bekende perso
nen gepresenteerd noosl de EIB-octiviteiten 
in diezelfde période. Ααη het einde ven de 

film geeft de president ven de EIB, Sir 

Brian Unwin, een toelichting ep hel 

„Amsterdem Special Action Programme -

ASAP" von de Bank, het ontwoord von de 

EIB op de resolutie over groei en werkge

iegenheid von de Europese Rood von 

Amsterdam in juni 1 997. 

De film biedt voertverend en stijlvol een 

goede mengeling von beeiden von projec

ten, kopitaolmorkten en „de Bank ααη het 

werk" en belicht vooral haar bijdrege tot 

de verbetering von de levensstondoard en 

de kwoliteil von het bestaan in de 

Europese Unie en in andere regle's ven 

de wereld. 

Beholve de nieuwe film over het veertigjo

rig bestoon von de Bank en de bedrijfs-

videe is de EIB bezig met het opzetten ven 

een videotheek met filmfrogmenten voor 

televisiejournelisten. Op dit moment zijn de 

volgende cassettes verkrijgboer: de besluit-

vermingsorganen von de EIB (Rood von 

Gouverneurs, Raad von Bewind, Directie, 

de president), het EIB-gebouw, EIB-finen-

cieringen ten behoeve von de regionale 

ontwikkeiing, EIB-finoncieringen in Grieken

lond en EIB-finoncieringen in Portugol. .. 

VHS-exemploren (Betocom tv-stetiors) 

kunnen gratis worden oongevroogd bij 

mevrouw Sophie Decelle, EIB, 100 bd. 

Konrad Adenauer, L-2950 Luxemburg, 

tel.: (00352) 4379-3155, fox: (00352) 

4379.3 1 89, e-mail S.DECELLE@eib.org. 

EIB Mededelingen wordt regelmatig door 

de hoofdafdel ing Communicatie van de 

Europese Investeringsbank in 1 1 talen uit

gegeven (Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, 

Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, 

Spaans en Zweeds). 

Het g e p u b l i c e e r d e m a t e r i a a l in EIB 

Mededel ingen kan vrijelijk worden geci

teerd en g e k o p i e e r d . Toezending van 

publicaties en bevestiging van gebruik van 

dit m a t e r i a a l w o r d t e v e n w e l o p pri js 

gesteld. 

100, bd Konrad Adenauer 
L - 2 9 5 0 Luxemburg 

tei.4379 -I - lax 43 77 04 -
H 3 2 0 videoconferencing 43 93 67 

Kantoor Italie: 
Via Sardegna, 38 - 1-00 187 Rome 

tel, 4 7 1 9 . 1 - fox 4 2 8 7 34 38 -
H 3 2 0 videoconferencing 48 90 55 26 

Kontoor Athene: 
Amoiios, 12 - GR-10557 Athene 

tel, 3 2 2 0 7 7 3 / 7 7 4 / 775 - lax 3 2 2 0 7 7 6 

Kantoor lissabon; 
Avenido do Liberdade, 144 .156, 8° 

P-1250 lissobon 
tei. 342 89 89 ο 342 88 48 -

lax 3 4 7 04 87 

Kantoor Londen 
68, Pall Mol l - Londen SWI Y 5FS 

tel. 0 1 7 1 -343 1200 - ί ο χ 0 1 7 Ι - 9 3 0 9 9 2 9 

Kantoor Madr id: 
Calie José Ortega y Gasset, 29 

E - 2 8 0 0 6 Madr id 
tel. 431 13 40 - fox 431 13 83 

Contactbureau Brüssel: 
Wetstrool 227 - ß .1040 Brüssel 

tei 230 98 90 - fax 230 58 27 -
H320 videoconferencing 280 1 1 40 

Internet h t tp : / /www.e ib ,o rg 

Foto's: fotottieek EIB, 

EG, Sue Cunningham, Fotostock. 

Gedrukf door Ceulericlt in Belgie 
op gehomoiogeerd Arctic zijdepapier 

"Nordic Swan" 
IX-AA-98-002-NL-C 
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