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Europeiska investeringsbankens initiativ för att 
skapa sysselsättning i smâ och medelstora företag 

Europeiska râdet i Amsterdam upp-

manade i juni forra óret Europeiska in

vesteringsbanken att utveckia nya 

instrument för Ott, i syfte att främja syssel

sättningen i Europe, finansiera innovativo 

smâ och medelstora fôretag med stor 

tillväxtpotentiol. Banken besvarode 

denna uppmoning med att inrätto 

Amsterdamhandlingsprogrammet som 

skall tillämpas from till slutet αν âr 2000, 

och i november presenterade banken de 

första resultaten αν programmet för 

Europeiska râdets särskilda sysselsött-

ningstoppmöte i Luxemburg. Denna arti

kel beskriver bankens nya initiativ. 

FINANSIERINGSKRAV BEGRANSAR 

SMÂ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS 

TILLVÀXTMOJLIGHETER 

I Europeiska unionen skapas nya 

arbetstillfâllen till största delen i smâ och 

medelstora företag. Mellan 1988 och 

1995, exempelvis, skapade företag med 

forre an 100 anställda i medeltal 

260 0 0 0 arbetstillfâllen per âr, medan 

företag med fier on 100 anställda varje 

âr under somma period avskoffade ce 

220 000 arbetstillfâllen. Det är framför

allt smâ företag inom snabbt vâxande 

sektorer som bidrar till Ott skapa syssel

sättning. Desso företag, och framförallt 

ungo företag, skulle kunna bidra ytterliga

re i det hönseendet, om de hode bättre 

tillgang tili investeringskopitol. 

Företag som varit verksamma i mindre an 

1 0 är hör i allmänhet inte tillgâng till vare 

sig egenkapitoltillskott utifrân, eller bank

krediter för längre tid an ett ór. De finan

sierar sin verksamhet med hjälp αν 

afförskrediter eller kortfristigo lân, som 

exempelvis motsvarar over 1 00 % αν rör-

liga nettotillgângar i Italien, 60 % i 

Frankrike och 40 % i Förenade kungari

ket. Ju längre företogen hör verkot, desto 

mindre beroende blir de αν kortfristigo 

finansiella resurser, tack vare icke utdelo-

de vinstmedel, men tillgângen till lângfris

tiga krediter or fortfarande begrönsad. I 

början αν 90-talet utgjorde exempelvis 

lângsiktig upplàning endast 6 % αν rörli-

go tillgòngor för samtliga företag i Italien 

och 1 2 % i Förenade kungariket, medan 

CO 38 % αν de smâ och medelstora itali-
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ensko företogen och 26 % αν de brittiska 

over huvud taget inte hade nâgra lâng

fristiga skulder. 

Ungo innovativo företag med stork tillväxt

potentiol Stalls inför särskilda finonsie-

ringsproblem. De mäste utvecklas snabbt 

för att utnyttjo sina konkurrensfördelar. 

Deras finansieringsbehov är därför omfat

tande, medon rörligo tillgângar, som kan 

fungerà som säkerhet, i allmänhet är 

begrönsot och ett stort anta! osökerhets-

foktorer hindror en korrekt bedömning αν 

företagets möjligheter att lyckas. 

Finansiering αν sâdana företag med 

hjälp αν lângfristiga krediter är därför 

endast möjlig inom mycket snäva grön-

ser. Ett alternativ är ott utöko företagets 

egenkapital med risl<kapital. Riskkopitol-

verksomhet befinner sig emellertid fortfa

rande i ett första stadium i Europa, utom i 

Förenade kungariket som hör världens 

nöst största riskkopitalmarknod, efter 

Förenta stoterno. Medan riskkapital i 

Förenade kungariket under 1996 gjort 

det möjligt att tillhandahälla egenkapital 

för företogen tili ett värde αν 3 miljarder 

ecu, vor motsvarande siffro bara 9 0 0 mil

joner ecu för Frankrike, 700 miljoner ecu 

för Tyskiand, 600 miljoner ecu för 

Nederländerna och endast 500 miljoner 

ecu för Italien. I hela Europa har riskkapi-

tclbologen under 1996 förvörvot nya 

ondelor för totalt 6,8 miljarder ecu, ett 

belopp som är helt jämförbart med inve

steringarna i Förenta stoterna samma âr. 

Men medon over 40 % αν riskkopitolet i 

Förenta staterna onvönts för nyetablering, 

eller för ott hjälpa företag i inledningsfo-

sen, ör motsvarande siffra i Europa bara 

1 2 %, och större celen αν beloppet har 

onvönts för redan völetoblerode företag. 

Det är sjäivfallet först och främst 

Europeiska unionens medlemsstater som 

genom ändring αν skottesystemet, kapital

marknadernas regier och institutioner 

skall se till ott volymen riskkapital tili före

togen ökar. Men finansinstitut som 

Europeiska investeiingsbonken kan även 

bidra tili detto. 

EIB:S ORDNING fÖR ATT STÄRKA 

SMÀ OCH MEDELSTORA FÖRETAGS 

KAPITAL 

1. Europeisk finansieringsordning för 

teknologi - EIB ovsätler under de kom

mande tre âren 1 25 miljoner ecu för för

värv αν ondelor i solido riskkopitalbolog. 

Utifrân deras egen bedömning förvörvar 

desso företag i sin tur ondelor i smâ och 

medelstora företag, med betoning ρά 

relativt unga företag inom högteknologi-

sektorn som hör förmodod snabb tillväxt. 

EIB förvörvar olltso 

inte direkto ondelor i 

smâ och medelstora 

företag inom denna 

kofegori, utan utnyttjar 

den särskilda kompe-

"Tv tens och kunskap om 

» f « · marknaden som fram

gângsrika riskkopital

bolog förfogor over. 

Desso företags mäl

sättning ör Ott finansie

ra smâ och medelsto

ra företog i inlednings-

skedet, för ott sedon 

avyttro sino ondelor 

med vmst. 

EIB överlater ât Europeiska investerings

fonden (EIF) Ott väljo ul de riskkopitalbo

log dar banken skoll förvärva ondelar. 

EIF ögs tili 40 % αν EIB, tili 30 % αν 

Europeiska kommissionen och 30 % ögs 

αν co 80 privato och offentliga banker. 

EIF förfogar sjölv over mer on 75 miljo

ner ecu, utöver EIB:s 1 25 miljoner, som 

ska anvöndas till att törvörvo andelar i 

riskkopitalbolog. Banken förvöntor sig ott 

ondra finansinstitut med egna medel skoll 

stödja dess initiativ, vilko syftar tili ott 

utveckia den europeiska riskkopitolmork-

noden sä ott ett belopp, som ör fiera 

ganger högre ön de 200 miljoner ecu 

som EIB och EIF bidrar med, kon sotsas 

pâ Ott utöko de smâ och medelstora före

tagens egna medel ( ). Detto erbjudonde 

om ytterligare kapital kommer ott märkos 

pâ marknaden. 

2. Egenkapital och kvasikapital för att 

finansiera innovativa smä och medelsto

ra företag - Ytterligare medel, som i 

balansräkningen röknas in i egenkopita-

let, ör viktigt för de smö och medelstora 

företogen. Det gör ott de omedelbart kon 

stärka sin finansiella stâllning och samti 

digt öko manöverutrymmet för att skoffa 

ytterligare kapital utifrân. Blond de instru

ment som kon utnyttjas ör naturligtvis 

direkt förvärv ov egenkapital, men ocksâ 

andrò slag αν finansiering som inte direk-

utgör egenkapital men som liknar det, 

sâsom t ex lân med underordnode lân. 

EIB kan inte direkt erbjuda de smä och 

medelstora företogen sâdon riskkapitalfi

nansiering, uton somorbetor med rutine-

rode somorbetsportners som har en kund-

krets och kunskap om lokolo och 

regionala marknader, och som lock vare 

närheten till kunderna kon gransko inve-

steringsprojekten till en rimlig kostnod och 

beräkno riskpremier pa ett lömpligt satt. 

Banken tillämpor dörför sommo princip 

för sin finansiering som nör det gäller de 

globala lânen: den tillhondahâller medel 

för somorbetsportners som, under eget 

onsvor, vidorebefordar dem till smâ och 

medelstora företag. Banken delar risker-

na knutno till finansieringen med sino 

somarbetsportners och kommer därför att 

logge undan 800 miljoner ecu for riskfi-

( ) Europeiska kommissionen och parlamentet 
har beslutat att tillhandahälla riskkapital for att 
stärka innovationspotentialen och konkurren-
skraften inom EU. Det införs en riskkapitalord-
ning ("ETF-start") som ocksa kommer att förval
tas αν EIF. De resurser den kommer att förfoga 
over skall huvudsakligen finansiera inrättande 
αν eller inledningsfasen i företag inom högtek-
nologisektorn. Inte heller här planeras nagot 
direkt förvärv αν ondelar i individuella företag, 
utan snarare i specialiserade riskkapitalbolag 
som investerar i företag under eget ansvar. 
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nonsiering under de kommande tre âren. 

Det borde varo tillräckligt för ott belop

pen för att finansiera riskkapital, tillsam

mans med beloppen frân desso somor

betsportners pâ 5-8 miljoder ecu. 

Med denno riskkopitolverksomhet gâr 

EIB in pâ ett nytt omrâde. Villkoren för 

denno verksamhet âterstâr fortfarande ott 

definiero i detolj, naturligtvis i samarbete 

med portnerinstitutionerno, och den exak

te fördelningen ov risker och vinster 

mäste foststöllos tillsammans med respek

tive institution. 

Hittills har banken tillhandahällit medel 

för det stotligo riskförsökringsbologet 

SOFARIS (Société publique française de 

garantie des financements des PME), som 

inom vissa gränser beviijar garantier tili 

fronsko riskkopitalbolog nör de tillhonda

hâller egenkapital. Företaget har bidrogit 

tili Ott finansiera inrättandet ov ett gemen

samt riskkopitalbolog för IMI (Istituto 

Mobiliare Italiano) och ABN Amro Bank 

och förhondlingor pâgôr med andrò insti

tutioner om drygt ett tiotal andrò finon-

sieringsmöjligheter. 

Banken ser de kommande mânaderna 

som en försöksperiod. Vi skoll somlo erfa-

renheter och tillsammans med varo 

somarbetspartners anpassa finonsie-

ringsutbudet med hjälp αν riskkapital till 

de smâ och medelstora företagens särskil

da behov, vilko varierar frân ett med

lemsland till en αηηαη. Mâlsattningen ör 

Ott kunno erbjuda ett brett utbud ov 

ottraktivo finonsieringsprodukter. 

Inom ramen för sin traditionella verksamhet grundad pà de globala 

lânen beviijar EIB de portnerinstitutioner banken somorbetor med 

kreditlinjer ρά medellâng och lang sikt. Dessa mellanhänder utnyttjar 

medlen för att bevilja Ion (med högsta säkerhet) tili smä och medelstora 

företag, som stöd tili investeringar dar beloppen understiger 25 

miljoner ecu. Melianhänderno tar självo onsvor för lànen och star för 

risken, enligt villkor de självo foststollt. Erforenheten visar att 

konkurrensen mellan bankerna gör ott EIB:s partnerinstitutioner 

vidorebefordrar EIB:s gynnsommo finonsieringsvillkor tili de smà och 

medelstora företogen. För nârvarande somorbetor banken med ett 

hundratol partnerinstitut som beviljas globala lân avsedda ott finansiera 

sma och medelstora företag. I början αν 80-talet uppgick de globala 

lânen endast tili ca 500 miljoner ecu i medeltal per àr och omfattade 

endast ett tusentol företag. Under 1 997 uppgick lanen tili 2,5 miljarder 

ecu och omfattade 1 3 000 företag. De globala lânen till förmän för 

smâ och medelstora företag motsvorode nyligen co 1 2 % αν bankens 

totala utiäning inom Europeiska unionen. 

Finansiering αν smâ och medelstora 

fö re tag ( 1 9 9 3 - 1997) 

i/7/oner 

3000· 

2000-

1000-

Antal 

-18 000 

12 000 

6 000 

93 94 95 96 97 

Antal 

Finansiering 

Mellan 1993 och 1997 mottog over 47 000 smà och medelstora företag knapp 11 miljorier ecu till deras projekt. Av dessa företag hade 85 % 
under 50 anställda. 

. υ L ι E I 1 Ν E Ν 



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

EIB och partnerskap mellan den offentliga 
och privata sektorn 

••" Det framgângsrika införandet αν den 

ekonomiska och monetära unionen (EMU) 

och den gemensamma valutan under det 

kommande ârtiondet or beroende αν inve

steringar som stärker Integrationen αν 

Europeiska unionens medlemsstater. Den 

inre marknaden hör fromhävt betydelsen 

ov en effektiv infrastruktur som en nödvän

dig grund för Europas framtida tillväxt och 

konkurrenskraft och skapandet αν arbets

tillfâllen. 

En särskild mälsättning för sodano investe
ringar ör att stärka fysiska forbindelser 
med ovlögsno regioner och grannländer, 
ov vilko mango nu ör kandidater för med
iemskap i Europeiska unionen. En priorite
rad mälsättning i denno process ör den 
fortsatta utvecklingen och moderniseringen 
αν transeuropeiska nät för transport, ener
gi och telekommunikation sâvol som andrà 
viktiga större europeiska infrastrukturpro
jekt och miljöinvesteringor. 

Att uppfyllo kriterierno för EMU-medlem-
skop, som faststâllts i Maostrichtfördroget, 
har krävt en större âterhâilsomhet i den 
offentliga sektorn och ökod budgetdisci-
plin, vilket hör betonot behovet ov ökod 
effektivitet för investeringar ί ekonomisk 

och social infrastruktur. För att bibehâlla 
synnerligen viktiga investeringar i projekt, 
som anses nödvändiga för Europas väl-
ständ, mäste EU:s medlemsstater finno 
alternativa finonsieringssött för ott minska 
sina budgetunderskott och investeringspro
gram. Desso alternativ inkluderar privati
sering och Ott delà pâ investeringskostno-
der med den privato sektorn, särskilt 
genom partnerskap mellan den offentliga 
och privato sektorn (PPP). 

ETT EUROPEISKT TILLVÄGAGANGSSÄH 

FÖR PARTNERSKAP MELLAN DEN 

OFFENTLIGA OCH PRIVATA 

SEKTORN (PPP) 

Pä EU-nivä utvecklas gemensamma hond-
lingssätt för ott främja Ott privato intressen 
förenor sig med staten för ott utveckia, 
finansiera och driva infrastruktursatsningar. 
Utvecklingen ov partnerskap mellan den 
offentliga och privata sektorn (PPP) ör inte 

enbart nödvöndigo för ott to itu med bris
ten ρά offentliga rnedel, utan även ρά 

grund αν det positivo bidrag som kan för
väntas frön den private sektorn vod gäller 
ledning, kostnodseffektivitet och kvolité ρά 

tjänster, delande αν vissa kostnader, 

utbuds- och efterfrégerisker samt fördelor 
som uppkommer genom ott erfarenhet frân 
offentlig och privat sektor kombineras. 

Europeiska radet hör i sino rekommendo-

tioner om den ekonomiska politiken upp-

repode ganger understrukit betydelsen αν 

partnerskap mellan aen offentliga och pri-

Som EU-institution kon EIB även medverko 
i arrangemang för Ott dro tili sig ondro käl
lor αν EU-finonsiering - särskilt bidragsfi
nansiering frön unionens strukturfonder -
Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
semmanhallningsfonden - och Europeiska 
kommissionens budgetpost för TEN-projekt 
samt Europeiska investeringsfonden (EIF). 
I Central- och Osteuropa, dar EIB deltot i 
förberedelserne ov en djupore integration 
och anslutning tili EU, somorbetor den 
ocksä nöro med kommissionens bi-
drogsprogram PHARE. Efter beslutet vid 
Europeiska râdets mote i Köpenhamn 

Bron Vasco de Gama > Lissabon 

voto sektorn (PPP) som en ordning för ott 
pâskynda genomförandet ov vösentligo 
projekt. Stots- och regeringscheferno upp-
monade tili att orbetsgrupper uppröttas ρά 

ett mycket tidigt stodiu.m ι planeringen ov 

viktiga projekt, särskilt för att främja samar
bete mellan, och deltagonde ov, offentliga 
och privata intressen. 

Utvecklingen αν ett lömpligt upplögg för 
PPP för Ott finansiera transportinfrastruktur 
betonodes även i rekommendotionerna 
frän högnivägruppen för TEN-projekt, i vil
ken EIB är medlem och kommissionsledo-
mot Neil Kinnock ör ordlöronde. EIB är 
beredd ott aktivt stödje PPP genom ott 
utnyttje befintligo finonsiello resurser, och 
dar sà ör nödvändigt, genom ott förstärka 
somfinonsieringen med ondro finansiella 
källor och övriga lämpliga finansierings
ordningar. 

1 993 ör medel frân PHARE-progrommet i 

ollt högre grad riktot tili samfinansiering ov 

infrastrukturprojekt. 

Sâdon EU-finonsiering kon vara en bety
dande köllo tili mervörde för PPP genom 
Ott dels minska kapitolkostneden, dels 
genom att skapa betydande finansiell sam
verkan. EU:s samfinansiering med den 
offentliga och privato sektorn stärker 
trovördigheten och kreditvördigheten för 
PPP-projekt samtidigt som den förböttrar 
hövstöngseffekten ov den offentliga sek
torns finansiering. 

EIB OCH INFRASTRUKTUR 

I egenskep ev Europeisko unionens pro-
jektfinonsieringsinstitut har EIB 40 ârs erfa
renhet ov att stödja utvecklingen ov infra
struktur - särskilt transportprojekt - i 

4 W B U L L E I I N E N 2 
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Europeiska unionens mediemsiânder och i 
ökonde grod i tredje lander. Lan till projekt 
som syftar till att modernisera Europas 
infrastruktur, särskilt TEN, uppgick 1997 till 
9,5 miljarder ecu. Under de senaste fem 
âren (1993-1997) hör EIB beviijat 46 mil
jarder ecu till transeuropeiska not och 
deras utvidgning tili lander som delar 
gröns med unionen, särskilt i Central- och 
Osteuropa. Insatser inom unionen uppgick 
tili 38 miljarder ecu. Storskoligo infrastruk
turprojekt som hör stötts utgör en samman-
logd investering pâ over 130 miljarder 
ecu under denno period. 

EIB gör ingen àtskillnod mellan offentliga 
och privato investeringar, ej heller mellan 
nybyggnotion pâ tidigare obebyggd mark 
och utbyggnad, nya projekt och renove-
ringsprojekt. Banken hör Ingo särskilda 
land- eller sektorvisa kvoter. Dess uppgift 
som EU-institution är att tillhandahälla lang
fristig finansiering tili bärkraftiga projekt 
som uppfyller EU:s ekonomiska mal. 

Den privata sektorns ökande betydelse, 
ollteftersom den gar in ρά omrâden frân 
vilko den offentliga sektorn dror sig tillba
ka pâ grund ov Maastrichtkriterierna, är 
stärkt ov den allmönno globolo trenden tili 
privatisering och globalisering, vilket även 
âterspeglos i utvecklingen αν EIB:5 utla-

ningsmönster. Samtidigt som EIB fertsàtter 
Ott stödja offentliga infrastrukturprojekt, 
finansierar den Oven ett ökande ontol pro
jekt i den privato sektorn som inkluderar 
nyligen privotiserad telekommunikation 
samt projekt i energisektorn och ρά mil

joomrâdet (behandling αν ovfoll och 

avloppsvatten samt vattenförsörjning). 

Vid slutet ov 1 997 var cirko 62 % αν ban

kens laneportfölj för projekt i EU i den pri
vato sektorn, dar de fiesta för 1 0 ar sedon 
skulle ha vorit stotens direkto onsvor. 
Sädont stöd hör även gâtt till PPP. 

Exempel pà dylika partnerskap i Euro
peiska Unionen, i vilke EIB ör involverad, 
ör den nyo Elbetunneln för Hamburg i 
Tyskiand, Spoto-flygplotsen och avsnittet 
Elefsis-Stavos αν motorvàgen Potros-
Aten-Tessoloniki i Grekland, Molpensa-
Milano flygplatsen samt de oljeeldode 
kroftverken i Italien, utbyggnaden ov M6-
motorvägen och andre DBFO-vägpro-
grom, Manchester tunnelbanelinje, den 
första etappen ov järnvägsförbindelsen tili 

Hamnen i Pireus 

tunneln under Engelska konolen, höghas-
tighetstâget till Heathrow, den ondro bron 
over Severn och Skye-bron i Förenade 
kungariket. Vosco da Gome-bron i 
Lissobon och Topodo IPP-kroftverket i 
Portugal, ringleden i Dublin ρά Irland, 

Storoböltförbindelsen i Donmork och 
Öresundsförbindelsen mellan Donmork 
och Sverige. 

FÖRDELAR MED PARTNERSKAP 
MELLAN DEN OFFENTLIGA OCH 
PRIVATA SEKTORN (PPP) 

Utvecklingen ov partnerskap mellan den 
offentliga och privato sektorn (PPP) i EU 
gär fortferende reletivt längsomt. Det ör en 
relativt ny företeelse, och verje feil her en 
tendens ett skiljo sig frön PPP-projekt i 
ondro lönder. Mycket beror ρά kulturen, 

existerande finonsieringsstrukturer och erfe-

renhet samt de särskilda omständigheterno 
för PPP-projektet. PPP är ofto komplicerode 
strukturer som kräver noggrann forberedel
se och som för vilket onnot framgângsrikt 
partnerskap, krövs ett helhjärtot engage
mang ov de inblondode porterno. 

Vod EIB erfarit är ott PPP erbjuder staten 
och den offentliga sektorn en mer bolonse-
rod syn pà ögorskop, organisation, riskdel-
ning och regiering αν projekt. PPP behöver 
inte nödvöndigtvis inneböre ott den privato 
sektorn blir delvis eller helt ögore ov pro
jekten. Det kon vara liko värdefullt att delo 
ρά risker i sombond med kostnader 

och/eller intakter eller övriga projektrisker. 

För Ott ηά fremgâng med PPP mäste risker-
no deles röttvist ov bade de offentliga och 
private porterno, och det mäste finnas ett 
tydiigt och solitt legolt ramverk samt en 

överlog stödjonde poli
tisk miljö. Aspekter för
knippade med upp-
h o n d l i n g s p r o c e s s e n 
behöver förbättras och 
kostnaderno för ott ut
veckia PPP-förslog behö
ver sköros ned. Det finns 
ingen endo enkel lös-
ning och att finno den 
rotto belonsen mellan 
risk och avkastning för 
ett PPP-upplägg kan 
vara svârt och to lang 
tid. I visso fall skulle pro

jektet kunna he slutförts mycket tidigare ov 
den offentliga sektorn om den ogerot själv. 

Deltagonde αν den privato sektorn kommer 

endast ott förverkligas om den ör söker pâ 
Ott erhällo en tillfredsställande finansiell 
avkastning. Det ör inte detsamma som "bil
lig finansiering", uton det huvudsokligo vär-
det för den offentliga sektorn ov ett privat 
engagemang i PPP ör den förväntode kost-
nedsminskningen som förknippos med över
föringen somt bättre riskhentering. 

Det bör noteres ott storskoligo infrastruk
turinvesteringar alltid kommer att varo ett 
noturligt onsvorsomräde för staten, med 
tanke pä deres stora inverkan och betydel
se, och oovsett vilken lösning som völjs 
kommer regeringar alltid ott ho en grund
iâggande roll ett spelo i förverkligondet αν 

stora transportprojekt. Sodane projekt or 

ofto inte finansiellt lönsommo och bidrag 
fràn den privata sektorn behöver onpossos 
till detto. Inom andrò mer kommersiella 
sektorer, som telekommunikation och ener
gi, begränser liberolisering αν marknaden 

och privatisering olltmera stetens ingripen-

de till ett endest innefotte en roll som till-

synsmyndighet. 

EIB-STÖD 

Làn frän EIB, som làntogore ρά kopitol-

morknoden med kreditvàrdigheten "AAA", 
hor en ràntekostnad som ligger nära med
iemsstaternas. Banken kan tillhandahälla 
löptider och amorteringsfria perioder som 
kan förbättra projektets bàrkroftighet för 
den offentliga sektorn och bidro till dess 
finansiella stobilitet för den privato sektorn. 

EIB àr ocksâ beredd ott gora ytterligare 

ansträngningar för ott underlätta finensie-

E I B B U L L E T I N E N 2 



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

ring ov större infrastrukturprojekt och part
nerskap mellan den offentliga och privato 
sektorn (PPP). Till stöd för unionens politik 
för TEN inrättade banken ett särskilt "utlâ
ningsfônster" för större infrastruktur vilket 
välkomnodes ov Europeiska rädet i 
december 1994 i Essen. Inrättandet ov 
EIB:s utlâningsfônster för TEN sommonföll 
med râdets godkönnande ov förteckning
en over prioriterade transport- och energi
nàt. 

Malet med EIB-fönstret ör att bibehâlla 
utiàningstakten till sàdono projekt och 
framför ollt ott moto de krov som partner
skap mellan den offentliga och privato 
sektorn ställer. Dà de flesto berättigade 
PPP-projekten omfattar uppbyggnad ov 
làngvoriga tillgângar kommer EIB att, 
inom ramen för dess utlâningsfônster, 
överväga ott ytterligare förlängo dess 
redon lângfristiga löptider för lân till 25 
âr eller mer och utöko amorteringsfria 
perioder för ott moto ovbetolningar och 
kassoflöde. 

Utläningsfönstrets omfettning förstörktes 
ytterligare och utvidgades som del 
αν EIB:s Amsterdam-handlingsprogram 

(ASAP), vilket inröttodes som svar ρά 

mediemsstaternas resolution om tillväxt 
och sysselsättning vid Europeiska rädets 
mote i Amsterdam i juni 1 997. ASAP är 
inriktot ρά ott öka stödet tili investeringar 
som främjor skapandet ov lângsiktig sys
selsättning, inklusive finansiering ov större 
sysselsättningsskapande infrastrukturpro
jekt och TEN. Omfottningen ov PPP som 
EIB kan stödja hör ocksä utvidgats under 
Amsterdem-hondlingsprogremmet tili ott 
omfatto projekt inom hölso- och utbild
ningsomrâdet. 

EIB ser sin roll som proktiskt inriktad -
som en kompletteronde köllo tili finansie
ring och râdgivning - för ott stödje 
genomförandet ov projekt och framför ollt 
Ott ogera som katalysator för att arrange
rò lämpliga finensieringslösningor. Den 
övergriponde mâlsattningen ör ett minske 
finonsieringskostnoden och risken samt att 
maximera möjligheterno för projektets 
framgâng. Det erbjuder även EIB möjlig-
heten ott bli engogerod i projekt pä ett sà 
tidigt Stadium som möjligt i utorbetningen 
ev kontrektsmössigo och finonsiello struk
turer, att tillhondohâlle och essistero vid 
mobiliseringen ev medel för genomförber-

hetsstudier och frcmjo deltogende ov 

ondro finansiella källor. 

De finansielle strukturer som utformas för 
partnerskap mellan den offentliga och pri
vate sektorn börjar bli alltmer avancera
de och EIB är beredd ott delta i arrange
mang som innefettor Introduktion αν 

kopitolmorknodsinstrument. EIB;s förmago 
Ott tillhandohälle betydende län därutö-
ver ken öka PPP:s olternotiv tili samfinan
siering mellan làn fron kommersiella ban
ker och upplàning ρα kopitolmerkneden. 

Exempel pâ kombinerad finansiering 

Flygplatsen Malpensa-Milano 

genom EIB och obligafionslän pà kopital-
morkneden för PPP her onvönts i DBFO-
vägprogrem och i pro ektet ett köpe och 
hyra ut possagerortàc αν Stagecoach i 

Förenade kungariket. 

STÖD FRÂN EUROPEISKA 

INVESTERINGSFONDEN 

En αηηαη institution som kon ge stöd vid 
finansieringen αν europeiska infrastruktur

satsningar or Europeiska investeringsfon

den, som stortode sin verksamhet i juni 

1 994. Med ett kapital ρά 2 miljarder ecu 

hor EIF inrättots för att tillhandahälla 
garantier för Ιάη med fo-mansrättsordning 
och förlogslän och i visso fall tillhandahäl
la kapital tili större infrastrukturprojekt, 
särskilt tili TEN-projekt. Dess mandat 
omfattar Oven tillhondahällandet ov stöd 
tili smà och medelstora företag. 

EIF ör i sig självt ett partnerskap mellan 
den offentliga och privata sektorn i och 
med att det ör ett partnerskap mellan EIB 
(som öger 40 % ov koprolet), kommissio
nen (30 7o) och offentliga och privato 
banker (30 %). Fonden kan ho ett stort 
inflytonde ρά att minska kapitolkostnaden 

för krediterno. EIB hör finansierat ett flertal 

partnerskap mellan den offentliga och pri
vato sektorn, vilka ocksä hor stötts ov EIF, 
som Rion-Antirionbron i Grekland, Mol-
penso-flygplotsen i Italien, Topodokraft-
verket i Portugal och snabbtagförbindel-
sen frän London tili tunneln under 
Engelska konolen (CTRL), samt projektet 
vognpork tili jörnvägen ov Stagecoach 
och nägro ov DBFO-vägprogrommen i 
Förenade kungariket. 

PARTNERSKAP MELLAN DEN 

OFFENTLIGA OCH PRIVATA SEKTORN 

UTANFÖR EU 

Utöver lönderno i Central- och Osteuropa 
kommer EIB sennolikt att i ökod utsträck
ning bli engogerod i portnerskopsprojekt 
mellan den offentliga och privato sektorn 
utanför Europeiska unionen. EIB är för 
nörverende verksam i over 1 20 lander 
som inte ör mediemmar i EU inom romen 
för EU:s externa biständspolitik. Stöd tili 
investeringar för partnerskap mellan der 
offentliga och privato sektorn kommer att 
varo särskilt betydelsefullt i Medel-
hovsregionen dar banken ör aktiv inom 
partnerskapet Europo-Medelhovslönder-
no, vilket lägger en stark tonvikt pä 
utveckling ov den privato sektorn i regio
nen. Ett oktuellt exempel ρά ett partner

skap mellan den offentliga och privato 

sektorn ör EIB:s stöd tili uppbyggnoden 
ov ett större oljeroffenoderi nära 
Alexandria αν Middle East Oil Refineries. 

I Asien och Latinamerika riktos EIB:s utia

ning till projekt som omfattar samriskföre
tag med europeiska och lokala partner, 
inklusive strukturer för partnerskap mellan 
den offentliga och private sektorn. 
Exempel pâ sädeno pertnerskep (PPP) 
omfetter enlöggningor för uppsamling 
och rening αν avloppsvatten i norra 

Buenos Aires, Argentino, ov Aguos 

Argentinos, och modernisering och ut

byggnad ov transport- och distributionsnä
tet för dricksvatten i vostra Jakarta, 
Indonesien, αν Gerude Dipte Semeste. 

I Afrike, Västindien och Stillahavsomradet 
regieras EIB:s insatser αν den fjärde 
Lomekonventionen. EIB:s inriktning för 
framtida stöd i desse steter kommer troligt-
vis Ott löggo större vikt vid utvecklingen 
αν den privata sektorn, vilket ocksä kom
mer Ott medföro ett ökot deltagonde αν 

EIB i partnerskap mellan den offentliga 

och privato sektorn. • 
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EIB som del αν europeiska gemenskapens 
institutionella struktur 

p i EIB, som grundodes 1958 genom 

Romfördraget som Europeiska gemenska

pens finansinstitut, hor sino operativo 

ramar fostställdo αν Fördroget om upprät

tandet ov Europeiska gemenskepen, övri

ga gemenskopsfördrog samt bankens 

egen stodgo. EIB tjönar Europeiska 

gemenskapens mal genom ott rikto lang

fristig finansiering, som upplànos ρά värl

dens kapitalmarknader, till investerings

projekt inom Europeiska unionen och 

sedan början αν sextiotolet i tredje lönder 

för Ott hjälpa tili ott genomföro gemenska

pens somorbets- och biständspolitik. Längt 

ifrân att begrönso EIB i sin verksamhet, 

möjliggör gemenskapens legala ramverk 

Ott banken kon tillgodose nya prioritera

de europeiska verksamhetsomrâden i sin 

verksamhet. Närhelst tillfälle givits hor EIB 

utvidgat och diversifierat sin verksamhet 

för ett utföro sin uppgift som gemenska

pens finansinstitut i en ekonomisk och poli

tisk miljö som är under ständig förändring. 

EIB:S EXISTENSBERÄTTIGANDE ' 

Under det är da banken firor sitt fyrtionde 

verksamhetsâr förefoller det lömpligt att 

pâminno om de skäl som lag bokom ban

kens grundende. Beslutet om ott etoblero 

EIB vor en väsentlig del αν beslutet om ott 

upprötto Europeiska ekonomiske gemen

skepen. Ett ev villkoren för ett framgângs

rikt utvidgo det sektoriello samarbetet 

under Europeiska kol- och stàlgemensko-

pen till en enhetlig gemensam marknad 

Underteckning av Romfördraget 1958 

Γ îi:i,ri-
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vor tillgàngligheten till medel för ott finan

siere omfattande fysisk infrastruktur som 

bond samman de netionello ekonomierno 

i de berördo lönderno. Betydande finan

siella belopp behövdes ocksâ för ott 

finansiera investeringar i mindre gynnade 

regioner och inom industrin, för att hjölpo 

dem att intégreras i ett öppet och konkur-

renskroftigt ekonomiskt omràde. Vid kon-

ferensen i Messina, som hölls 1 955 för ett 

förberedo Fördroget om upprättandet ov 

Europeiska ekonomiska gemenskapen, 

ledde desse överväganden tili idén om ett 

europeiskt offentligt organ som kunde 

underlätta onskoffningen och överföring

en ov kapital frön de rikore regionerna tili 

de fottigore regionerna inom gemenske

pen somt tillhendahàllo kapital tili gemen

skapen utifrân. Följaktligen "föddes" EIB: 

en projektfinonsieringsbonk som kunde 

onskoffo huvuddelen ov sino làn genom 

upplàning ρά kopitolmarknederne och 

verko ρά en icke-vinstgivonde basis i näro 

samarbete med banksektorn. Det vor 

uppenbort att bankens prieritering för 

utiàningen skulle varo regionolutveckling, 

modernisering och omstöllning ov 

industrin samt ekonomiska mal αν gemen

samt europeiskt intresse, särskilt transeuro

peiska infrastrukturer för transport och 

telekommunikation. Desse är fortferende 

de viktigaste ov EIB:s malsättningar för 

utiàningen idag. Andra her tillkommit over 

ären som svar pä investeringsbehov som 

uppkommit genom ott ekonomiska villkor 

föröndrots, som t ex en söker energiför

sörjning, miljöskydd, innovation inom 

industrin och senast tillväxt och syssel

sättning. Att frömje europeisk integra

tion vor och ör fortfarande bankens 

endo existensberättigande. 

ETT SJÄLVSTÄNDIGT ORGAN 

MED EN OBEROENDE STRUKTUR 

FÖR BESLUTSFATTANDE 

Det foktum ott beslutet att skopo EIB 

vor en väsentlig del ov beslutet om 

Ott upprötto Europeiska ekonomiska 

gemenskapen förklarer verför bonkens 

stadgo, sasom ett protokoll fogod tili för

droget, utgör en fundementel del αν 

Romfördraget. Fördroget definieror EIB 

som juridisk person och ger banken finan

siell och administrativ oovhängighet samt 

erkönner dess unika stâllning som den 

endo gemenskopsinstitutionen ott verko 

ρά marknaden tillsammans med kommer

siella banker och övriga finonsiello institu

tioner som dess parter. Endast bankens 

egno beslutsfattonde organ ken förplikti-

ge banken, vilket gorenteror ett den ken 

utöve ett oberoende professioneilt besluts-

fettende för dess utianings- och υρρΙά-

ningsverksomhet. 

EIB:s finansiella struktur hor ocksâ utfor-

mots i överensstämmelse med oovhängig-

hetstenken. Kopitelet är tecknot ov ban

kens ögare, vilke ör Europeiska unionens 

medlemsstater. Bankens räd, EIB:s högsta 

organ som representerar ägorna, kon 

öko det tecknade kopitelet och fastställa 

den procentondel som skall betalas in. 

Vidare ör strukturen för bankens admini

stration inriktad ρά ott ge operativ oov

hängighet inom romen för det ollmänna 

mandat som faststâllts i fördroget och 

EIB:s stadgo och ρά sà sott fullgöra villko

ren för förveltningen ov en institution som 

semtidigt ör en institution inom Europeisko 

gemenskapen och en bonk. 

SVARSBENÄGENHET 

I sin deglige verksemhet försöker banken 

stöndigt uppnâ en balans mellan oov

hängighet och svorsbenögenhet, vilket 

innebär att bankens insatser inte endast 

ör i överensstämmelse med gemenska

pens politik utan ocksâ stödjer den ρά ett 

positivt satt. EIB samordnar sin verksam

het nöro med gemenskapens ekonomiska 

politik och upprâtthâller i förlöngningen 

nöro kontakter med övriga institutioner. 

När EIB:s ollmänna riktlinjer för verksem-
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heten foststölls tor bankens ràd hänsyn till 

nyo verksamhetsmàl som utorbetots αν 

övriga gemenskopsinstitutioner - särskilt 

de mal som formulerots ov Europeiska 

unionens rad och Europaporlamentet -

boseret ρά förslag som logts from αν 

Europeiska kommissionen. 

I enlighet med idén om svorsbenögenhet 

her bonken utveckiat en aktiv ottityd inte 

enbart tili genomförandet ev nyo europe

iska verksamhetsmàl utan ocksâ i ökande 

grod betrâffande deras utformning och 

forberedelser genom bankens förhonds-

arbete, vilket bereder vagen för nyo ini

tiativ som lonseros ov Europeiska râdet. 

Banken gör detto blond annot genom ott 

delta i EU:s högnivägrupper som förbere

der policy för nya verksamhetsomrâden, 

exempelvis de som fostställde Europas 

prioriterade transeuropeiska nät för tran

sport, energi och telekommunikationer 

(TEN) vid mitten ov nittiotolet. Ett oktuellt 

exempel ρά EIB:s innovativo verksamhet, 

som genom bankens oktivo ogerende 

bidrar tili nyo initiativ frän Europeiska 

ràdet, är làneverksomheten till stöd för 

Europeiska unionens politik om tillväxt 

och sysselsättning som faststâlldes i mitten 

αν 1997. De hade sitt upphov i en 

utvecklingsprocess som började med 

EIB:s "Edinburgh-ordning", vilken tillhon-

dohöll ytterligare finansiering tili att 

omfette investeringer i TEN-projekt och 

miljöskydd ρά begöron αν toppmötet i 

Edinburgh i december 1992. Edinburgh

ordningen utvidgades tili ott omfotto inve

steringar i sma och medelstora företag 

ρά begöron αν Europeiska râdets mote i 

Köpenhamn (juni 1993). Ett utbud ov 

andrò utlàningsinitiotiv följde, döriblond 

en tidsbegrönsed ordning för subventio-

nerede Ιάη för nye erbetstillfällen i smâ 

och medelstora företag, som inröttodes 

1994 i samarbete med Europeiska kom

missionen. I juni sommo ór introducerade 

banken, tillsammans med Europeiska 

kommissionen och banksektorn, Euro

peiska investeringsfonden (EIF) i syfte att 

tillhandahälla garantier tili förmän för 

TEN-projekt och investeringar i smä och 

medelstora företag. I mitten ov 1995 

beslutode bankens räd att utvidga berätti

gandet för bankens utianing tili att omfat

to forskning och utveckling samt detalj-

hondeln för ott tillgodose finonsieringsbe-

hoven vid innovo'ivo setsningor inom 

desso sektorer. I augusti 1 997 beslutode 

EIB om sitt sysselsättningspoket "Amster

dam-handlingsprogrammet" (ASAP), vil

ket bidrar tili genomförandet ov Euro

peiska râdets "Resolution om tillväxt 

och sysselsättning", som ontogs i Amster

dam ('). 

SAMARBETE MED ÖVRIGA 

GEMENSKAPSINSTITUTIONER 

Samtidigt som banken atnjuter den oov

hängighet som den gevs i fördroget, 

orbetor den tillsammans med de övriga 

gemenskopsinstitutionerno i syfte ott moxi-

mero effekten ov deras respektive verk

samheter som hor sommo europeiska 

mal. För ott underlätta bankens samarbe

te med institutionerno i Bryssel etablero-

de EIB ett representationskontor i Bryssel 

1968. 

Europeisko unionens rad 

Europeiska unionens râd, som ontor 

gemenskopslagstiftning, ken bjude in EIB 

Ott delta i genomförandet ov ny gemen-

skopspolitik. Banken följer râdets over-

löggningor näro och upprâtthâller, med 

hjälp αν sitt konfor i Bryssel, kontakter 

med de personer som ör involverode i 

râdets tonkeprocess kring gemenskops-

politikens framtida rikfning. Radet upp

skattar EIB:s professionelle sakkunskap 

och kunnande och bjuder därför in ban

kens president till ott delta i rädsmöten för 

Ott bidra tili diskussionen. Vid Ekofin-

rädets (ekonomi- och finensministrernes) 

möten hor det blivit en proxis ott bjudo in 

EIB:s president nör pLinkter som berör 

banken finns med pä degordningen (•'). 

EIB:s anställda deltar i tillfölligo orbets

grupper som uppröttes ev rädet för ott 

diskutere och förberedo verksamhetsom

râden i vilko EIB spelar en roll, exempel

vis i högnivägruppen hy transeuropeiska 

tronsportnät (TEN), vers ordförende är 

(') Se även EIB-Bulletinen nr. 95, s. 1 -4. 
( ) Ett viktigt utmärkande drag för Ekofin-rädet 
är Ott finansministrarno, som samias i rodet, 
ocksä är bankens radsmedlemmor och därmed 
väl insatto i Elß:s verksamhet. 

kommissionsledamot Neil Kinnock, samt 

högnivägruppen för telekommunikationer 

med kommissionsledamot Martin Bonge-

mann som ordförende. 

Europeiska rädet 

EU:s medlemsstaters stots- och regerings-

chefer vänder sig i ökande grod tili EIB 

för assistons i genomförandet ov gemen-

skopspolitikens nyo mal. I mango αν 

Europeiska râdets slutsatser under de 

senaste fem âren hor banken ombetts ott 

stödja genomförandet ov desso, med bör

jan vid toppmötet i Edinburgh i december 

1992, dör EIB ombeddes ott stödja en 

ekonomisk öterhömtning i Europa genom 

Ott pâskynda dess finansiering ov TEN-

projekt inom transport, telekommunikation 

och energi samt investeringar tili formar 

för miljöskydd. Ett onnot exempel inom 

TEN-omrâdet vor bankens deltagonde i 

möten med gruppen ov personliga före

trädare för stets- och regeringscheferno 

under 1994, dar bonken hjälpte tili att 

identifiera de fjorton högprioriterode 

transportprojekten och de tio prioriterede 

energiprojekten som ontogs definitivt i 

december 1994 vid Europeiska rädets 

toppmöte i Essen. Ett exempel frän 1 9 9 7 

vor EIB:s aktiva ogerande i ott förberedo 

upprättandet ov en ytterligare förmedlem-

skopsfacilitet för kendidotländerno i 

Central- och Osteuropa samt Cypern, 

som gör det möjligt för banken ott öka sin 

utiäning betydligt i desso lönder tili stöd 

för deros forberedelser inför EU-medlem-

skapet. 

Europaporlamentet 

Kontakterna mellan EIB och Europa

porlamentet - som tillsammans med rädet 

utgör gemenskapens logstiftonde organ 

- hor institutionoliserets under arens lopp 

och inbegriper regelbundne kontakter pò 

allro högste nivâ somt mellon de onstöll-

do. Banken onser att det ör viktigt ott 

hallo Europaporlamentet völinformerot 

om bankens verksamhet, och vice verse 

Ott hallo sig grundligt uppdetered om 

Europoperlementets âsikter och överlägg-

ningor. Vorje âr tolor EIB:s president inför 

utskottet för ekonomi, volutafrâgor och 

industripolitik. Det sker strex efter - och 

boseret ρά - arsmötet för bankens räd i 

juni, vilket följs ov ett brett utbyte ov äsik-
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Europaporlamentet 

IIWI 

Europeiska revisionsrätten 
Europeiska gemenskapernas domstol 

ter om gemenskapsfrâgor i vilko banken 

för tillfället är engogerod. Medlemmor 

frän ondro utskott deltar ocksä i detto vik

tiga mote. 

Dessutom bjuder porlomentsutskotten in 

medlemmor ur bankens direktion eller 

anstölldo ott delta i deras möten för ott 

informera dem om örenden förknippade 

med EIB eller för ott sjölve bli informero-

de om relevant verksamhet i banken. 

Detta utbyte ov information och âsikter 

sker i de utskott som behondlor ekonomi 

och volutafrâgor, budget och budgetkon-

troll, regionalpolitik, transport, miljö, sys

selsättning och utveckling. 

EIB upprâtthâller ocksä kontekten med de 

tvä största rädgivende orgonen i gemen-

skepens institutionella struktur, Ekono

miska och sociolo kommittén samt 

Regionkommittén. Bado hondlögger 

ärenden i vilke EIB spelar en roll, i syn

nerhet ekonomisk integration och regio

nolutveckling. Därför hâller EIB desso 

institutioner informerode om sin relevanto 

verksamhet. 

Europeiska kommissionen 

Kommissionen or EIB:s nyckelpartner i 

den institutionella strukturen i det lopende 

arbetet; bado institutioner är fullkomligt 

engogerede i fördigställondet αν den 

inre marknaden och Ott främja europeisk 

ekonomisk integration. Deros samarbete 

ör mängskiftende, med bade formelle 

orbetsrelationer mellan institutionerno och 

orbetsreletioner mellon de onställde. 

Bankens stodgor foststöller odministrativa 

kontakter mellan de tvä institutionerno. 

För det första skoll kommissionen enligt 

artikel 1 1 nominerò en ledomot och en 

suppléant till EIB:s styrelse; generaldirek-

tören för ekonomiska och finansiella frâ-

gor (GD II) utses tili ledomot och general-

direktören för regionolpolitik och 

sommonhâllning (GD XVI) utses tili supp

léant. Styrelsen onsvoror för ott bankens 

forvaltning överensstämmer med fördra-

gets bestämmelser och de ollmänna rikt

linjer som bankens râd hor foststollt. 

Kommissionens représentant hor möjlig

het ett för övriga medlemmor klargöre 

kommissionens âsikter om vilket ömne 

som heist som ör uppe för diskussion. 

Artikel 21 i stedgen foststöller ett för 

verje ensökon om Ιάη till banken skall 
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bonken begära kommissionens yttronde 

om huruvida EIB:s finansiering anses varo 

i överenstömmelse med gemenskapens 

ekonomiska mal. Om detto yttronde är 

negativt kon lànet endast godkönnes 

genom enhölligt beslut i styrelsen, vervid 

den ledomot som utses αν kommissionen 

givetvis ovstâr frân ott röste. 

Pâ operativ nivà sker det dogligo kontok-

ter mellan de tvà institutionernos anstöll

do, dar ett stert entol genereldirektoret 

pà kommissionens side omfottos ov gene-

reldirektoretet för ekonomiske och finon

siello fràgor (GD II) som den huvudsokli

go kontoktpunkten för EIB. Ett ov de 

fràmsto somorbetsomrâdeno or regionol

utveckling, dör bade bonkens lân samt 

stöd och bidrog fran gemenskapens bud

get hjälper tili Ott utjämno de regionala 

Strukturella obolonser som paverker 

mango αν EU:s regioner (mindre gynna

de regioner erhaller 70 % ov EIB:s totolo 

utianing inom Unionen). De tvä institutio-

nerno - vid kommissionen är GD XVI, 

regionalpolitik och sommonhâllning, 

ansverig för ett edministrero gemenske-

pens strukturfonder och semmonhâllnings-

fond - orbetor nöre verendre för ett 

uppnâ en hög grod ov komplementorifet 

och samstömmighet i sina respektive 

finansieringsverksomheter och för ott 

genomföro samfinansiering med làn frân 

EIB och bidrag frân strukturfonderno (det 

bör understrykas ott banken i detto som-

monhang bibehaller kontrollen over de 

slutliga finonsieringsbesluten, som fottos 

för vorje enskilt projekt ev bonkens styrel

se efter ett yttrenden her inhömtots frön 

kommissionen och berörda medlemssta

ter). Under 1997 utgjorde somfinonsiero-

de investeringsprojekt en fjàrdedel αν 

EIB:s verksamhet i de omrâden som vor 

berättigade tili insatser frân strukturfon

derno. Bankens anställda deltar i oliko 

forberedelse- och genomförondefoser för 

oliko former αν strukturstödsingriponden 

frân gemenskapen, som genomförs ov 

kommissionen i somräd med nationella 

och regionala myndigheter i de berörda 

medlemsländerna. Detta omfattar assi

stons vid foststöllendet ev prioriteringer 

för ollokering ov fondernos medel, villko

ren för genomförande samt övervokning 

och utvördering αν resultaten dörov. EIB 

stödjer aktivt genomförandet ev sommon-

hallningsfonden ( ) och förvelter dess

utom EES-finonsieringsordningen ("), ge

nom ett tillhondohallo bankens tekniska, 

ekonomiska och finansiella sakkunskap 

vid projektutvördering. 

Ett onnot viktigt samarbetsomràde är 

finansieringen αν investeringsprojekt utan

för Europeiska Unionen, dar EIB:s Ιάη 

kompletterer övrig finansiering fran 

Europeisko gemenskapens budgetmedel 

som förvoltos αν kommissionen. Den stors

te delen ev bonkens läneverksemhet 

finonsieros med egne medel, men bon

ken ogerer ocksä som instens för ott, 

enligt mondet frän gemenskepen eller 

dess medlemssteter, administrera riskkapi

talfonder och räntesubventioner för inve

steringsprojekt i AVS lânderna och icke-

medlemsländer i Medelhavsomrâdet. 

Operativo kontokfer med kommissionen 

omfattar GD I (Yttre relationer) och GD 

VIII (Utveckling). Det ör ocksa vört ott 

nömno orbetsrelatiorerno med GD XI 

(Miljö, körnkroftssökerhet och civilskydd) 

betrâffande fullföljondet ev bonkens skyl-

digheter under gemenskapens politik om 

miljöskydd och förbätt'ing ov livskvelitén. 

Samarbetet mellan de anställda under-

byggs genom kontakter som halls mellan 

medlemmorna i EIB:s direktion, som 

onsvoror för bonkens löponde arbete, 

och kommissionens ledamöter, särskilt de 

som onsvorar för portfcljer ov gemensamt 

intresse för de bado institutionerno som 

ekonomiska och finons elio fràgor, regio

nolutveckling, transport, miljö samt somor

bets- och utvecklingsstöd. 

Europeisko gemensicapenas domstol 

Som väktore ov gemenskepslogstiftning-

en omnömns domstolen särskilt i oliko 

institutionella bestämmelser i fördrogens 

texter som hönför sig t i l EIB och i bon

kens stodgor. Domstolen her domsrött i 

feil som gäller mediemsstaternas fullföl-

jonde ov sino skyldigheter gentemot EIB 

och logligheten ov de ätgärder som 

beslutots ov bankens räd och styrelse. EIB 

lömner in sine kontrokts'örbindelser med 

sino làntogore och längivere som ör eto-

blerade utanför Europeiska unionen tili 

domstolens för bedömning (däremot 

beslutas tvister som kan uppstä mellan 

banken och tredje port inom unionen αν 

behörigo nationella domstolar i de lan

der dar banken har sin domicil). 

Domstolen behondlor även tvister mellan 

banken och dess anställda. 

Europeiska revisionsräffen 

Revisionsröttens Jurisdiktion omfattar 

extern revision ov gemenskapens offentli

ga finanser. Den granskor Europeiska 

kommissionen som onsvoror för genomfö

randet ov gemenskapsbudgeten, inklusi

ve den verksamhet dör EIB ör engogerod 

som hondläggore ov Europeiska gemen

skapens budgetmedel enligt mandat frän 

gemenskapen. Gronskningen utförs med 

utgängspunkt frän skriftligt bevis frän ban

ken. Vid behov, och efter ömsesidigt god 

kännonde, kon revisionsrätten och EIB:s 

revisionskommitté utföro en gemensomi 

granskning pä plots. De proktisko ospek-

terno ov detto progmotiska samarbete 

mellan revisionsrätten, kommissionen och 

i förlöngningen EIB för ott gronsko de 

berörda insotserno formaliseredes 1 989 

i ett evtel. Hondlöggningen ov den del 

ov bankens verksamhet som finansieras 

med bankens egno medel gronskas däre

mot αν EIB:s egen revisionskommitté, som 

bestàr αν tre ledomöter som är utseddo 

ev bonkens rad beserot pâ deros sakkun

skap inom offentlig revision och redovis-

ning. Revisionskommittén granskor EIB:s 

rökenskoper i samarbete med de externa 

revisorerno, vilko för närvoronde ör Ernst 

& Young, och EIB:s interna revisionsor-

gon. Ψ 

(') 1 997 vor banken engogerod ί ott utvärdero 
de ekonomiska och tekniska meriterna för 26 
projekt som inlämnats för finansiering fran 
sammanhallningsfonden. 
(') EES-finansieringsordningen finansieras αν 
EFTA-Iänderna, som deltar i Europeiska ekono
miska samarbetsomràdet, och Europeiska 
gemenskapsbudgeten. Ordningens mälsättning 
är Ott stödja investeringar inom omrâdena 
miljö, transport och utbiidning samt projekt i 
smä och medelstora företag i Grekland, 
Portugal, ρά Irland och i mindre gynnade regi
oner i Spanien. Ordningen omfattar 500 miljo
ner ecu i bidrag och 2 % räntesubventioner pa 
EIB-Iân pâ totalt 1,5 miljorder ecu. 
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För en hâllbar utveckling i AVS-Länderna 
EIB:s roll inom ramen för Lomé IV 

Al l tsedon den Europeiska ekonomis-

ko gemenskapen inröt todes 1 9 5 8 hor 

den eftersträvat konkreta â tgârder för ett 

uttrycka Europas sol idari tet gentemot de 

minst u tveck lade l önde rno , g e n o m ott 

faststäl la en s o m o r d n o d biständspol i t ik 

för utveckl ing ov tredje lend . Redon frân 

bör jon b i d r o g Europeiska investerings

banken (EIB) direkt g e n o m sin tekniska 

och f inansiel la expert is till f r amgängo rno 

med denno polit ik. 

De d jupt f ö rank rode historisko forb inde l 

ser mel lan medlemsstaterna och vissa lön

der i A f r ika l edde tili ott Europeiska 

gemenskapen lade g runderno tili en 

gemensem biständspol i t ik i desso lander, 

genom ett reden 1 9 6 3 underteckna den 

första Yaoundekonven t ionen . Sedan dess 

hor Europeiska unionen (EU) lömnet 

b istand i l önderno i A f r ike , Väst indien 

och St i l lahavsomradet (AVS) och i de uto

meurope iska lönderno och terr i tor ierna 

(ULT) ( ) g e n o m pä v o r o n d r o fö l j onde 

AVS-EU-konventioner. I d a g omfottos 7 0 

AVS-stoter och 19 ULT ev den f järde 

Lomekonvent ionen. 

Lomékonvent ionerno foststäl lde en rem 

som g jo rde det möj l igt ott utveckia forbin

delser inom ol iko o m r ä d e n - polit ik, eko

nomi och kultur - g e n o m ott ännu en 

g a n g tyd i ig t fastställa p r inc iperna för 

( ) Parallellt med Lomekonventionen vidtog 

Europeiska Unionen särskilda ätgärder för ott 

tillhandahälla finansiellt och tekniskt stöd tili 19 

utomeuropeiska lönder och territorier (ULT), 

vilko ör konstitutioneilt knutna tili tre αν 

Europeiska unionens medlemsstater (Frankrike, 

Nederländerna och Förenade kungariket). 

Finansieringen beviljas enligt somma villkor och 

krav som i AVS-länderna, 

(•) I Praktiken används denno räntesubvention 

för att finansiera utgifter för förbättring αν mil

jön, utbildningsprogrom eller αηηαη verksam

het som godkönns αν banken. Stödet kan ocksä 

vidarebefordras tili regeringen som budgetstöd 

(vilket innebär ott det inte används för ott sub-

ventionera investeringar inom den privato sek

torn). 

det to b is tand, säsom icke- ingr iponde, 

ömsesid ig respekt för por tnerskopet , 

para l le l l t med ekonomiskt stöd via EU:s 

b is tändsprogrom. Tvâ institutioner ansva-

ror gemensamt för detto ekonomiske 

stöd, nöml igen Europeisko kommissionen, 

g e n o m Europeiska utveck l ingsfonden 

(EUF) som förval tar icke äterbeto l -

ningsplikt igt stöd huvudsakl igen avsett för 

social utveckl ing, och EIB som ansvorar 

för àterbetoln ingspl ik t igt stöd tili produkt i 

va invester ingar. M e d tonke pâ EIB:s 

er farenhet ρά l i k n a n d e o m r ä d e n inom 

Europeisko unionen, koncentrerar sig EIB 

pä f inansier ing ev pro jekt inom sektorer 

som industri, l ivsmedelsindustri , gruvdri f t , 

turism och energ i , men f inansierar även , 

nör sä är lömpl igt , projekt knutna tili eko

nomisk infrastruktur säsom homner , f lyg-

plotser, te lekommunikat ionsnät och järn

vägsl in jer . N ä r banken granskor ett 

förslag inför en eventuell f inansier ing strä

var den f ramföral l t efter att fastställa om 

projektet kon b id ro positivt tili den ekono

miska utveckl ingen i landet eller lönderno 

i f raga . 

Liksom i öv r i ga lönder dör banken ör 

verksam mäste projekten e rb juda överty-

g a n d e möj l igheter ott över levo inom fyra 

g r u n d i â g g a n d e o m r ä d e n - ekonomi , 

f inans, teknik och mil jö - och kunno bevi-

so Ott de beg ränsode t i l lgàng l iga resur-

serno kommer att o n v ä n d o s pä ett lön-

somt satt. AVS- länderna her emel ler t id 

särskilt sväro utveck l ingsproblem - i fler-

tolet ov desso lander àr inte inkomsten 

per cap i to mer ön nägro hundratols ecu 

per är - och bonken viser där för prov pâ 

stor f lexibi l i tet i sin politik för ett f inensiero 

investeringar. Den fö r fogor i det semmon-

honget over en rod ol iko instrument. 

Lan frân bankens e g n a mede l ( d v s 

resultatet ov upp làn ing ρ ά kapi ta lmarkna

derna) som genomförs ρά konvent ionei l t 

satt. 

Vanl igtv is, men inte a l l t id , ätföl js desse 

Ιάη ov räntesubvent ioner ρά u p p tili 

4 % (') fran EUF, som förvol tos ov EIB 

enl igt manda t frön EU:s medlemsstater 

och Europeiska kommissionen. 

Lan fràn r iskkapi ta l , ocksâ frân Europeiska 

utveckl ingsfonden, vilko förvoltos ev bon

ken genom mendot . Desse resurser gör 

det möjligt för bonken ett erb jude oliko for

mer ev f inensiering αν e g e n k a p i t a l och 

kvosikopitol, som ken onpossos ytterst nog-

grant till projektets särskilda behov, länte-

gerens fo rmage och projektets riskprofil 

och lönsemhet. Visse αν desse medel fun

gerer som stertkepitel som gör det möjl igt 

Ott f inansiera kostnederne för förstudier 

och pi lotprojekt. 

MEDEL SOM FÖRVALTAS AV EIB I N O M RAMEN FOR DEN FJÄRDE LOMEKONVENTIONEN 

1 :α protokollet 
1991-1995 

2:α protokollet 
1 9 9 6 - 2 0 0 0 

m/'/joner ecu % mi7/oner ecu % 

Làn frân EIB:s egna medel 1200 5 2 

Räntesubventioner f rân EÜF:s resurser 2 8 0 12 

Lan f rân r iskkapital (EUF) 8 2 5 36 

1 658 55 

370 12 

1 000 33 

TOTALT 2 305 100 3 028 100 
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EIB:5 seneste finonsieringsverksemhet hor 

bedrivits inom ramen för tvâ finansproto-

koll till den fjärde Lomekonventionen, och 

omfattar Ιάη frân EIB ρά upp till 5,3 mil

jarder ecu för perioden 1991-2000. 

Efter ett beslut i Ekofin-rädet godkände 

bankens rad i oktober 1995 beviljonde 

ov Ιάη ρά 1658 miljoner ecu frân bon

kens egne medel. Denno finonsierings-

ordning atföljs ev en garanti fràn EU:s 

medlemsstater. 

VAD HAR EIB HITTILLS GJORT I N O M 

RAMEN FÖR DEN FJÄRDE 

LOMEKONVENTIONEN? 

EIB:s Ιάη enligt den fjärde Lomekon

ventionen hor varit inriktade ρά energi 

(infrastruktur för energiproduktion och dis

tribution, utveckling αν olje- och gosfölt) 

infrastruktur för kommunikation (transport, 

telekommunikation), miljö (vattenförsörj

ning och rening), industriutveckling, turism 

och tjänster knutna tili dessa sektorer. 

Inom romen för det första finansprotokol-

let hor EIB finansieret 77 tronsoktioner ur 

egna medel och 166 tronsoktioner frân 

riskkopitol i 56 AVS-länder och ULT. Ca 

30 % ov finansieringen her gâtt via loka

le banker och finansinstitut, vilko sedon 

ansvaret för de specifike investeringsbe-

sluten enligt EIB:s riktlinjer. 

Lànen inom energisektorn uppgâr till 

totalt 655 miljoner ecu och her göllt upp

förande eller modernisering ov kraftverk, 

säsom t ex uppförondet αν vattenkraft

verket i Tokorodi och moderniseringen αν 

kroftverket i Akosombo vid Voltofloden i 

Ghana, uppförondet ev Gorofiri-dommen 

i Guinea eller vattenkraftverket i Muelo i 

Lesotho, samt utvidgningen αν kapacite

ten för transport och distribution ev elek

tricitet i fiero lander - Bohèmes, 

Barbados, Belize, Comorerno, Grenada, 

Coymon-öorno, Jemeico, Popuo-Nyo 

Guinea, Dominikanska republiken - samt 

sammonkopplingor αν eInät mellan 

Elfenbenskusten och Burkina Faso och 

ondro som förbinder Botswana, 

Sydofrike, Zimbabwe och Moçambique 

med vorondro. EIB her ocksä beviljot Ιάη 

för utvinning ov olje- och gasfyndigheter i 

Elfenbenskusten och uppförande eller 

upprustning ov oljeledningor i Kenya, 

Trinidad-Tobago och Zembio. 

Inom transportsektorn har 1 80 miljoner 

ecu utnyttjots för citt srödjo investeringar 

evseddo ott rusto j pp en järnvägslinje 

mellon Elfenbenskusten och Burkine Peso, 

utveckia homnanläggningor i Kap Verde 

(Mindelo), i Mouritius (Port-Louis), i 

Namibia (Lijderitz ech Wolvis Boy), i 

Seint-Vincent och Grenadinerna (Kings

town) och i Tanzanie (Dor es Salaem), 

och för ett förbättro flygplatser i Etiopien, 

Fidji, Gabon, Mauritius och Saint Kitts-

Nevis. Ett projekt son hoft särskilt stor 

regional betydelse vor renovering och 

modernisering ov flygplatser och utrust

ning, för Ott förbättro llygsäkerheten i 1 5 

AVS-länder som ör medlemmor i ASEC-

NA ('). Utbyggnad och upprustning ov 

nät för telekommunikation her ocksa 

finansierats - med totalt 1 25 miljoner ecu 

- i lönder som Djibouli, Eritrea, Etiopien, 

Fidji, Jamaica, Mauritius, Namibia, 

Senegal och Tonga. 

EIB hor elltid strövot efter ett finansiera 

projekt som bidrar tili oft skydda och för

bättra miljon, inte boro genom ett finen

siero projekt för ott skydda miljön som 

sädon, uton ocksä genom att med strikto 

förforonden för hondloggning ov projek

ten sàkerstàlla Ott de projekt banken stöd

jer respekterer miljön. De miljöprojekt 

som finansierats i AVS-lònderno är huvud

sakligen ovsedde ett moto stedsförnyelse 

och her omfettot dricksvettenförsörjning, 

rening, bearbetning αν avloppsvatten 

och eliminering ov fast evfall. Inom dette 

omràde hor EIB lànet ul totelt 197 miljo

ner ecu till följonde larder: Antigue-och-

Borbudo, Behemos, Bofbodos, Bots-

(') Agence pour Ια sécurité de Ια navigation 
aérienne en Afrique et Madagascar 

wono, Gambie, Grenada, Guinea, 

Guyana, Coymonöarne, Molowi, Mauri

tius, Namibie, Senegol och Zimbabwe. 

Gruvdrift och industriell utveckling, som 

ofta syftar tili att öko räverornos mervör

de, och därmed bi

drar tili Ott förbättra 

resultatet i handeU-

bolonsen för lönder

no i frägo, utgör 

enligt Lomekonven

tionen prioriterade 

omräden för ban

kens finansiering. Ett 

belopp pä 1 40 mil 
joner ecu länodes ut 

till följonde gruvpro 

jekt: förödling ov 

Angoroches sten-

brott för grenitblock (Angola), utvinning 

ov guld i Sodiola (Moli), jörnmalmsutvin-

ning i M'Haoudet (Meuretonien), utvin

ning αν skiktod grofit i Ancuobe 

(Moçambique), utvinning ev kopper i 

Sonyotidagbrottet (Zimbabwe) och utvin

ning ov kobolt Kilembe (Ugende). 

INDUSTRIELL UTVECKLING; OKAD 

SATSNING PÀ PRIVATA FÖRETAG 

Alltsedan banken inröttodes hor EIB 

somarbetot med sävöl offentliga som pri

vato initiotivtogore. De senaste ären hor 

banken utökot sino ätgärder tili förmän 

för privato företeg, med tanke pä sek

torns möjlighet ott stimulera tillväxt i de 

morknodsekonomier som uppstär och för 

Ott bidra tili en konkurrenskroftig ekono

misk miljö. 

I det forste finonsprotokollet tili Lomé IV 

ägnodes 40 % ev bankens ätgärder ät 

den privato sektorn med investeringar i 

företag αν olio storlekar. Direkto Ιάη till 

storo industriprojekt uppgick tili 198 mil

joner ecu, huvudsakligen inom kemipro-

dukter, livsmedelsindustri, textil och löder 

samt förbeorbetning ov meteller, gummi 

och plestmeteriol. 

När det gäller projekt ov mindre omfett 

ning hor bankens metod bestätt i ott till

hondohallo kreditlimiter {globala Ιάη) för 

lokala banker och finansinstitut i AVS-län

derna, vilket stärker dem och hjälper dem 
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Ott b y g g o upp sin edminist rot ivo och 

f inonsiel lo kapaci tet . Banken hor ocksâ 

verkot via fiera europeiska institutioner för 

f inansier ing ov utveckl ing [ ' ] . EIB her 

bevi l jot 6 5 g l o b o l o lân ρά 5 9 4 mil joner 

ecu i 4 1 AVS- länder . Inom romen för 

desso g l o b u l o Ιάη o n s v o r o r d e n l o k e l e 

b o n k e n för ett feststöllo, h a n d l ä g g o , väi ja 

ut och föl jo upp de pro jekt som skoll 

f inansieras och dö r EIB, i vo r i e rande 

g r o d , har en öve rvokande rol l . Fördelen 

med detto system ör ott beslutsfettondet 

l igger nöro marknaden , dör ol ika idéer, 

s t rövonden och möj l igheter kommer f rom. 

M e d de f lex ib ia medel bonken fö r fogar 

over hor den kunnat erb juda lokolo f inan

siella me l lanhänder en rod o l ika instru

ment. De d i rekte lànen hor atföljts ev 

unders tä l lde och v i l l ko rode Ιάη, konver-

t iblo Ιάη, Ιάη knutna till rätt till v instendel 

eller förskott frän ok t ieögore , dör be lop

pen kommer frän r iskkapital . 

I Kenya och U g o n d a har banken utveck-

let ett "APEX"-system dö r lâng ivn ingen 

med räntesubvent ioner gär vie staten tili 

cen t ro lbonken , vi lken sedon länar ut till 

loka la banker och institutioner för utveck-

l ingsfinonsiering tili offörsmössig rönto -

för Ott undv iko snedvr idn ing ov finons-

marknoderno - och ρά sà sàtt f inonsieror 

sino kunders investeringsprojekt. Centrol

bonken fungerer som stotens fö re t rädare 

(genom ott b e g ä r e och utföro utbetol-

n ingor och to onsvor för ett töcko lanebe

loppe t fràn bonkerno) men h a n d l ä g g -

ningen αν p r o j e k t e n sköts ev bonke rno 

självo som ocksâ svoror för risken knuten 

tili länen. Denna typ ev bistand med loko

lo nätverk för f inansiering omfattar nu mer 

an ett t jugotol banker och finansinstitut. 

EIB använde r ocksa r iskkopitol för ott 

f inansiera förvärv ov onde lo r . Det kon 

ske ρά f iero sott: direkt förvärv ov onde lor 

för EU:s räkn ing i de f inansiel le mel len-

händernos egenkop i to l , indirekt förvärv 

αν o n d e l o r i de smâ och medelstora före

tagens egenkap i ta l via f inonsiel lo mellan

händer , inbegr ipet fonder för fö rmedl ing 

αν r iskkapital , medel för ott b id ro tili ott 

modern isera of fent l ige fö re tog innan de 

pr ivet iseres, f inans ier ing ev europe isko 

företags förvärv ev ande le r i fö re tag i 

AVS- länderna (samriskföretag), etc. 

(') Inom ramen för det första protokollet: Cofides 

(Spanien), Commonwealth Development 

Corporation (Förenade kungariket), Finon-

cierings-Maatschoppij voor Ontwikkelings-

londen NV (Nederländerna), Industrioliserings-

fonden for Udviklingslandene (Danmark) och 

Proparco (Frankrike). 

d o e s de Neergoord , EIB:s vicepresident med ansvar för 

AVS- länderne, kommenteror den senaste utvecklingen 

och berättor om hur hon ser ρά framtiden: 

"De senaste ären hor vi noterat ett ontol trender i EIB:s 

verksamhet: ökod betydelse ov utiäning tili den privato 

sektorn och ökad ut iäning/ invester ing genom finansiella 

mel lanhänder, som utnyttjor en rod finansiella 

Instrument. EIB hor samtidigt fortsatt ott stödja 

infrastrukturinvesteringar, ett omrâde som ör viktigt bade för AVS- ländernos 

ekonomiska utveckling och för den privata sektorn i desso lander. 

Desso trender kommer sannolikt ott förstärkas under kommande är. Övergangen 

frän offentlig sektor tili privat sektor är ett g lobal i fenomen: vi ser hur ett ökande 

antal tjänster inom el lmännytt igo stotligo och kommunala företag sköts ov den 

pr ivata sektorn inom telekommunikat ion, e lprodukt ion, avloppsvatten, etc. Vàr 

morknod föröndros och vi mäste anpasse oss tili den. En ov EIB:s viktigaste 

uppgifter blir ott fördjupa samarbetet med den lokala finanssektorn i syfte ott h jä lpa 

dem att stödja sävöl smâ som store företag. 

Vara marknader hor ocksä i al lmänhet ändrats tili det bättre. Vi ser lovande tecken i 

Afr ika när det gäller tillväxt, regionalt samarbete och ökod politiskt stebilitet, vilket 

kommer ott göre europeiska företag mer intresserade ov att investere. Ju mer 

hâl lbar denna process kan b l i , desto bättre. EIB bör varo en neturl ig finensiell 

partner, eftersom banken hor en unik erfarenhet ov t i l lväxtmorknoder och hor 

forbindelser med ett stort nätverk ov europeisko företag. 

Dà EU-lönderna dröjt med ott retif icero det endre finonsprotokollet tili Lomé IV her 

EIB tvingets bedriva sin verksamhet i AVS- länderna med en viktig begrönsning: fä 

nyo lân kunde tecknos eller utbetolos. Ett avsevärt entöl län har emellertid kunnat 

hondlögges och godkännas under denno per iod , och när protokollet nu är 

rotificeret kon banken snabbt öka utiàningen. 

En bràdskande och vikt ig uppgif t för banken är ott i nära samarbete med 

Europeiska kommissionen uterbeto en rom pà medel lâng sikt för de 

somorbetsformer som sko gal lo efter att Lomekonventionen löper ut. Detto görs ρά 

grundvol ov en grönbok frän kommissionen, och ett fördjupet somräd med AVS-

stoerno och EU;s medlemsstater. Banken är onsvorig för arbetet med att utorbeto 

romen för en sjölvförsörjonde f inansier ingsordning, avsedd ott ersätta den 

nuvarande finansieringen som sker med riskkapital. Jag är övertygad om ett den 

moderniserode ramen för per ioden efter Lomekonventionen, som nu successiva tor 

form, kommer ett vore väl avpossad tili bade AVS-stoternos och EU:s behov och 

intressen." 
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EIB bidrar 
Centraleuropas 

Β Europeisko investeringsbanken àr 

redon en αν de största làngivorna till pro

jekt i de centroleuropeisko lànderno, dar 

làn ρά totalt 5,4 miljarder ecu beviijats 

under de senaste fem àren (1993-97). 

Som världens största multilaterala lànto

gore pà de internetionelle kepitolmerkno-

derno utvidgar nu EIB sin upplàning till ett 

ontal lander i Centraleuropa. Genom 

sàdono tronsoktioner kon banken kanali

sera inhemskt sporonde i desse lander till 

produktiva projekt och, genom ott lana 

vidare i lokel valute, eliminerò vàxelkurs-

risker för initietivtagorno. Men framför allt 

kon närvaron ρά Centraleuropas kopitol-

morknoder αν en stor och erforen oktör 

som AAA-rankade EIB storkt bidro till ett 

desso morknoder utveckles och fördju-

pos. 

OPPNA MARKNADERNA FOR 

UTLÄNDSKA UTGIVARE 

När EU för tio àr seden utvidgedes till ott 

omfotto Grekland, Spanien och Portugal 

vor EIB föregängare när det gällde Ott 

utveckia dessa länders kepitalmerknod, 

och bidrog därmed till att de kunde vöxo 

och internetionoliseros. Pà sommo sott 

handlor banken redan med valutor fràn 

tre centroleuropeisko kendidetländer -

Tjeckien, Ungern och Polen - och her 

onskoffot medel i tjeckiska kronor (CZK), 

syntetiska polska zloty (PLN) och helt nyli

gen ungerska forinter (HUF) ρά den 

inhemska ungerska kapitolmorknoden. 

TJECKIEN: TILLGANGAR 

I TJECKISKA KRONOR 

Sedan 1996 hor EIB genomfört sju obli-

gotionsemissioner i tjeckiska kronor ρά 

eurokeptielmerkneden för CZK pà totelt 

7 500 miljoner CZK (co 200 miljoner 

ecu). Den senaste vor en 1 5-arig obliga

tion som gjorde det möjligt för banken ott 

för första gangen erbjuda tillgângar i 

att utveckia 
kapitalmarknader 

CZK för laneutbetalningor i bonkkunder-

nas valute i Tjeckien tili mycket förmönli-

go villkor. 

Trots Ott eurokopitolmarknoden för tjeckis

ka kronor gör det möjligt ott onskoffo 

kapital i denno valuta till utmörkto villkor, 

plenerer EIB nu ott gà in ρά den inhemska 

CZK-morknoden genom ett emmissions-

progrom för Tjeckien. 

POLEN: SYNTETISK ZLOTY KNUTEN 

TILL DEM 

EIB her ocksâ genomfört tvä euro-obligo-

tionsemissioner i syntetiska polska zloty 

(PLN) knutna tili DEM. Den forste ρά 100 

miljoner PLN med en öptid ρά 2 ör. Den 

endre emissionen ver ρά 300 miljoner 

PLN (co 77 miljoner ecu), med en 

kupeng ρά 1 7 % och en löptid ρά sju är. 

Det är den längsto löptiden och det 

högsta nominello beloppet som hittills 

erbjudits för obligatiorer i PLN knutna tili 

DEM. Denne typ ev emission ov syntetis

ka PLN, dör bade röntor och inlösen sker 

i DEM, viser ρά de internationella investe-

rornos ökede efterfrâgan ρά investering

ar och ätogonden i PLTsl. 

EIB setser nu ρά ott utveckia de inhemska 

kopitelmerknaderno, särskilt i Tjeckien, 

Ungern och Polen, och löte desso lönder 

fâ ta del αν bankens omfattande finonsiel

lo expertis ρά omrâdet. 

EMISSIONSPROGRAM FOR 

UNGERSKA FORINTFR 

Ett avgörande steg i denno riktning ver 

EIB:s inröttende αν det första emissionpro-

grommet i Ungern, med en volym ρά 20 

miljarder HUF (co 1 0 0 miljoner ecu), som 

ver det forste i sitt slog i nàgot lend i 

Centroleuropo. Efter ott remevtolet mel

lan EIB och Ungern rotificerots kunde pro

grammet, som uterbetets i nöro samarbe

te med allo berördo myndigheter ocn 

ungerska banker, gora det möjligt för EIB 

Ott emittere HUF-obligotionen ρά den 

ungerska kapitolmorknoden i en rod 

oliko former, och erbjude initiotivtogore i 

Ungern Ιάη i HUF. 

Samtidigt hor banken emitterat 5-arigc 

obligationer med rörlig rönto knutne till 

Budapest Interbank Offered Rote 

(BUBOR). Konceptet ör en ny produkt ρά 

den ungerska marknaden, som hittills 

boro erbjudits obligationer med rörlig 

rönto, knutna tili avkastningen ρά ungers

ka stotsskuldvöxlor eller tili Inflationen. 

Bankens emission αν obligationer med 

rörlig ränta i Ungern ör ytterligare ett 

exempel ρά dess roll som banbryfore nör 

det gäller ott utveckia nyo marknader 

och fördjupa inhemska kepitolmorknoder 

med nyo former ev obligationsemissiener. 

FINANSIELL EXPERTIS FOR ATT 

UTVECKLA INHEMSKA MARKNADER 

EIB:s erforenheter med det ungerska 

emmissionsprogrommet, och liknande 

program i fiere medlemsstoters valutor, 

kommer ett fungere som referens för ett 

inrätto liknende projekt i Polen, i nöre 

samarbete med den polska bonkvörlden 

och berörda myndigheter. 

I Ungern, Polen och Tjeckien haller EIB 

ρά Ott snobbt bli en referensemittent. Det 

är nödvändigt för ott bidro tili ott utvid

ga, fördjupa och diversifiera reden fôre

kommande merknedsstrukturer och höjo 

dem tili sommo nivâ som nuvarande 

strukturer inom Europeiska unionen. I 

syfte Ott tillfredsstöllo särskilda önskemäl 

fràn initiotivtogore i andrò centroleurope

isko lander hor EIB redan kontoktot 

berörda netionello myndigheter och ben-

ker i fiero lönder, och kon förväntas 

onskoffo medel i ett ökonde entel centrol

europeisko valutor inom en inte olltför 

eviägsen framtid. 

L I B B U L L E T I N E N 2 - 9 8 



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

F O R U M 
1 9 9 8 L O N D O N 

EIB Forum 1998 
Europas utmaning: Investera i sysselsättning 

- London, 22-23 oktober 1998 -

EIB:s fjärde forum kommer ott 

behondlo ett ömne som ör αν avgörande 

betydelse för hur den ekonomiska och 

monetära unionen skall lyckas, och som 

därför stör högst upp pä Europeiska unio

nens politisko dogordning. Pä tröskeln tili 

den tredje etappen ov EMU mäste EU 

uppfyllo villkoren för mekroekonomisk 

stabilitet och öko stödet tili den europeis

ka ekonomiske integretionen, semtidigt 

som Unionen star inför en fortsott hög 

erbetslöshet. Utifrân detto fostställde 

Europeiska rädet i Amsterdam i juni 

1 9 9 7 en strategi för tillväxt ech syssel

sättning dar frömjonde ov investeringar 

spelar en viktig roll. 

Som Europeiska unionens finansinstitut ör 

EIB stärkt engogerod i unionens tillvöxt-

och sysselsöttningspolitik, som den stödjer 

genom ott tillhondahallo langfristige Ιάη 

för investeringsprojekt. I syfte ott kenolise-

ro en ovsevörd del αν finonsieringen till 

sunde investeringer inom orbetskroftsin-

tensive sektorer inröttede bonken i mitten 

ov 1997 Amsterdomhendlingsprogrem-

met. Programmet omfatter en utvidgning 

ev EIB:s läneverksemhet tili omräden som 

hölsovard, utbiidning och stadsförnyelse, 

ökad finensiering för sysselsöttningsske-

ponde infrastrukturinvesteringar samt till-

handohällonde ov riskkepitolinstrument 

för innovativo smà och medelstora före

teg. 

Malet för EIB:s forum ör ett bidro tili ott 

gronsko större europeisko ömnen och -

som mötesplets för experter - främja 

yrkesmässiga kontakter mellan specialister 

inom de omrâden som diskuteras. EIB:s 

forum 1 998 kommer att inriktas ρά förhäl-

londet mellan investeringar och sysselsätt

ning inom Europeiska Unionen, med 

särskild betoning ρά ämnen som kopi-

tolonskoffning inom EMU och tillgângen 

till riskkapital för innovative företeg. 

Bonkens eget 

intel lektuello 

bidrog tili dis-

kuss ionerno 

vid detto fo

rum kommer 

bl e ett grun-

dos ρά de 

proktisko erfo-

renheterno ov 

A m s t e r d o m-

hondlingspro-

grommets infö

rande. 

EIB:s forum kommer ett semle mer ön 

300 delegater fran banker och ondro 

finonsinstitutioner, industri och feckföre-

ninger, porlement, regeringer, regionele 

myndigheter, internetionelle orgenisetio-

ner, universitet och medie. Anförenden 

kommer ett hallos ov Gordon Brown, 

finansminister och Förenade kungorikets 

représentant i bankens räd, som hâller 

öppningsenförendet. Renoto Ruggiero, 

generaldirektôr i Vörldshondelsorgoniso-

tionen, som middogstolore och Mario 

Monti, Europeisk kommissionör med 

onsvor för den inre marknaden och finan

siella tjänster, som kommer ott presenterà 

kommissionens idéer. Bland övriga kändo 

talare, som representerar ett brett 

Spektrum ov âsikter inom ekonomi, finans, 

politik och operotiv och vetenskeplig 

expertis, marks t ex Bernd Pischetsrieder, 

styrelseordförande i BMW, John S. 

Monks, generolsekreterore i de brittiska 

fockföreningarnos förbund, More Vienot, 

ordförende i Porisbörsen EUROPLACE 

och Salvador Garcia Atonce, ordföronde 

i AB Asesores. 

Inom EIB ör man mycket nöjd med ott 

Europeisko kommissionens tidigare ordfö

ronde Jacques Delors skoll hallo inled-

ningsonförondet den första dogen, som 

ögnos ät investeringors roll i sysselsött-

ningsskopondet. Jacques Delors Vitbok 

om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsätt

ning kan betrektes som den ursprunglige 

"köllen" tili unionens nuveronde tillvöxt-

och sysselsöttningsstretegi. 

EIB:s forum 1998 äger rum sommo är 

som EIB firor sitt 40-àrsjubileum och ör en 

uppföljning ov de tva tidigare, som 

behandlade regionala frägor: EIB:s tredje 

forum i Stockholm 1997 hondlode om 

integration och samarbete i Nord- och 

Östersjöomrädet, och det ondro - som 

ägde rum i Madrid 1996 - ögnades ät 

Europeportnerskop i Medelhavsomrâdet. 

Vid EIB:s första forum - som hölls i 

Amsterdam 1995 - diskuterodes den oll

männa fràgon om den privato sektorns 

roll i finansieringen ov stero infrastruktur

satsningar. Liksom tidigare ( ) kommer 

handlingarna frän àrets forum ott publice-

ros och distribueras i stor omfettning, 

inom och utom EU, tili personer som är 

intresserade ov de ämnen som behand

las. 

( ) Handlingarna frän EIB Forum 1997 publice-
rades i aprii 1998 och kan beställas kost-
nodsfritt fron EIB;s informations- och kommuni-
kotionsavdelning, fax {+ 352) 4379-3189. 
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Video för att présentera EIB:s 
40-âriga verksamhet 

1998 
BEI t E IB -y 

1958 

j fß EIB hor producerot en kort videofilm 

som ρά ett infermotivt och underhàllende 

sàtt berôttar om bankens 40-ârige verk

semhet. Filmen är tillgönglig ρά engelske, 

fronsko, fysko, itoliensko, spanske och 

portugisiska. Den skiljer sig avsevärt frön 

EIB:s övrigo officiella oudiovisuello pro

dukter som framförallt är ovsedde för spe-

cielister inom bank- och finonsvörlden, 

vilka fortfarande kon erhällo filmen "Att 

finansiera europeisk integration" som 

banken regelbundet uppdeterar. 

Vi hoppas Ott den nyo filmen om bankens 

verksamhet under 40 är skoll ηά en större 

publik. Vi vänder oss särskilt tili TV-

stationer, hendelskommore, Europeiska 

unionens institutioner och deros represen

tation utomlonds, europeiska orgenise-

tioner, yrkesförbund, universitet och sko

ler som ken envöndo den för ott "förklaro 

EIB", som är unik sâtillvido ott den bade 

ör en institution inom Europeiska unionen 

och en bank. 

I filmens historisko del, som ör uppdeied i 

fyre örtionden, visas EIB:s verksamhet 

parallellt med völkönde höndelser och 

personer fràn somme period. I slutet ov fil

men berättor EIB:s president. Sir Brien 

Unwin, om Amsterdemhondlingsprogrem-

met som banken inröttet som svor pà reso

lutionen om tillväxt och sysselsättning, vil

ken ontogs vid Europeiska rädet i 

Amsterdam i juni 1 997. 

Filmen blondor effektivt och stilfullt bilder 

ov projekt, verksamhet pâ kapitalmarkna

der och "banken i arbete", och betonar 

dess bidrag tili ott förbättra levnodsston-

dorden och livskvelitén i Europeiska Unio

nen och endre deler ov vörlden. 

Utöver den nyo filmen om 40-arsjubiléet, 

och den tidigore som vänder sig tili 

bronschfolk, haller EIB pà ott upprötto ett 

filmbibliotek som skoll tillhandahälla film-

sekvenser för TV-journolister. Fôljande 

kassetter finns för närvoronde tillgöngli-

go: EIB:s beslutonde organ (bonkens räd, 

styrelsen, direktienen. Presidenten), EIB-

byggnaden, EIB:s finansiering tili förmän 

för regional utveckling, EIB:s finansiering i 

Grekland och EIB;s finensiering i 

Portugal. 

VHS-kopior (Betocom för TV-kanoler) kon 

erhàllos kostnodsfritt genom ett kontakta 

Sophie Decelle, EIB, 100 Bd Konrad 

Adenauer, L-2950 Luxemburg, tel: +352 

4379 31 35, fox: +352 4379 31 89, 

e-post: S.DECELLE@eib.org. 

EIB Bulletinen är en periodisk tidskrift som 

utges αν Europeiska investeringsbanken. 

Den utges samtidigt ρά elva sprâk (dans

ka, engelska, finska, franska, grekiska, hol

ländska, italienska, portugisiska, spanska, 

svenska och tyska). 

Artiklar och information fran denna Publi

kation (ór fritt âterges. EIB ör dock tacksam 

om källan anges och önskar ίά en kopia 

ρά eventuella artiklar. 

) 00, bd Konrad Adenauer 
L - 2 9 5 0 luxemburq 

Tel. 4 3 7 9 - 1 - Fax 43 77 04 
H320 Videotonferens 43 93 6 7 

/ta/iensko huvudavdelningen: 
Via Sardegna, 38 - I - 001 87 Rom 

Tel. 4 7 1 9 - I - Fax 4? 87 34 38 
H320 Videokonferens 48 90 55 26 

Konfor ( Afen, 
Ama/ics, 12 - GR-1055 7 Afen 

Tel 3 2 2 0 7 7 3 / 7 7 4 / 7 7 5 - Fax 3 2 2 0 776 

Konfor i Lissabon 
Avenida da Liberdade, 144 -} 56, 8° 

Ρ-1250 Lissabon 
Tel 342 89 89 eller 342 88 48 - Fax 347 04 87 

Kontor i London: 
68, Pali Mal l - London SWI V 5ES 

TeL 0171 -343 1 2 0 0 - Fax 0 1 7 1 - 9 3 0 9 9 2 9 

Konfor i Madrid: 
Calle José Orfega y Gösset, 29 

E - 28006 Madr id 
Tel. 43 ì 13 4 0 - Fax 431 13 83 

kepresentationskonlor ι Bryssel: 
Rue de (α Loi 2 2 7 - Β .1040 Bryssel 

Tel. 2 3 0 98 90 - Fox 2 3 0 58 2 7 
H 3 2 0 Videotonferens 2 8 0 1 I 40 
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