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Styrelsesràdets àrsnn0de
Sir Brian Unwins tale
Den Europaeiske Investeringsbanks muligheder for at tage de udfordringer op,
som Europa star over for ρά taersklen til naeste ârtusinde - Den 0konomiske og
Monetaere Union, indf0relsen af euroen og udvidelsen af EU - blev styrket of
styrelsesràdets beslutning cm at forfi0je Bankens kapital til 100 mia ECU.
Desuden vedtog styrelsesrâdet et forsiag til nye strategiske rammer.

Ρα ârsm0det holdt formanden for Banken, bestyrelsesformand Sir Brian Unwin
f0lgende taie:

Oversigt
Styrelsesràdets òrsmode
1
Styrelsesrâdet glaedede sig over Bankens
udmiantning af dans beskaeftigeisesfremmende Amsterdamhandlingsprogram, de
ogede finansieringsbidrag til fordel for
overgangen til Den 0konomiske og Monetaere Union og omfanget af investeringerne i ansagerlandene i Central- og 0steuropa.
Kaprtalforhejelse og strategiske

^

Det er en saerlig forn0|else af byde

veikommen til styrelsesràdets fyrretyven-

De skai videre til det vigtige râdsm0de
for 0konoml- og finansmlnistrene.

de ârsm0de, der samtidig er det f0rste i
denne bygning og mit sjette som for-

Som de foregâende âr skal jeg ikke

mend. Som det s0mmer sig for et ârs-

bruge styrelsesràdets tid pâ at gentage

m0de i fyrreôret for Bankens oprettelse,

indholdet af Arsberetningen 1 9 9 7 . Den

omfatter dagsordenen nogle punkter af

er og bllver Bankens vigtigste reference

stor betydning for Bankens fremtid. Nâr

og aktivltetsbeskrivelse, og vi ogter derfor

vl har behandlet dem, har jeg arrangeret

et forbedre den yderligere, bâde med

en festlighed i dagens cnledning, Inden

hensyn tll form og indhold. Jeg vil Imidier-

Bankens styrelsesrâd o g direktion

8
Den Europaeiske Investeringsfonds
ârsmode
14
26 indgâede garantiaftaler til fordel for
transeuropaeiske net og aget stotte til mindre og mellemstore virksomheder.
EIB lanœrer et program for
gaeldsombytning tll euroer
16
Bankens gaeldsombytningsprogram omfatter udestâende obligationer i ecuer og
0/v\U-valutaer pâ omregnet ca. 51 miai
EUR.
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tid gerne henlede opmaerksomheden pâ

smidighed og reaktionsevne, f.eks. gen-

nogie af hovedtraekkene ved Bankens

nem ydelse af en omfattende n0dhjaelp i

aktivitet i 1997, inden jeg gar over til de

form af lôn og gaveydelser til de jord-

vigtige forsiag om fremtiden.

skaelvsramte omrâder i Italien og til gen-

AKTIVITETEN I 1 9 9 7

Tyskiand, Polen og Tjekkiet sidste som-

opbygningen efter oversv0mmelserne i
mer. Disse landes regeringer pâsk0nnede
Ärets hovedtal vidner om endnu en bety-

i h0Ì grad vore initiativer. Vi har pâ det

delig praestotion fro Bankens side pâ en

seneste ydet en yderligere n0dhiaelp i

europseisk 0konomisk boggrund, der en-

Italien med henblik pâ udbedring af ska-

delig viste tegn pâ 0get aktivitet, om end

derne efter oversv0mmelserne i Campa-

uden den store syniige virkning ρά ledig-

nien i sidste mâned, ligesom vi har ind-

heden ρά europaeisk plan. Banken indgik

ledt dr0ftelser med de italienske myndig-

lâneaftaler pâ i alt over 26 mia ECU,

heder om, hvorledes Banken kan bidrage

medens udbetalingerne steg med over

til finansieringen af forebyggende foran-

15%, nemlig til ca. 23,5 mio ECU. Denne

staltninger pâ laengere sigt.

markante fremgang skyldtes i vid udstraekning den stimulerende virkning af
Amsterdamhondlingsprogrammet, som jeg
skal komme tilbage ti! senere.
Med henblik pâ finansiering af denne
lòngivning udb0d vi obligationsemissio-

Med henblik pâ genopretteise af troen
EIB h>idrager til udformningen og finansieringen af partnerskaber med offentlig og privat
dehagelse, der gennemfmrer infrastrukturprojekter som f.eks. moton/ejen Patras-AthenThessalonike

ner pà 23 mia ECU, fordelt pò 156 for-

ropa-Kommissionen samt den britiske og
irske regering desuden ydet saerlige lân
til mindre og mellemstore virksomheder i
Nordiriand og Irland.

retninger i 21 forskellige valutaer, hvoraf

sen af andre af EU's h0Jt prioriterede

EU-valutaerne repraesenterede tre fjerde-

mal. Sâledes blev der stillet betydelige

dele. Ved Euroweek's àrlige eurobond-

belab tii râdighed for transeuropaeiske

LÂNGIVNINGEN UDEN FÜR EU

rundsp0rge blev Banken valgt til ârets

net, der dermed har modtaget over 4 0

mest fremtraedende internationale lânta-

mia ECU i de fem forl0bne âr, men ogsâ

Europaeiske Unions udviklingspolitik over

ger.

for mili0forbedring (fremgang pâ 25% til

for tredjelande. Lângivningen if0lge de

over 7 mia ECU), energi- og industripro-

mandater, som Banken her pâtaget sig,

LÂNGIVNINGEN I EU

Banken fortsatte i 1 9 9 7 sin st0tte til Den

jekter samt mindre og mellemstore virk-

b e b b sig i 1 9 9 7 til 3,2 mia ECU, hvilket

somheder. Vi lagde saerlig vaegt pâ at

er en stigning pâ 4 0 % i forhold til âret

Vi er Den Europaeiske Unions bank, og

bidrage til struktureringen og finansierin-

f0r. Den er et résultat af Bankens intensi-

knap 9 0 % of vor lângivning fandt derfor

gen af partnerskaber med offentlig og

ve forberedende arbejde forud for Deres

sted i mediemsiandene. Vor hovedopga-

privat deltagelse, isaer i forbindelse med

formelle godkendelse af de nye udlâns-

ve er at fremme regionudvikiingen, hvor-

infrastrukturer for transport. Vi ràder nu

mandater i Juli 1 9 9 7 .

for over to tredjedele of lângivningen i

over en saerlig ekspertise ρά dette omrâ-

EU - nemlig 14,5 mia ECU, der er det

de, som vi S0ger at stille til râdighed for

Lângivningen i Middelhavsomrädet inden

hidtil h0|este udlânsbel0b - var koncen-

passende projekter i alle mediemsiande.

for rammerne af euro-middelhavspartner-

treret i udviklingsomrôder, herunder for
f0rste gang de arktiske omrôder. Sk0nt

skabet steg til nye h0Ìder, nemlig 1,1 mia
Over 6 0 % af denne lângivning fandt sted

ECU. 1 Asien og Latinamerika bevilgede

der konstateredes en vis tilbagegang i

via eller med garanti fra forretningsban-

vi knap 4 0 0 mio ECU, der isaer vor kon-

finansieringsbidragene i mâlomrâderne

ker og andre

centreret om projekter af saerlig euro-

for mal nr. 1 ρά grund af de lavere offent-

hvilket er et résultat af Bankens omfatten-

paeisk interesse, og endelig udt0mte vi

lige udgifter og investeringer i samh0rig-

de samarbejde med banksektoren.

vort f0rste udlânsmandat for Sydafrika

finonsieringsinstitutioner,

hedslandene og afslutningen af nogle

2

pâ en 0konomisk udvikiing til gavn for
fredsprocessen har vi med hjaelp fro Eu-

ved at stille knap 2 0 0 mio ECU til râdig-

st0rre projekter i de 0sttyske delstater,

Hovedparten af vor lângivning i EU sigte-

kom det til en betydelig fremgang i lângiv-

de mod at fastholde investeringerne i de

ningen til regionudvikiing i Belgien, Fin-

vigtigste sektorer i en période med 0ko-

Lângivningen i Afrika, Vestindien og Stille-

land, Sverige og Det Forenede Konge-

nomisk afmatning, hvor de offentlige inve-

havet if0lge Lomekonventionen bel0b sig

rige.

steringer forblev beskedne trods det fal-

kun til 6 0 mio ECU pâ grund af medlems-

dende renteniveau, og tilliden blev rystet

staternes langsommelighed med ratifice-

hed.

Desuden fortsatte Banken sin st0tte til

of begivenhederne i Syd0stasien sidst pâ

ringen af den anden finansprotokol. Da

investeringer, der fremmer virkeligg0rel-

âret. Samtidig beviste Banken pâ ny sin

den imidlertid nu er blevet ratificeret, vil

fIB
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der pâ ny kunne indgâs aftaler om lân i

skelige udestâende beslutninger om A-

igangvaerende aktivitet og ikke blot fore-

disse lande pâ grundlag af vort forbere-

genda 2 0 0 0 og de finansielle rammer vil

laegge planer derfor.

dende arbejde, idet bestyrelsen allerede

belastningen af nogle af de svagere regi-

har godkendt en raekke projekter.

oner muligvis tiltage. Indtil de private in-

Amsterdam ha ndlingsprog rammet bestâr

vesteringer kan kompensere derfor, og

af tre dele, nemlig udlânsvinduet for min-

Bankens stadig voksende lângivning i

kapitalmarkederne

udvikles

yderligere,

Central- og 0steuropa inden for rammer-

vil Banken sâledes kunne spille en endnu

til

ne af de l0bende og fornyede mandater

st0rre rolle i retning af at stimulere inve-

samt en udvidelse af vor lângivning til

nâede sit hidtil h0Jeste niveau i 1997,

steringerne, isaer i de mindre gunstigt stil-

transeuropaeiske net, infrastrukturnet, mil-

nemlig 1,5 mia ECU. Den skal jeg kom-

lede omrâder.

J0beskyttelse og byforbedring.

dre og mellemstore virksomheder, st0tten
uddannelses-

og

sundhedssektoren

me tilbage tii i forbindelse med bistanden
inden tiltraedelsen.

Bankens anden hovedrolle som Verdens

Udlânsvinduet for mindre og mellemstore

st0rste multinationale lântager er at st0tte

virksomheder, der isaer tilbyder kapital
og kvasikapital til staerkt voksende og

Med hensyn til risikodelingen, der jo er

euroen gennem sine forretninger ρά kapi

nyskabelsen i forbindelse med de fornye-

talmarkederne. Jeg skal kort komme naer-

innovative mindre og mellemstore virk-

de mandater, g0r vi gode fremskridt. Det

mere ind ρά begge disse roller.

somheder,

ner, men jeg hâber, at vi nâr det samlede

AMSTERDAMHANDLINGS-

mal for risikodeling med forretningsban-

PROGRAMMET

hvert enkelt mandat.

nok

den vigtigste

del.

markedet for risikovillig kapital i Den
Europaeiske Union, der er af afg0rende
betydning for den fremtidige vaekst og

kerne ρά 25%. Som naevnt sidste âr er
det dog umuligt ot ηά dette omfang for

er

Bortset fra Det Forenede Kongerige er

er for tidligt at drage endelige konklusio-

Bankens muligheder for at st0tte 0 M U

beskaeftigelse, i h0J grad underudviklet,

gennem lângivning blev i 1 9 9 7 styrket

sâledes at det i nogle lande knapt eksiste-

af Amsterdamhondlingsprogrammet. De

rer. Banken kan ikke alene bidrage til at

kender baggrunden derfor. Banken mod-

udbygge de bestâende markeder, men

tog en opfordring fra Det Europaeiske

ogsâ vaere foregangsmand pâ andre i

Sa meget om det samlede billede af

Râd ρά m0det i Amsterdam i Juni 1 9 9 7

samarbejde med Den Europaeiske Inve-

1997. Det viser imidlertid ikke i tilstraek-

om at fremme initiativet for vaekst og

steringsfond (EIF).

kelig grad Bankens engagement til fordel

beskaeftigelse. Bestyrelsen vedtog direkti-

for virkeligg0relsen af sine to vigtigste

onens forsiag allerede inden udgangen

1 november 1 9 9 7 oprettede vi Den Euro-

strategiske mal for 1 9 9 7 , der forbliver

af Juli, og styrelsesrâdet ligesâ i august.

paeiske Finansieringsordning for Tekno-

uaendrede for 1 9 9 8 .

Udm0ntningen af Amsterdamhondlings-

logi ρά 125 mio ECU, der administreres

programmet indledtes f0rst ρά efterâret,

af EIF. Den har allerede investeret i fire

Sidste âr naevnte jeg, at de to st0rste

sâledes at jeg ved forelaeggelsen af dette

specialiserede fonde for formidling af risi

udfordringer for Banken i 1 9 9 7 og ρά

initiativ ρά Det Europaeiske Rads saerlige

kovillig kapital. Der er blevet givet tilsagn

mellemlang sigt ville vaere Den 0kono-

m0de om beskaeftigelsen i Luxembourg i

om direkte finansieringsbidrag fra EIB i

miske og Monetaere Union ( 0 M U ) og

november vor i stand til at beskrive en

samarbejde med egnede finansieringsin-

DE VIGTIGSTE BEGIVENHEDER 1 1 9 9 7

udvidelsen. Jeg hâber, at De er enige
med mig i, at Banken har taget disse
udfordringer op bade hurtigt og energisk.
DEN 0 K O N O M I S K E O G MONETÄ:.RE
UNION
Banken spiller to hovedroller i forbindelse
med 0 M U . Den f0rste som lângiver, da
den har til formal at lette overgangen
gennem finansiering af investeringer, der
fremmer den 0konomiske vaekst og konvergens. Sk0nt der er gjort visse fremskridt, har udviklingen i retning af konvergens mellem de rigere og de fattigere
lande i Unionen vaeret langsom, og nogle
regionale ujaevnheder er endda tiltaget.
Ρά kort sigt og i betragtning af dels de
fortsatte budgetrestriktioner, dels de van-

Amsterdamhandlingsprogrammets vindue for mindre og mellemstore virksomheder tilbyder
isaer egenkapital eller kvasikapital til hurtigt voksende og innovative virksomheder
EIB
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fremdriften i 1998 med udbydelsen of
dels en global emission ρά 2 mia EUR i
De Forenede Stater og ρά de internatio
nale markeder - der specielt henvender
sig til investorerne i De Forenede Stater,
Asien og Europa - dels yderligere euro
rettede emissioner pâ 6,9 mio ECU. Der
er ingen tvivl om, at markederne i h0J
grad har pask0nnet Bankens bidrag til at
skabe tillid til og trovaerdighed omkring
euroen.
Jeg kan tilf0Je, at bestyrelsen i sidste uge
besluttede at igongsaette et gaeldsombyt-

Banken har via Amsterdamhondlingsprogrammet udvidet sin lângivning til uddannelses- og
s undhedssektoren

ningsprogram ρά indtil 17 mia ECU svarende til det, som den franske regering
bebudede for nogle uger siden. If0lge

stitutioner i syv mediemsiande,

nemlig

Italien, Spanien, Frankrig, Luxembourg,

naert samarbejde med den finansielle Sek-

programmet vil den udestâende gaeld i

tor, bade om det nye udlansvindue for

0MU-valutaer blive ombyttet til eurorette-

Det Forenede Kongerige, Tyskiand og

mindre og mellemstore virksomheder og

de obligationer. Formâlet hermed er at

Portugal, og dette antal ventes udvidet til

om specielle globallân til fordel for ud-

fjerne stadig mere illikvide obligationer,

1 1 ved udgangen af Juli. Til sommer vil

dannelse, sundhed, milJ0beskyttelse og

styrke de eurorettede EIB-emissioners li-

Bankens og

tilsagn

byfornyelse. Det er naturligvis meget von-

kviditet og derigennem bâde tjene in-

gennem dette vindue kunne overstige

skeligt at opg0re de beskaeftigelsesfrem-

vestorernes interesser og reducere om-

4 0 0 mio ECU, hvilket er et meget betyde-

mende virkninger af alt dette. De er for-

kostningerne ved ElB's egen fremtidige

ligt beÌ0b i forhold til st0rrelsen af det

delt over et laengere tidsrum og f0lger

lântagning.

aktuelle marked for risikovillig kapital i

mange kanaler, men under onvendelse of

Europa. Vi agter ot fremme denne del af

de klassiske makro0konomiske modeller

UDVIDELSE O G BISTAND INDEN

Amsterdamhondlingsprogrammet

sa in-

kan vi fervente, at de hidtidige investerin-

TlLTR/tDELSEN

tensivt som muligt, og jeg hâber, at De

ger vil skabe eller sikre beskaeftigelse sva-

senere ρά m0det vil godkende en over-

rende til fiere hundrede tusinde mondar.

Jeg har allerede omtolt Bankens lângiv-

1 mia af Bankens driftsoverskud, der er

STRATEGIEN FÜR LÂNTAGNING 1

fandt den udelukkende sted if0lge saerli-

afsattil handlingsprogrammet.

EUROER

Hvad resten af handlingsprogrammet on-

Dette er mâske den mest direkte made,

Fondens samlede

f0rsel ρά yderligere 3 0 0 mio ECU of den

ning i Central- og 0steuropa. Indtil i âr

gâr, har bestyrelsen givet tilsagn om lân

hvorpâ Banken kan fremme 0 M U

ρά over 2 mia ECU siden juli 1 9 9 7 , nem

indf0relsen of euroen. Vor eurostrotegi er

lig til projekter i uddannelses- og sund

ot skabe et dybt, likvldt og olsidigt mar-

og

hedssektoren, og andre forretninger er

ked i den nye valuta fra overgangen til

under forberedelse. Vi har koncentreret

0 M U i Januar 1999. Det meddelte vi

OS om projekter af saerlig betydning for

markederne ved at udbyde Verdens f0r-

regionudviklingsbestraebelserne. 1 de 0vri-

ste euroemission i begyndelsen af 1 9 9 7 .

ge sektorer, der udtrykkelig er naevnt i

Den var ρά 1,3 mia og blev af Inter

Amsterdamresolutionen (transeuropaeiske

national Financial Review kâret til »ârets

net, infrastrukturnet osv.), var Banken alle

eurobond«. Den fik senere f0lgeskab of

rede aktiv, og her udlânte den sidste âr

eurorettede emissioner ρά ca. 6 mio ECU

ca. 15,5 mia ECU, hvilket udg0r en bety-

eller over en fjerdedel of vor samlede

delig stigning i forhold til âret f0r. 1 inde-

lântagning i 1997. Der er her tale om

vaerende âr er der allerede blevet ind-

toneangivende emissioner i nationale va-

gâet aftaler om over 4 mia ECU.

lutaer, der fro starten er bestemt til at

Kort sagt tiltager aktiviteten ρά alle de

de masse af euroer fra 1 9 9 9 , hvilket saet-

omrâder, der er omfottet af Amsterdam-

ter markederne i stand til at opbygge en

hondlingsprogrammet. Det sker i meget

afkostkurve for euroer. Vi har fastholdt

blive konverteret til og skabe en voksen-

4 ^ ^J N F O R M A T I O N
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infrastrukturer for kommunikation
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ge mandater med faellesskobsgaranti. Nu

er indekseret efter den polske zloty, ρά

har vi desuden oprettet en ny finansie-

euromarkedet. Desuden er vi aktive ρά

ringsordning inden tiltraedelsen ρά Ban

euromorkedet for tjekkiske kroner, og vi

Disse resultater, der har indebâret en

kens egen risiko, der sammen med de for

unders0ger yderligere muligheder, der

staerkt for0get arbejdsbyrde, blev opnâet

nyede mandater saetter os i stand til at

desuden vil hove den fordel at muligg0re

under en strom ressource- og omkost-

udlâne indtil 7 mia ECU i ans0gerlande-

finansiering of lân i lântagernes egne

ningskontrol. Bortset fra et

ne i Central- og 0steuropa samt Cypern

valutaer i overensstemmelse med deres

antal nye stillinger til Amsterdamhond-

indtil begyndelsen af âr 2 0 0 0 .

0nsker.

lingsprogrammet og finonsieringsordnin-

ORGANISATION O G LEDELSE

beskedent

gen inden tiltraedelsen har direktionen
Disse landes behov, ikke mindst for grund-

Jeg hâber derfor, at De er enige med mig

ikke godkendt oprettelsen af nye stillinger

logsinfrostrukturer og milj0forbedringer, er

i, at Banken har taget de to vigtigste

i 1998. Ledige stillinger vil dog fortsat

enorme. Bankens indsats, der er n0je

udfordringer, nemlig 0 M U og udvidel-

blive besot. De samlede administrations-

afpasset efter mâlsaetningerne i tiltraedel-

sen, op med energi og fantasi, og jeg for-

omkostninger steg i 1 9 9 7 med 3,4%,

sespartnerskabsaftolerne, vil vaere kon-

venter, ot disse to aktivitetsomrader forbli-

hvilket skal ses i forhold til en stigning i de

centreret om infrastrukturer for kommuni-

ver kernen i vor strategi i endnu nogle âr.

indgâede lâneaftaler ρά 13%. Jeg skal
ikke gâ naermere ind ρά dette punkt, men

kation og milj0forbedringer i det 0jemed
ot bringe disse lande pâ niveau med fael-

BALANCEN

blot minde om, ot ElB's budget stadig er
mindre end hver af de 0vrige f0rende

lesskabsstandarderne. Vi agter i sasriig

internationale lângiveres, og ot vore pro-

grad at samarbejde med Europa-Kommis-

Inden jeg kommer ind pâ Bankens fremti-

sionen og PHARE-programmet om at ud-

dige strategi og behov, skal jeg kort

duktivitetstol (f.eks. udgifter minus renter i

nytte de muligheder for samfinansiering,

beskrive dens finansielle soliditet, ledelse

forhold til den gennemsnitlige aktivmosse)

der byder sig, men ogsâ med EBGU,

og organisation.

tâler enhver sammenligning. Disse resultater har kun kunnet opnâs takket vaere per-

Verdensbonken og andre finansieringsinSom f0lge of den her omtalte aktivitet
Steg balancen til 157 mio ECU ultimo
1 9 9 7 . Det samlede udestâende i form of
Ιάη og garantier bel0b sig ved ârets

sonolets enestâende professionalisme og
engagement, og det har endda mattet
udvide sin knowhow til nye og mere komplekse aktivitetsomrâder.

udgang til 143 mia ECU i forhold til det

EIB fremmer kapitalmarkedernes udvikiing i
ans0gerlandene

vedtaegtsmaessige udlânsloft pâ 155 mia.

Vi har fortsat udviklet Bankens organisati-

Udviklingen i dette forhold f0lges n0Je,

on og ledelse til sikring af, at vore proce-

og der vil blive truffet foronstoltninger til

durer og kontrolforanstoltninger opfylder

sikring of, at det vedtaegtsmaessige loft

de h0Jeste standarder. Den nye uofhaen-

overholdes, indtil den foreslâede kapital-

gige hovedofdeling for kreditrisiko har

forh0jelse traeder i kraft. Bankens brut-

udvidet sit virkefelt til tredjepartsrisikoen i

toârsresultot blev i 1 9 9 7 pâ 1 207,1 mio

forbindelse med vore finansielle forretnin-

ECU, hvilket repraesenterer et afkast af

ger. Proceduremanualerne er blevet kom-

den gennemsnitlige egenkapital pâ 6,5%

pletteret og vil blive opdoteret regelmaes-

stitutioner, i det omfang deres strategier

inden indregning af hensaettelser og valu-

sigt i somtlige hovedofdelinger og direk-

harmonerer med EU's mal.

takursudsving. Den mindre tilbagegang i

torater. Endelig er hovedofdelingen for

dette afkast i forhold til âret f0r afspejler

informationsteknologi blevet omstrukture-

Aktiviteten if0lge det nye mandat og fi-

det generelle fold i renteniveauet, som

ret og dens ledelse styrket, sâledes ot

nansieringsordningen inden tiltraedelsen

Bankens afkast i meget vid udstraekning

Banken kan tage udfordringerne i forbin-

er godt i gong. Der er sâledes allerede

afhaenger of.

delse med euroen og âr 2 0 0 0 op.

ECU if0lge sidstnaevnte, hvortil kommer

Efter samrâd med vor eksterne revisor og

Som for aile andre finonsieringsinstitutio-

1,7 mia ECU if0lge det fornyede mandat.

med revisionsudvolgets godkendelse fore-

ner repraesenterer dette dobbelte problem

slâr vi, at hensaettelsen til daekning af

en betydelig udfordring for Banken. Det
er absolut n0dvendigt, at vi som Den Eu-

blevet indgâet aftaler om lân pâ 5 0 0 mio

Det er ogsâ vigtigt ot hjaelpe ans0gerlan-

generelle kreditinstitutrisici forh0Jes med

dene med at udbygge deres kopitalmor-

100 mio ECU til i alt 6 0 0 mio ECU. Der

ropaeiske Unions finansieringsinstitution er

keder, sâledes ot de selv kan tilvejebrin-

er ikke behov for nogen forh0Jelse af den

forberedt ρά disse enestâende og histori-

ge midier ρά rimelige vilkâr. Det er et

saerlige hensaettelse til im0degâelse af

ske aendringer. Der er blevet udorbejdet

andet af vore mal. 1 dette 0Jemed udar-

tab ρά bestemte Ιάη. Efter hensaettelser

en detoljeret hondlingsplan med hjaelp fra

bejdede vi sidste âr et program for mel-

og valutakursjusteringer blev nettoresul-

eksterne konsulenter, ligesom en raekke

lemfristede notes i ungarske forint, lige-

tatet for regnskabsâret 1997 ρά 1 105

arbejdsgrupper i 0Jeblikket er i gang med

som vi har placeret en DEM-emission, der

mio ECU.

at analysere de forskellige aspekter. Det
I N F O R M A T I O N
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ville vaere behov for en forh0Jelse af Bankens kapital, men at denne forh0Jelse bürde indgâ i en sommenhaengende strategi
ρά mellemlang sigt. Jeg meddelte endvidere, ot jeg hovde indledt dr0ftelser af en
sadan strategi med bestyrelsen, og at jeg
ville stille forsiag om en kapitalforh0jelse i
âr.
Âret igennem har vi f0rt en raekke intensive dr0ftelser af alle relevante aspekter i
bestyrelsen og dens arbejdsgruppe, herunder af forsloget om en yderligere udbetaling af en del of Bankens ikkefordelte overskud til ejerne. Resultotet af disse dr0ftelser
fremgar af de forelagte forsiag om en kopitalforh0Jelse, en udbetaling til medlemsMiljobeskyttelse er fortsat et overordnet mal bâde i og uden for Unionen

stoterne og de strategiske rammer ρά mel
lemlang sigt. Idet jeg beder om Deres
godkendelse af disse forsiag, vil jeg gerne

medf0rer yderligere udgifter i âr og naeste

arsberetningen og en hjemmeside pâ in-

âr, men direktionen agter ot begraense

ternettet, der har registrerei ca. 5 0 0 0 0

dem til et absolut minimum.

bes0g om mâneden.

knytte nogle bemaerkninger dertil.
Efter min opfattelse skal der tages skyldigt
hensyn til en raekke overordnede mal,

Der skete sidste âr en raekke andre vigti-

Alle disse resultater afhaenger af persona-

ge begivenheder. Vi har sâledes fortsat

lets motivation og samarbejde, og der stil-

hvoraf de vigtigste er f0lgende:

forbedret vor revision, idet 1 9 9 7 vor det

les stadig st0rre krav. Jeg bebudede sid-

styrkede revisionsudvalgs f0rste fulde ar.

ste ar en omfattende gennemgong af ad-

ρά

Jeg benytter lejligheden til at tokke revisi-

ministrotionen af vore menneskelige res-

med den h0iest mulige kreditvaerdighed

onsudvalgsmedlemmerne for at have af-

sourcer i det 0Jemed at ofpasse vor politik

AAA. Det kraever, at vi kan dokumente-

sat sa meget of deres tid til opgoven. Vor

for ansaettelse, afl0nning, mobilitet, karri-

re et fortsat solidt kopitalgrundlag og

nye eksterne revisor Ernst & Young afslut-

eremuligheder og uddannelse mere direk-

ejernes fulde opbokning;

tede sin f0rste fulde revision i 1 9 9 7 , og

te efter de driftsmaessige krov og de in-

den har vist sig yderst nyttig for direktio-

dividuelle forventninger. Denne gennem-

nen. Vi har oprettet en ny afdeling for ud-

gong er nu afsluttet under medvirken af et

ler skal reduceres drostisk fro udgan-

m0ntning af revisionshenstillinger til sik-

bredt udsnit af personalet og i samrâd

gen af 1998 med alvorlige konsekven-

ring af, at de virkeligg0res hurtigst muligt.

med vore personolerepraesentanter, og vi

ser for Bankens evne til at fremme virke-

Endelig udorbejdede projektevaluerings-

arbejder i 0Jeblikket ρά en raekke detolje-

ligg0relsen af Den Europaeiske Unions

enheden endnu tre rapporter, der er ble-

rede forsiag, som jeg skal forelaegge be

mal, ma der nu traeffes beslutning om at

vet forelagt bestyrelsen og vil blive offent-

styrelsen med det sigte at afslutte udm0nt-

forh0Je kapitalen fro begyndelsen af

ningen af den nye politik i âr 2 0 0 0 . Som

1 999;

liggjort senere.

• Det ma undgâs at skode Bankens status
kapitalmarkederne som

lântager

• medmindre indgâelsen af nye lâneafta-

et led i denne reform vil vi fastholde vor
Banken fortsatte sin politik for 0get trans-

klare ligestillingspolitik, og jeg er glod for

• den 0nskede varighed af denne forh0Jel-

parens udadtil. Vi offentliggjorde sidste âr

at kunne meddele Dem, ot 35% of de

se er et âbent sp0rgsmâl, men den b0r

en redeg0relse for vor informationspolitik

nyonsatte sidste âr vor kvinder, herunder

efter min opfattelse vaere tilstraekkelig til

med regier for offentlig adgong til doku-

den eneste overordnede leder, der blev

ot bringe Banken gennem de naermeste

menter, der blev godkendt of den euro-

onsot udefra. Dette tâler sammenligning

kritiske âr, hvor overgangen til 0 M U og

paeiske ombudsmand. Desuden har vi

med enhver anden europaeisk institution.

udvidelsen of Unionen finder sted;

udbygget vore kontakter med andre institutioner, herunder Europo-Porlomentet,
samt 0get vore publikationers omfang og

KAPITALFORH0JELSE O G STRATEGIEN
PÂ MELLEMLANG SIGT

kvalitet, det vasre sig trykte eller elektroni-

^

• samtidig skal Bankens fremtidige strategi sikre, ot ejernes kapitolindskud koncentreres ρά de omrâder, som Den Eu-

ske. Vi kan nu tilbyde tre elektroniske

Sa meget om den hidtidige og nuvaeren-

medier, nemlig en multimedieterminol til

de aktivitet. Nu til fremtiden. Jeg opiyste

hvor Banken kan tilf0re den st0rste mer-

brug ρά udstillinger, en CD-ROM med

sidste âr, at der ved udgangen af 1 998

vaerdi.

EIB
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Jeg er overbevist om, at bestyrelsens for-

me Râdets politiske onmodninger. Som et

er rede til fortsat at fremme denne politik

siag tager rimeligt hensyn til disse mal.

beskedent eksempel hör Banken ingen

og har oparbejdet en betydelig erforing

Det vedr0rer en kapitalforh0jelse til 100

ambitioner om at udvide sin aktivitet uden

og knowhow derom, men der ma vaere

mio ECU, der anses for tilstraekkelig til

for EU og udvikle sig til en anden ver-

konsistens i de anmodninger, der rettes til

mindst de kommende fem âr, hvilket brin-

densbank, men vi overvejer netop nu en

Banken. Vi kan ikke acceptere fiere og

ger Banken gennem den kritiske période.

onmodning fra 0konomi- og Finansmini-

fiere anmodninger og samtidig reducere

Det udg0r en forh0Jelse pâ 61,257%,

sterrâdet om ydelse af finansieringsbi-

denne aktivitet i forhold til vor samlede

hvorimod der hidtil altid har vaeret taie

drag i Bosnien-Hercegovina.

lângivning.

om fordoblinger.
Der kan imidlertid fostlaegges en raekke

Jeg hâber, at De er enige med mig i, at

Desuden foresiâr bestyrelsen, at den ind-

principper, som afspejler Bankens ved-

disse strategiske rammer er et fuldt ac-

betalte andel reduceres til 6%, men med

taegtsmaessige opgave

ceptabelt grundlag for den foreslâede

den vigtige forskel, ot den ofholdes fuldt

dels i EU's politiske rammer, dels i den

kapitalforh0jelse. Deres udm0ntning krae-

ud af Bankens supplerende reserve, sâle-

finansielle sektor og ρά kapitalmarkeder

ver en enorm anstrengeise fro Bankens

des at der ikke er behov for kontante ind-

ne. Jeg er overbevist om, ot bestyrelsens

side, og jeg kan ikke gorontere, at det kan

betolinger fra medlemsstaternes side.

forsiag til strategiske rammer tager skyl

ske omgâende. Det vil vaere n0dvendigt

digt hensyn dertil. Det understreger de

at prioritere blondt prioriteterne, men jeg

Hvad udbetolingen angâr, kan Banken

grundlaeggende elementer i Bankens stra

kan forsikre Dem for, at direktionen med

ikke onlaegge en egentlig udbyttepolitik

tegi - fremme af 0konomisk konvergens

Deres opbakning vil g0re sit yderste for i

uden en vedtaegtsaendring. Ρα den anden

og integration med hovedvaegten pâ de

samarbejde med bestyrelsen at omsaette

side er direktionen ρά grundlag of den

vigtigste mal for EU's politik, sasom trans-

disse rammer til proksis.

modtogne juridiske râdgivning overbevist

europaeiske net, milj0forbedring, styrkelse

om og har meddelt bestyrelsen, at det er

af industriens konkurrenceevne osv. - og

foreneligt med Bankens finansielle stilling,

bekraefter, at dens overordnede opgave i

Banken som markederne Deres fortsatte

at der i forbindelse med kapitalforh0Jel-

0Jeblikket er at fremme dels Den 0kono-

og klare opbakning of bade Bankens hid-

sen i âr foretoges en engongsudbetaling

miske og Monetaere Union, dels udvidel-

tidige praestotioner og dens fremtidige

til ejerne ρά 1 mio ECU of det resterende

sen. Endelig fremhaever det behovet for

bidrag til Den Europaeiske Unions politik,

ikkefordelte overskud for 1 9 9 6 . Dette be-

en 0get koncentration om de prioriterede

nemlig ved at godkende de foreliggende

10b skal naturligvis laegges til den 1 mio

mal og skabelsen af mervaerdi. Udm0nt-

forslog.

ECU, der allerede er afsat til Amsterdam

ningen af denne strategi kraever, ot der

og

udviklingen

hondlingsprogrammet, og de 2 1 5 mio

anlaegges et nyt syn ρά en long raekke

ECU af overskuddet, der allerede er ofsot

faktorer, sasom naerhedsprincippet og

til afholdelse of de resterende indbetolin-

somorbejdet med den finansielle sektor,

ger af kapitalforh0jelsen af 1990. Forud-

Europa-Kommissionen og EIF, rentepolitik-

sot ot denne udbetaling bakkes overbevi-

ken samt anvendelsen of Bankens res

sende og syniigt op af Bankens ejere i

sourcer. Bestyrelsen er enig om, at disse

form af en yderligere, betydelig kapital-

sp0rgsmâl hvert âr b0r belyses i en ny

forh0Jelse, er vi overbeviste om, at den

aktivitetsplan, der skal danne rammen om

ikke vil pâvirke hverken Bankens status

fostlaeggelsen of nye strategiske retnings-

ρά markedet eller dens lântogningsom-

linier for fremtiden.

Jeg opfordrer Dem derfor til at vise sâvel

Jeg vil til slut gerne tokke bestyrelsen og
direktionen, men i ganske saerlig grad
Bankens personale, for deres indsats i det
utrolig travle âr, der er gâet. Jeg tokker
desuden styrelsesrâdet for dets opbakning og inspiration, ikke mindst for dets

kostninger negativi. Jeg onbefoler Dem

hurtige reaktion pâ og godkendelse of

derfor ot vedtoge forslaget om en en-

Forslaget om de strategiske rammer toger

forslogene om Amsterdamhondlingspro-

naturligvis udgangspunkt i Bankens cen-

grammet og finonsieringsordningen inden

trale rolle i Den Europaeiske Union, men

tiltraedelsen.

gangsudbetaling.

Disse forsiag skal imidlertid indgâ i en

kommer dog ogsâ ind ρά aktiviteten uden

occeptobel strategi ρά mellemlang sigi,

for EU. I 0jeblikket er hovedopgaven at

Endelig vil jeg gerne ρά dette fyrretyven-

hvilket er gründen til, αϊ jeg indledte de

udm0nte de l0bende mandater og finon-

de ârsm0de rette en saerlig tok til Jon

strategiske dr0ftelser sidste âr. Resultatet

sieringsordningen inden tiltraedelsen. Sty

Vonormelingen, der nu fratraeder som be-

deraf fremgar af forslaget om de strategi-

relsesrâdet skal imidlertid snort tage stil-

styrelsens nestor efter 16 ârs tjeneste.

ske rammer ρά mellemlang sigt.

ling til naeste generation mandater og

Hon har vist et usaedvonligt engagement,

generelt til den rolle, som Banken skal

og vi kommer i h0J grad til at sovne hons

Enhver strategi ma f0lge med tiden og til-

spille ì forbindelse med Unionens udvik-

indsigt og erforing. Jeg hâber, ot De om

posses udviklingen. Banken er i vid ud

lings- og bistondspolitik over for tredjelan-

et 0Jeblik vil godkende mit forsiag om, at

straekning uden kontrol over denne udvik

de. Jeg skal ikke foregribe dette, men blot

han udnaevnes til aeresbestyrelsesmedlem

iing og bliver ofte bedt om ot im0dekom-

gentage mine tidligere advarsler. Banken

som tok for denne indsats.
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Forh0Jelse af Bankens kapital og
beslutninger i forbindelse dermed
•

STYRELSESRÀDETS BESLUTNING (')

Ρά arsm0det den 5. Juni 1998 vedtog sty

ter den resterende forh0jelse traeder i

Amsterdamhondlingsprogrammet

kraft, sa snart den formelle parlomenta-

C 10 of 15.1.1998) en overf0rsel ρά
2 0 0 mio ECU fra Bankens ikkefordelte

riske godkendelse foreligger.

overskud til finansiering of sunde projek

relsesrâdet for Den Europaeiske Investeringsbank med enstemmighed f0lgende
beslutninger:
• Bankens tegnede kapital forh0Jes fro
62 013 mio til 100 0 0 0 mio ECU.

• Af de frie reserver overf0res yderligere

ter via ordninger, der udvider Bankens

3 7 9 8 7 0 0 0 0 0 ECU fro den supple-

finonsieringsmuligheder som naermere

rende reserve til den vedtaegtsmaessige

anf0rt i handlingsprogrammet, idet de

reservefond, sâledes at den bringes op

udg0r en del of et samlet bel0b ρά ind

ρά 10 0 0 0 mio ECU eller 10% of den

til 1 0 0 0 mio ECU, der er afsot til dette

tegnede kapital ρά 100 0 0 0 mio ECU.

formal for perioden frem til udgangen
af âr 2 0 0 0 . Der overf0res yderligere

• Den indbetolte kapital forh0Jes med
virkning fra den 1. Januar

1999 til

(EFT

• Da en gennemgang of Bankens behov

3 0 0 mio ECU of overskuddet for 1 9 9 7
til disse formal.

6 0 0 0 mio ECU, svorende til 6% af den

for egenkapital har berettiget dette, fo

tegnede kapital ρά 100 0 0 0 mio ECU.

retoges der en engongsudbetaling til

Forh0jelsen af den indbetolte kapital

medlemsstoterne ρά i alt 1 0 0 0 mio

1 forbindelse

sker den 1. jonuor 1 9 9 9 gennem over-

ECU i forhold til deres bidrag til Ban

vedtog styrelsesrâdet f0lgende strategi-

f0rsel of 1 3 4 8 0 1 4 8 3 9 ECU fro Ban

kens tegnede kapital. Udbetolingen of

ske rammer for Banken. ÎB

kens frie reserver.

holdes

med 6 7 6

795

744

med kapitalforh0jelsen

ECU

af det resterende ikkefordelte over
• Forh0Jelsen of den kapital, der kan ind-

skud for 1996 medens restbebbet

kaldes, traeder for en del f0rst i kraft,

ρά 323 204 256 ECU overf0res fro drifts-

nâr medlemsstaternes formelle porlo-

overskuddet for 1997 ρά 1 105 169 722

mentoriske godkendelse foreligger. Der-

ECU.

for forh0Jes Bankens samlede tegnede
kapital fra den 1. jonuor

1999 til

mindst 95 5 4 9 5 9 7 2 5 0 ECU, hvoref-

• Den 2 0 . august 1 9 9 7 godkendte styrel
sesrâdet som et led i vedtagelsen af

Udviklingen i Bankens tegnede kapital (i mia ECU)

(^) Vil blive offentliggjort i De Europaeiske Eaellesskabers
Tidende-

Medlemsstaternes ondele af Bankens tegnede kapital,
der pr. 1. jonuor 1 9 9 9 udg0r 100 mio ECU
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med rentegodtg0relser til fremme af investeringer, der gennemf0res af jobskoben-

/ INDLEDNING O G BAUGRUND

de mindre og mellemstore virksomheder. I
december 1 993 flyttede Det Europaeiske

Den seneste forh0Jelse af Bankens tegne-

Rad ρά m0det i Bruxelles hovedvaegten til

de kapital (bortset fro opjusteringen til 6 2

vaekst, konkurrenceevne og beskaeftigelse

mia ECU som f0lge af 0strigs, Finlands

og for Bankens vedkommende til store in

og Sveriges tiltraedelse i 1995) var for-

vesteringer i transeuropaeiske net for trans

doblingen til 57,6 mia ECU i 1990, og

port og energioverf0rsel samt milJ0forbed-

ogsa de tre foregâende, egentlige for-

ringer. I 1995 blev finansieringen af trans

h0jelser (1978, 1981 og 1986) var for-

europaeiske net styrket of den prioritering,

doblinger of Bankens tegnede kapital. I

der blev indledt ρά m0det i Essen.

1 9 9 0 ansâs udlânsloftet ρά 2 5 0 % of den
forh0Jede, tegnede kapital for tilstraekke-

1 1997 opfordrede Det Europaeiske Rad

ligt indtil udgangen of 1 9 9 5 . I realiteten

ρά m0det i Amsterdam Banken til at

har aktiviteten kunnet forsaette i to âr ud

udbygge sin aktivitet i bestemte sektorer

over den forventede horisont.

med henblik ρά at fremme jobskobelsen i

Asien og Latinamerika, Sydafrika og for

Den Europaeiske Union. Ρά denne bag-

nylig bistanden inden tiltraedelsen til de

Siden 1990 er Bankens lângivning i I0-

grund udorbejdede Banken sit Amster

central- og 0steuropaeiske lande samt Cy-

bende priser vokset fro i alt 13,4 mio

damhandlingsprogram, der omfatter

pern.

ECU (1990) til 26,2 mio (1997). Dette
repraesenterer en gennemsnitlig ârlig vaekst

• oprettelse af et saerligt udlansvindue til

Ρά denne boggrund har bestyrelsen dr0f-

ρά 10%. Inden for dette totalbel0b steg

fordel for mindre og mellemstore virk

tet de strategiske rammer for den période,

aktiviteten uden for Unionen fra 0,7 mia i

somheder, der skal tilbyde nye finonsie-

som den foreslâede kapitalforh0jelse ven-

1990 til 3,2 mio i 1997. Det samlede

ringsordninger for teknologiorienterede

tes at ville daekke.

udestâende ρά Ιάη voksede fro 61,6 mio

og vaekstpraegede sâdanne virksomhe-

til 142,4 mio.

der. Det kan efter behov bakkes op
gennem overf0rsler fro Bankens ârlige

Denne udvikiing afspejler en raekke grund

2 BANKENS STRATEGI

overskud ρά indtil 1 mio ECU;

laeggende politiske o g markedsmaessige

Bankens strategi skal udvikle sig i trâd

aendringer of betydning for Banken, her

• udvidelse af ElB's virkefelt til uddannel

under integrotionen af de 0sttyske delsta

se og sundhed samt styrkelse of indsot-

punkter i Strategien for den période, som

ter og tre nye medlemsstaters tiltraedelse.

sen til fordel for byforbedring og milj0-

den nye kapitalforh0jelse ventes at ville

Som hidtil havde en raekke of disse begi

beskyttelse;

daekke, er imidlertid fremgâet of bestyrel-

venheder deres oprindelse i eller blev formaliseret ρά Det Europaeiske Rads m0der.

med omstaendighederne. F0lgende hoved-

sens dr0ftelser:
• 0get vaegt ρά finansiering of transeuro

Ultimo 1 9 9 2 besluttede Det Europaeiske

paeiske net og andre store infrastruktur

Râd sâledes pâ m0det i Edinburgh at op-

net.

• Koncentration af Bankens indsats i 0konomisk tilbogestâende omrâder og rond-

rette Edinburghordningen ρά 5 mia ECU

omrâder i overensstemmelse med dens

med fokus pâ transeuropaeiske net og mil-

Ρά det ekstroordinaere m0de om beskaefti

hovedformâl, som er at bidrage til 0ko-

J0et. Det fremmede desuden ρά afg0ren-

gelsen i Luxembourg i november 1 9 9 7

nomisk konvergens og integration. Det

de vis det initiativ, som Banken og Europa-

bekraeftede Det Europaeiske Râd de alle-

overordnede mal er at fremme dels de

Kommissionen havde taget, og som mun-

rede indledte foronstoltninger og opfor-

tilbogestâende regioner i Unionen, dels

dede ud i oprettelsen af Den Europaeiske

drede Banken til at fastholde og styrke

ans0gerlandenes integration;

Investeringsfond i samarbejde med bank

programmets dynomik.

sektoren. Et ondet vigtigt résultat vor et

• fortsaettelsen af den stotte til udm0ntnin-

naermere samarbejde mellem Banken og

Uden for Unionen vor Bankens aktivitet i

gen af EU's overordnede

Europa-Kommissionen om Samh0righeds-

Perioden kendetegnet of fornyelsen af for-

som Bankens beslutningstogende orga-

politikker,

fonden og strukturfondene, der nu skal

skellige mandater, nemlig for stoterne i

ner i tidens 10b hor bemyndiget den til

revideres.

Afrika, Vestindien og Stillehavet (den an-

at yde ρά boggrund of Det Europaeiske

den finansprotokol til den fjerde Lomekon-

Rads politiske beslutninger eller anmod

Medio 1993 besluttede Det Europaeiske

vention),

ninger, f.eks. ρά omrâder som udbyg-

Rad ρά m0det i K0benhavn at forh0Je

METAP) samt de central- og 0steuro-

ning of transeuropaeiske net, styrkelse of

Edinburghordningen med 2 mia ECU, for-

paeiske lande. Desuden er der kommet

den

laenge dens l0betid og tilf0Je 1 mio i lân

nye mâlomrâder til, nemlig isasr landene i

mindre og mellemstore virksomheder.

middelhovslondene

(herunder

internationale

EIB

konkurrenceevne,
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rer, og de finonsierede projekter skal der
for i saerlig grad bidrage til virkeligg0relsen of de EU-politiske mal. Dette er imid
lertid ikke tiistraekkeligt til at sikre, at
Banken virkelig skaber mervaerdi. If0lge
vedtaegternes ortikel 1 8, stk. 1, yder Bonken Ιάη, i det omfang midier ikke kon
fremskoffes ρά rimelige vilkâr fro andre
kilder. Desuden bidroger Banken til projekternes finansiering som komplement til
andre finonsieringskilder, nâr
• det of finonsieringsforslagene fremgar,
at et ΕΙΒ-Ιάη er mere velegnet til det ράgaeldende projekt end midier fro andre
kilder, f.eks. nâr projektet har en long
0konomisk levetid, der toler for en long
energi og milj0forbedring, eller i form

ning af toneangivende

af finansieringsbidrag

saerlige

diversificering of investorerne og etoble-

if0lge

euroemissioner,

l0betid;
• dens deltagelse fremskynder eller for-

mandater eller aftaler som et led i EU's

ring af et organiseret marked for ElB's eu-

somorbejds- og udviklingspolitik over

roobligationer. Diversificeringen af marke-

bedrer

for tredjelande.

derne, isaer i de central- og 0steuropaeiske

fordi dens deltagelse er et signal til de

Denne generelle strategi blev godkendt af
bestyrelsen i jonuor 1997. Som allerede

projektet.

Dette er tilfaeldet,

lande, vil blive styrket i lighed med skabel-

private investorer om, at projektet op-

sen af nye attraktive og omkostningseffek-

fylder

tive produkter.

(EU's godkendelse). Det samme gael-

de

lovmaessige

bestemmelser

der den politiske risiko i forbindelse

naevnt er dens hovedlinier blevet styrket of

med lângivningen uden for EU. Derved

den seneste udvikiing, nemlig
3 PRIORITERING I ET SKIFTENDE

kan Banken fungere som katolysator

MIU0

for andre finonsieringskilder, ikke mindst

skal ledsoges af en koncerteret politik

Sk0nt Integrationen of den finansielle sek-

offentlig og privat deltagelse. Endelig

for

bl.o.

tor med tiden forventes ot ville give initio-

kon Bankens tekniske knowhow skabe

omfatter strukturomlaegninger og styr-

tivtogerne 0get adgong til alternative fi-

mervaerdi.

• den voksende erkendelse of, ot 0 M U ' s
budget-

og

pengepolitiske

ledighedsbekaempelse,

i forbindelse med partnerskaber med

aspekter
der

kelse af konkurrenceevnen. I denne

nansieringskilder, vil Banken fortsat skulle

sommenhaeng har Banken bl.a. indledt

spille en fremtraedende rolle i de kommen-

Banken b0r udvikle sin fremtidige lângiv-

udm0ntningen of sit Amsterdamhand-

de âr. Investeringsniveauet er foldet, til

ningsstrotegi for sâvel sektorer som regio-

lingsprogram til st0tte for Det Euro-

dels ρά grund of de makro0konomiske til-

ner i overensstemmelse med ovenstâende

paeiske Rads resolution om vaekst og

pasninger forud for overgangen til 0 M U ,

principper. Den b0r S0ge at koncentrere

beskaeftigelse;

og de offentlige investeringer vil sondsyn-

sig om de omrâder, der skaber den

ligvis forblive haemmede. Banken kan

st0rste mervaerdi, og nedprioritere projek-

• Det Europaeiske Rads beslutninger om

imidlertid bidrage til et opsving i investe

ter, der skaber mindre mervaerdi. Nâr der

udvidelsen, der har 0get betydningen

ringerne gennem ydelse af dels langfriste-

kan opnâs finansiering pâ rimelige vilkâr

of Bankens rolle i omrâdet. I denne

de finansieringsbidrag pâ attraktive vilkâr,

ρά markedet, og Bankens deltagelse ikke

sommenhaeng har Banken oprettet en

dels Ιάη til nye former for partnerskaber

pâ onden vis fremskynder eller forbedrer

finansieringsordning inden tiltraedelsen

med offentlig og privat deltagelse.

projektet, b0r Banken overlade dets finansiering til andre kilder i overensstemmelse

for ans0gerlandene.
Ρά grund of bade de graenser, som Ban

med vedtaegternes ortikel 1 8, stk. 1.

Inden for denne generelle strategi er

kens egne midier saetter, og naerhedsprin

Bankens fornemste opgave i den naerme-

cippet er det n0dvendigt at tage stilling til

ste fremtid ot styrke Den 0konomiske og

Bankens prioritering. Den skal f0lge med

melse hermed vil blive gjort til genstond

Monetaere Union. Ρά udlânssiden

tiden, men der kan allerede fremsaettes en

for ârlige dr0ftelser med styrelsesrâdet

har

Udviklingen of politikker i overensstem-

raekke generelle betrogtninger.

pâ grundlog of en aktivitetsplan, som

lingsprogram. Hvad lântogningsstrotegien

bestyrelsen vil fâ forelagt til godkendel-

angâr, vil Banken fortsastte sin innovotive

Det er vigtigt for Banken at koncentrere

se. Denne plan vil blive naermere omtalt

europolitik. Den omfatter bidrag til opbyg-

sig om de for EU h0Jst prioriterede sekto

nedenfor.

Banken derfor indledt sit Amsterdamhand-

Q.EIB
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NALRHED O G SAMARBEJDE MED

DEN FINANSIELLE SEKTOR
Inden for den beskrevne ramme er et af
de

grundlaeggende principper for ud-

m0ntningen af Bankens strategi somorbej

I N V E S T E R I N G S B A N K

svorende rolle i ans0gerlandene eller

ning har til formal ot fremme teknologiori

Unionens nobolonde. Ved udbygningen

enterede og vaekstpraegede mindre og

af dette samarbejde vil den som saedvan-

mellemstore virksomheder via specialise

lig S0ge ot undgâ enhver form for konkur-

rede fonde for formidling of risikovillig

renceforvridning. Som f0lge af de ârlige

kapital.

dr0ftelser of prioriteringen vil den reduce-

det med banksektoren og andre finansiel

re sin andel af udgifterne til projekter, der

Banken og Fonden vil styrke og udvide

le formidiere ρά kapitalmarkederne. En

skaber mindre mervasrdi. ElB-lânets kom-

deres samarbejde yderligere. Af hensyn til

styrkelse og udvidelse af dette samarbej

plementaere karakter vil blive understreget

dets effektivitet vil Banken rationalisere sin

de forbliver sâledes et overordnet mal i

i dokumentationen om projektet.

orbejdsgong, for sa vidt angâr EIF, og

de kommende âr, der afspejler sâvel naerhedsprincippet som rent proktiske overvejelser.

derved samtidig pâse, ot den yder FonDet proktiske behov for samarbejde med

den den st0rst mulige driftsmaessige st0tte.

den finansielle sektor er generelt, men det
er saerlig vigtigt i forbindelse med lângiv-

Med henblik ρά i h0Jere grad ot fremme

For at ορηά den st0rst mulige multiplika-

ningen til mindre og mellemstore virksom-

udm0ntningen of EU's overordnede poli

torvirkning skal Banken under olle om-

heder. Sâledes er globollânsordningen

tik vil Banken sammen med EIF dr0fte

staendigheder overholde komplementaer-

rent omkostningsmaessigt den eneste brug-

mulighederne for for det f0rste at udvide

princippet og kun finonsiere den del of

bore og 0konomiske ordning, som Ban-

Fondens virkefelt til milj0sektoren og for

projekterne, der onses for n0dvendig for

ken kon anvende til fremme of et stört

det ondet en selektiv udvidelse of dens

opfyldelsen af dens vedtogne politiske

ontol mindre og mellemstore virksomhe-

aktivitet i Central- og 0steuropa til trans

mal. Banken skal udbygge sit samarbejde

der. Globollânsordningen skol imidlertid

europaeiske net mellem landene i dette

med andre banker for ot effektivisere port-

revideres, bl.o. til sikring af at de endelige

omrâde inden for rammerne of finansie-

nerskobet yderligere og samtidig S0ge ot

modtogere hör den st0rst mulige gavn af

ringsordningen inden tiltraedelsen. Med

styrke sin katalysatorrolle f.eks. gennem

finansieringsbidragene til mindre og mel-

forbehold af dels Fondens 0vrige ejeres

lemstore virksomheder. Ρα mellemlang sigt

holdning, dels dens generalforsomlings

udvikiing of nye produkter.

vil Bankens muligheder for finansiering

beslutninger vil der eventuelt blive stillet
forsiag herom.

Det kan ske ved ot Banken letter lântager-

of mindre og mellemstore virksomheder

nes adgong til kapitalmarkederne og sam-

kunne udbygges yderligere i lyset af de

orbejder med kommercielle lângivere om

erforinger, der g0res med alternative ord

udorbejdelsen of finonsieringsploner. Den

ninger inden for rammerne of Amster-

6 SAMARBEJDE MED EUROPA-

vil f.eks. hjaelpe regionale banker og spe-

domhondlingsprogrommets finonsierings-

KOMMISSIONEN

cialiserede institutioner for bl.o. fremme of

vindue for mindre og mellemstore virksom

mindre og mellemstore virksomheder med

heder.

I en bredere EU-sammenhœng supplerer

sielle tjenester. I betragtning af dens hoved-

Naturligvis omfatter somorbejdet med den

budgetmidier hinonden. Koordineringen

formâl er dette saerlig relevant i udviklings-

finansielle sektor ogsâ middeltilvejebrin-

af disse to finansieringsformer og dermed

omrader, men Banken kunne spille en til-

gelsen. Bestyrelsen vil hvert âr fâ forelagt

somorbejdet mellem Banken og Europa-

ot tilposse sig det faelles marked for finan-

Gorantier for lân i EU

Bankens Ιάη til regionudvikiing og EU's

en beretning om det generelle samarbej-

Kommissionen er derfor en vaesentlig for-

de mellem Banken og denne sektor bâde

udsaetning for en effektiv st0tte tii udvik-

med hensyn til lângivning og lântagning.

lingsomrâderne.

Fordeling ρά garanter
20

60

Banken og Europa-Kommissionen har alle-

100%

5 PARTNERSKAB MED EIF
92

rede et naert samarbejde, men hör underS0gt mulighederne for at forbedre dets

93

Et yderligere konkret eksempel ρά port-

effektivitet i det kommende arti. De derof

94

nerskobsideen er oprettelsen af Den Euro

f0lgende aendringer of procedurerne i

95

^•1

paeiske Investeringsfond, idet EIF pâ inno-

begge institutioner vil styrke somorbejdet

vativ vis forener sâvel offentlige som priva-

fremover. Dette er of oktuel betydning i

96

te ejere. En udbygning af portnerskobet

lyset of Europo-Kommissionens Agenda

97

mellem Banken og Fonden er et of ElB's

2 0 0 0 og den kommende forhandlings-

overordnede mal. Et skridt i denne retning

runde med medlemsstaterne vedr0rende

er oprettelsen of Den Europaeiske Finan-

strukturfondene.

. Stater eller offentlige
1 institutioner
.Virksomheder
teller andre

Banker eller
Ikreditinstitutter

sieringsordning for Teknologi i oktober
1 9 9 7 pâ opfordring fra Det Europaeiske

Under hensyntagen til regionernes og Eu-

Râd ρά m0det i Amsterdam. Denne ord

ropo-Kommissionens respektive roller har
NFORMATION
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Den Europaeiske Union ved ot stille forde-

med

lene ved sin finansielle styrke til râdighed i

somhedslân og strukturerede lân/projekt-

offentlig og privat deltagelse, virk

somtlige mediemsiande, isaer i de mindre

lân), hvis risiko ikke kan overf0res helt if0l-

gunstigt stillede regioner. Dens rentepolitik

ge Bankens normale proksis. Banken vil

hviler ρά f0lgende principper: Bonken sig-

under fastholdelse of en occeptobel risiko-

ter ikke ρά fortjeneste (men skal opfylde

profil revidere sin holdning til disse forret-

sine forpligtelser og daekke sine udgifter,

ninger og i forn0dent omfang beregne sig

jf. vedtaegternes artikei 19, stk. 1 ), den

et st0rre tillaeg. Den vil udorbejde mere

undgâr diskriminotion, og den tilstraeber

detaljerede forsiag herom hurtigst muligt.

tronsporens. Hertii kommer, ot den inden

Der vil naturligvis ikke ske nogen aendring

for rammerne of Amsterdamhondlingspro-

i bed0mmelsen of medlemsstaternes risi-

grammet S0ger ot ορηά en passende

kograd, sâledes at enhver diskriminotion

balance mellem risiko og indtaegter.

inden for denne gruppe lântagere ρά
grundlog of risikoen undgâs.

En vigtig udvikiing i Bankens aktivitet er, ot
forskellen pâ udgifterne til bed0mmelse af
de forskellige projekter vokser, og denne

8 AKTIVITETEN UDEN FOR EU

tendens kon meget vel styrkes i de kommende âr. Banken hor allerede i nogen

Bankens aktivitet uden for Unionen udfol-

grod tilpasset sin ensartede rentefostsaet-

des inden for rammerne af Det Euro-

telse for ot toge hensyn til de forskellige

paeiske Râds mandater. Den generelle

udgifter, der er forbundet med visse kote-

holdning til denne lângivning blev senest

Banken foreslâet f0lgende konkrete foran-

gorier af lân (isasr beregning af en lavere

revideret af styrelsesrâdet pâ ârsm0det i

stoltninger, som bestyrelsen hör godkendt:

marginal for store Ιάη og lân til allerede

1 9 9 4 , hvor hovedpunkterne var det vej-

bed0mte lântogere). Den foresiâr en yder-

ledende loft over denne aktivitet pâ 10%

• Banken vil s0ge at styrke sin deltagelse

ligere rentemodulation, specielt i form af

of Bankens gennemsnitlige, samlede akti-

i den forberedende fase of progromme-

beregning af et tillaeg for visse saerlig om-

vitet og behovet for yderligere overvejel-

ringen og forhondlingerne om strukturtil-

kostningskraevende forretninger, sâsom

ser af sp0rgsmâlet om Unionens garanti.

tog.
• strukturerede lân/projektlân, nâr op-

1 forhold til Situationen i 1994 udg0r

• Banken vil S0ge ot udbygge somrâdet

nâelsen af en fortrinsstilling som sikret

oprettelsen of finansieringsordningen in-

mellem institutionerne om somfinonsie-

lângiver viser sig vanskelig for Banken;

den tiltraedelsen for landene i Central- og

ringer. Med forbehold af eventuelle forretningshemmeligheder vil Banken stille

0steuropa en vigtig nyskobelse. Den er
• visse virksomhedslân, nâr lântager kun

ikke omfattet of en garanti fro EU-budget-

sin projektbed0mmelse til râdighed for

kan tilbyde sikkerhed, som ikke umid-

tet og indregnes ej heller i det vejledende

Europa-Kommissionen, for sa vidt ongâr

delbart kon reoliseres.

disse projekter.

udlânsloft pâ 10%. Generelt hor Banken
oprettet en ordning for risikodeling for en

If0lge Bankens vedtaegter skal der stilles
• Banken vil fortsat stille teknisk ekspertise

long raekke forretninger.

tilstraekkelig sikkerhed for hvert Ιάη. Ban

til râdighed for Europa-Kommissionen

ken er fortsat of den opfattelse, ot der er

mod omkostningsdaekkende vederlag.

tilstraekkelige muligheder for at styre risiko-

udm0nte de eksisterende mandater, nem

Denne ekspertise anvendes allerede til

en i forbindelse med de normale forretnin

lig landene i Afrika, Vestindien og Stille

bed0mmelse of projekter for Samh0rig-

ger ved at overf0re den helt eller delvis til

havet (Lomekonventionen), Sydafrika, Asi

hedsfonden og kan efter behov udbyg-

garantier eller anden sikkerhed fro tredje-

en

ges til udvaigte projekter, der fremmes

mond. Derved afspejler den samlede pris

europa samt Middelhavsomrädet. De ud-

of Den Europaeiske Fond for Regional-

ρά ElB's finansieringsbidrag ligeledes kre-

l0ber inden for de kommende to âr,

udvikling, eller transeuropaeiske netpro-

ditrisikoen. Overf0rslen of projektrisikoen

hvorefter

jekter.

til tredjemand er ligeledes et vigtigt led i

orgoner vil skulle dr0fte dens generelle

Den vigtigste opgave ρά kort sigt er at

og Latinamerika, Central- og 0st-

Bankens

beslutningstogende

somorbejdet mellem EIB og forretnings-

rolle til st0tte for EU's politik for samarbej-

bonkerne.

de og udvikiing over for tredjelande.

Imidlertid findes der visse kotegorier af

Der kon ikke umiddelbart toges stilling

forretninger, som bestyrelsen skal fast-

dertil, men der kon peges pâ en raekke

7 U D M 0 N T N I N G A F STRATEGIEN:
RENTEPOLITIK

12

Banken tjener sit grundlaeggende formal

laegge retningslinier og graenser for (f.eks.

principper som grundlog for de kommen-

om at fremme en afbalonceret udvikiing i

visse transeuropaeiske net, partnerskaber

de strategiske dr0ftelser, f.eks.:

,£IB
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portnerskob

med
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forretningsbankerne

nansieringsinstitution, og dens hovedok-

gaelder mutatis mutandis bâde i og uden

tivitet b0r udfoldes i eller til direkte govn

for Unionen. Bl.o. vil det vejledende loft

for disse. Lângivningen uden for Unio-

pâ 10% over udestâendet pâ Ιάη uden

nen vii blive udfoldet inden for rammer-

for Unionen skulle revideres i overens

ne of saerlige mandater fro medlemssta-

stemmelse med udlânspolitikken, Besty-

terne og b0r forblive en supplerende

relsen vil dr0fte disse sp0rgsmâl yderli-

aktivitet.

gere som et led i forberedelserne til den
naeste generation eksterne mandater.

• Banken vil fortsaette sit naere samarbejde med Europa-Kommissionen (i overensstemmelse med Unionens generelle

9 PRIORITERING AF L A N G I V N I N G E N

udviklingsstrategi for de pâgaeldende

O G EFFEKTIV ANVENDELSE AF

lande eller londegrupper) og med an-

BANKENS MIDLER
om samarbejdet med den finansielle sek-

dre internationale finonsieringsinstitutioner og nationale organer. Den vil be-

Det skiftende 0konomiske og finansielle

straebe sig for ot koordinere sine forret-

milj0 betyder, ot udm0ntningen of den

ninger og finonsieringsvilkâr med disse

genereile strategi skal f0lges n0Je og til-

Aktivitetsplanen skal danne grundiaget for

organer.

posses sâvel udviklingen som Bankens

en praestationsbed0mmelse. Den skal der-

resultater. Med henblik ρά optimering of

for omfatte dels feedback fro en analyse

• Banken vil bidrage til den private Sek-

sit bidrag til virkeligg0relsen of EU's poli

of projektportef0ljens kvalitet ρά grundlog

tors udvikiing, herunder fremme dels

tikker og ρά den mest effektive onvendel

of en raekke praestotionskriterier, dels re-

opbygningen af passende finansierings-

se af sine midier vil Banken udarbejde en

sultoterne af projektevolueringsenhedens

institutioner, dels mindre og mellemstore

aktivitetsplan, som bestyrelsen hvert ar vil

arbejde. Som eksempler herpâ kan naev-

virksomheder. Som i EU vil den finonsie-

fâ forelagt til dr0ftelse og godkendelse.

nes onvisninger pâ forbedringer af forret-

re investeringer, i det omfang midier

Den skal omfatte sektoronolyser of lângiv-

ningsgongen, sâsom fremme of program-

ikke kan fremskaffes ρά rimelige vilkâr

ningen bâde i og uden for Unionen og vil

mer pâ visse omrâder. 1 de senere âr hor

fra andre kilder (vedtaegternes ortikel

blive opdateret ruilende. Den skol donne

Banken i h0Ì grad udbygget sine syste-

rammen om dr0ftelser of Bankens priorite-

mer, sâledes ot de muligg0r en l0bende

1 8, stk. 1 ).

tor.

ring og mal og om en l0bende fostsaettel-

overvâgning of dens praestotioner som

• Banken vil kraeve tilstraekkelig garanti of

se af nye prioriteringer og mal under hen-

finonsiei formidier. Den vil fortsaette med

budgetmidier, sk0nt den i egnede tilfael-

syntagen til, at visse opgaver i stadig

at udvikle systemer, der kan overvâge

de fortsat vil acceptere risikodeling.

h0Jere grad kon overlodes til andre finon-

aktiviteten, f.eks. for benchmarking of sine

sieringskilder. Disse dr0ftelser kunne lige-

finansielle forretninger og udarbejdelse of

De her fremsotte bemaerkninger om mok-

ledes vaere en passende lejlighed til at

en samlet risikoonolyse.

simering

gennemgâ den omtalte ârlige beretning

af

multiplikotorvirkningen

og

Ρά laengere sigt vil Banken pâ ny gennemgâ sine behov for kapital og reserver, herunder de vigtigste n0gletal, med henblik
ρά dr0ftelse i bestyrelsen i 2 0 0 1 .
Et sp0rgsmal i forbindelse med udsigterne
pâ mellemlang sigt er, hviike ressourcer
virkeligg0relsen af Bankens mal kraever. I
betragtning of sit knappe personale og
malet om at holde de administrative udgifter under fast kontrol skal Banken fortsat
definere sine behov for menneskelige ressourcer omhyggeligt, ligesom personalet
vil skulle uddannes i overensstemmelse
med den strategiske prioritering. Bestyrelsens dr0ftelser of aktivitetsplanen som
naevnt ovenfor kan ligeledes donne rammen om udorbejdelsen of en strategi for
Bankens ressourceonvendelse.
EIB
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EIF's ârlige generalforsamling 1998
Den Europaeiske Investeringsfond (EIF) - der ejes af EIB med 40%, Europa-Komnnissionen med 30% og 76 forretningsbanker med 30% - havde ultimo 1997 indgâet garantiaftaler ρά over 2 mia ECU og samtidig 0get sin relative aktivitet til
fordel for mindre og mellemstore virksomheder. Europa-Kommissionens medlem for 0konomiske og finansielle anliggender Yves-Thibault de Silguy, der ledede ElF's ârlige generalforsamling i Bruxelles den 8. juni 1998, roste EIF for dens indsats og resultater. »EIF er et innovctivt partnerskab med offentlig og privat deltagelse i den finansielle sektor Den er nu
vel etableret og kon spille en vigtig rolle til fordel for en stimulering af investeringerne i Europa«, udtalte Hon.

EIF undertegnede i 1 9 9 7 26 garan-

rolle til fordel for stimulering of investerin-

ElF's erhvervelse of kopitolondele i 1996

tiaftaler ρά i alt 769,2 mio. Naesten halv-

gerne i Europa. Ρά m0det i Amsterdam i

undertegnede Fonden i 1 9 9 7 Den Euro

delen gik til transeuropaeiske netprojekter,

juni 1 9 9 7 opfordrede Det Europaeiske

paeiske Finansieringsordning for Teknologi

herunder ElF's f0rste forretning i Centrol-

Râd sâledes EIF og EIB til at udvikle ord-

sammen med EIB. Takket vaere de nye

og 0steuropa (Ungarn). I 1 9 9 7 forblev

ninger for fremme of investeringer i min-

oktiviteter ρά Den Europaeiske Unions

telesektoren et vaesentligt aktivitetsomrâde

dre og mellemstore virksomheder. Under

vegne vil EIF blive en meget fremtraeden

for EIF. Aktiviteten til fordel for mindre og

de akt0r ρά risikokopitolmorkedet i EU i

mellemstore virksomheder tiltog yderlige-

de kommende âr«, udtalte Sir Brian.

re, sâledes at de indgâede garantiaftaler
nu repraesenterer 3 1 % of portef0ljen mod

V/tKST O G BESK/tFTIGELSE

2 2 % âret f0r, Pilotprojektet for vaekst og
milj0, der blev indledt ρά initiativ fra

Pâ det saerlige topm0de om beskaeftigel-

Europa-Porlamentet, og som stiller garanti

sen i Luxembourg den 2 1. og 22. novem-

for lân til mindre og mellemstore virksom-

ber 1 9 9 7 opfordrede EU-londenes stots-

heder, der gennemf0rer milj0Ìnvesterin-

og regeringschefer Europa-Kommissionen

ger, blev anvendt i samtlige EU-lande.

til at stille forsiag om nye finansieringsord-

Siden sin oprettelse i juni 1994 hovde EIF

bende mindre og mellemstore virksomhe-

ultimo 1997 undertegnet garantiaftaler

der. Som svor herpâ hör Europa-Kommis-

ninger til fremme of innovative og jobska-

sionen i samrâd med EIF udarbejdet et

ρά 2 1 72 mio. De transeuropaeiske net

formelt forsiag til Europo-Porlomentet og

og 2 0 % til telekommunikotion), medens

ElF's finansieringsudvalg. Fra venstre ses
David McGiue, Gerbrand Hop (formand)
og Michael Berthezène

forretningerne til fordel for mindre og mel

det saerlige topm0de om beskaeftigelsen i

vedtog forslaget den 19. moj 1998. EIF

lemstore virksomheder bel0b sig til 6 9 0

Luxembourg i november 1 9 9 7 oprettede

er blevet opfordret til ot forvolte to of

mio ECU (31%).

de to institutioner Den Europaeiske Finan-

disse ordninger, nemlig

tegnede sig for 1 5 4 8 mio ECU (69%,
nemlig 2 6 % til transport, 2 3 % til energi

Râdet om et vaekst- og beskaeftigelsesinitiotiv, der bestâr of tre ordninger. Râdet

sieringsordning for Teknologi som svar
ERHVERVELSE AF KAPITALANDELE
ElF's erhvervelse of kopitolondele fik en

herpâ. Denne venturekopitolordning be-

• ivaerksaetterordningen under Den Euro-

stâr i, ot EIB bemyndiger EIF til ot investe-

paeiske Finansieringsordning for Tekno-

re indtil 1 25 mio ECU i en treârsperiode.

logi: En venturekopitolordning, der stiller

ovenud positiv start med ni investeringer i

14

midier til râdighed for mindre og mel-

1 9 9 7 ρά i alt 32,5 mio ECU. Disse inve

Disse supplerende midier vil g0re det

steringer blev gennemf0rt i venturekapitol-

muligt for EIF ot fremme nogle af de hur-

ring i specialiserede venturekopitolfon-

fonde i Belgien, Frankrig, Tyskiand, Sve

tigst voksende dele of venturekopitolmor-

de med en h0Jere risikoprofil end dem,

rige og Det Forenede Kongerige, hvoraf

kedet, hvor den kon skabe den st0rste

som Den Europaeiske Finansieringsord-

nogle har planer om at arbejde ρά euro

mervaerdi. Hertii h0rer isaer bevilling af

ning for Teknologi og ElF's egne risiko-

paeisk plan.

ivaerksaetter- og teknologimidler.

kopitolordninger henvender sig til;

Et of ârets h0jdepunkter vor, at Den Euro-

Formanden for ElF's tilsynsrâd Sir Brian

• gorantiordningen for mindre og mel-

paeiske Unions stats- og regeringschefer

Unwin gov udtryk for tillid til ElF's risikoko-

lemstore virksomheder: Denne ordning

bekraeftede, at EIF kon spille en vaesentlig

pitoloktiviteter. »Efter en positiv start ρά

stiller kontra- og/eller somkoution for

i i i
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private og offentlige projekter i mediems
iandene og undtogelsesvis tillige direkte

GARANTIAFTALER I N D G A E T AF EIF I 1 9 9 7

garantier i forbindelse med ordninger
boseret ρά risikodeling, der tilbydes of

Land

Mio ECU

egnede finansielle formidiere.
1 Transeuropaeiske net
Disse nye ordninger udg0r en betydelig

7. / Transport

udbygning af ElF's igangvaerende risiko-

Rion-Antirionbroen

55,00

Graekenlond

kopitolforretninger og garontioktivitet til
fordel for mindre og mellemstore virksom

1.2 Energi

heder.

Lusitaniagas

3,78

Portugal

Under et har disse ordninger en betydelig

1.3 Telekommunikation

multiplikotorvirkning ρά lângivningen og

MATAV

Ungarn

risikokopitolinvesteringerne, og deres ud-

Omnitel (priviligeret Ιάη)

Italien

m0ntning vil g0re EIF til en fremtraedende

Omnitel (underordnet Ιάη)

Italien

akt0r ρά omrâdet for ydelse af garantier

Digifone

Irland

og risikokapital til mindre og mellemstore

Bouygues Telecom

Frankrig

virksomheder i Den Europaeiske Union.

Mobistor

Belgien

26,09
51,81
52,01
26,21
113,55
8,12
277,79
336,57

Telekommunikation i alt
Transeuropaeiske net i alt
2 Mindre og mellemstore virksomheder
EIF ER ET PARTNERSKAB
MED OFFENTLIG O G

2. Ì Almindelige garantier

Frankrig
Frankrig
Italien
Det Forenede Kongerige

15,11
22,68
15,60
14,52
67,91

Italien
Danmark
Tyskiand
Finland
Finland
Det Forenede Kongerige
Tyskiand
0strig
Portugal
Luxembourg
Graekenlond
Nederlondene
Irland
Spanien

Mindre og mellemstore virksomheder i alt

50,19
2,48
49,90
14,79
14,79
49,65
49,68
29,42
15,05
4,50
14,95
25,00
15,06
29,25
364,71
432,62

TOTAL

769,19

Crédit Agricole
Groupe Banques Populaires

PRIVAT DELTAGELSE

Mediocredito Umbria/GEPAFIN
Den

Europaeiske

Investerings-

Mezzanine Loan Fund
/ alt

fond blev oprettet i juni 1994.
Dens grundlaeggende mal er et

2.2 Pilotprojektet vaekst og milj0

fungere som katolysator ved at

Banca Popolare di Verona

fremme inddragelsen af

Merkur

privat

kapital i transeuropaeiske netprojekter og lette de mindre og mellemstore virksomheders a d g o n g

Kreditanstalt für Wiederaufbau
Finnish Guarantee Board
KERA Corporation
Barclays Bank

tii finansiering af investeringer pò

Deutsche Ausgleichsbank

rimelige vilkâr. EIF optraeder der-

Roiffeisen Zentralbank

ved pâ forretningsmaessig basis
som et supplement til banksekto-

Banco Comerciol Português
Banque Générale du Luxembourg
Alpha Credit Bank

ren, som den deler risikoen med,

INGBonkNV

ligesom dens aktivitet koordine-

Allied Irish Bonks

res med EU's 0vrige finansie-

Cajo de Madrid

ringsinstitutioner og -ordninger.

1 September 1997 flyttede EIF til

Vaekst og milj0 i alt

nye lokaler pâ Kirchberg i Luxembourg. Dens nye adresse er 4 3 ,
αν. J. F. Kennedy, L-2968 Luxem
bourg.

De 769,19 mio ECU repraesenterer de samlede Ιάη, som EIF indgik garantiaftaler om i
1 997, beregnet ρά grundlag af de omregningskurser, der var gasidende ρά datoen for
garantiaftalernes undertegnelse.

I N F O R M A T I O N

3 .-,8.

Λ 15

D E N

E U R O P A i i S K E

I N V E S T E R I N G S B A N K

Program for gaeldsombytning
euroer

Ecuen
Modvœrdien af en ecu i nationale
valutaer den 3 1 . marts 1 9 9 8 er anf0rt nedenfor. Banken a n v e n d e r i
indevaerende kvortal disse kurser
ved udarbejdelsen af sine regnska-

•

Den Europaeiske

ber o g aktivitetsstatistikker;

Investeringsbank

indledte den 15. juni 1 9 9 8 et program

DEM

1,97809

BEF

40,7947

for gaeldsombytning til euroer, hvorefter

FRF

6,63061

LUF

40,7947

ejerne of EIB-obligationer i ecuer eller de

GBP
NLG
DKK
IEP
SEK
FIM

0,65713
ITL 1 948,78
ESP 167,902
2,22993
PTE 202,478
7, 5345
0, 785476 GRD333,503
ATS 13,9168
8, 7367
USD
1,0959
6,01208

valutaer, der deltager i 0 M U , kon ombytte dem med euro- eller eurorettede obligationer. Gagldsombytningsprogrommet om-

EUROPEAN INVESTMENT BANK

fatter det samlede udestâende ρά ElB's

.•\imounces

obligationer i ecuer og de volutoer, der

"Euro-debt Exchange Offer Programme"
for outstanding Nules denominated in ECU and the

deltager i 0 M U , dvs. i 0jeblikket mod-

•s paiiieipaling in EM LI to be exchanged against

vaerdien af ca. 51 mio EUR (uden de eu

o-denomin<iled Noies or euro-tri but an,· Notes
in Ihe corresponding currencies.

rorettede obligotionsemissioner).

Tidsskriftet EIB Information, der udgives af
hovedafdelingen for information o g kom-

Arranger

munikation, udkommer samtidig ρά elleve
sprog (donsk, engelsk, finsk, fransk, graesk,

Programmet giver obligationsejerne mulig-

•

hed for ot ombytte deres papirer med

PARI BAS

itoliensk, nederiandsk, portugisisk, spansk,
svensk o g lysk).

ElB's toneangivende euroobligotioner el

Exchange 4genta

ler eurorettede obligationer, der er mere

Bm.i0.mroeru^le Italia:

likvide. Efter Bankens emission af euro-

IleuL..h.Bink

Artiklerne kon anvendes frit, dog heist med
angivelse af kilde. Endvidere vit Banken
saette pris pò at modtage et eksemplar af

eller eurorettede obligationer ρά i alt over

SBC Wilbur. Dill iiiK^ati

de publikationer, som indeholder

15 mia EUR siden begyndelsen of 1997

citater

herfra.

udg0r dette ombytningstilbud et grundlœggende element i den strategi, som EIB
i sin egenskob of Den Europaeiske Unions
finansieringsinstitution har udarbejdet for

Programmet kompletterer den politik for

direkte ot kunne bidrage til en tidlig etob-

omstrukturering of den udestâende gaeld,

lering of et bâde bredt og dybt marked

som EIB gennemf0rer for at lette overgan-

for den kommende faelles valuta.

gen til 0 M U og indforelsen of euroen.
Som et led i sin eurostrotegi udb0d EIB i

Paribas er arrang0r og volutoogent sam-

Januar 1997 den f0rste euroemission pa-

men med en gruppe volutoogentbonker,

rallel med en raekke toneangivende euro-

nemlig ABN AMRO, Banco Commerciale

rettede obligotionsemissioner og bidrog

Italiano, CDC Marchés, Deutsche Bonk,

derved til etobleringen of en betydelig

Poribos, Sontander Investment og SBC

masse af papirer i euroer, der daekker hele

Warburg Dillon Read.

rentekurven. I marts 1 998 udb0d den sin
f0rste globale emission i euroer ρά 2 mia
EUR.

Den Europ^iske investeringsbank
I 00, o d Konrad Adenauer
ί - 2 9 5 0 Luxembourg
TU 4 3 7 9 - Ì - Telefax 4 3 7 7 0 4
H320-videokonference 4 3 93 6 7
Hovedaidelingen far italien
Via Sardegna, 3 8 - 1 - 0 0 1 8 7 Rom
Tit. Oó 4 7 1 9 -Ι - Telefax 0 6 4 2 8 7 3 4 3 8
H320-videokonference 0 6 4 8 9 0 5 5 2 6
Konforet ί Afhen
Avenue Amolias J 2 - GR-1 0 5 5 7 Athen
Vf. 3 2 2 0 7 7 3 / 7 7 4 / 7 7 5 - Telefax 3 2 2 0 7 7 6
Kontoret i Lissabon
Avenida do überdade, 144 -156, 8°
Ρ - 1 2 5 0 Lissabon
TIf. 3 4 2 8 9 8 9 eller 3 4 2 8 8 4 8
Te/efax 3 4 7 0 4 8 7
/Conferei / London
68, Ρα//ΜαΗ- G ß - t o n d o n SVVIY5ES
TH. 0 1 7 1 3 4 3 1 2 0 0 -Telefax 0 1 7 1 9 3 0 9 9 2 9

ν ::

Kontoret i M a d r i d
Calle José Ortega y Gasset, 2 9
E-28006 Madrid
TIf 4 3 1 13 4 0 - Telefax 4 3 1 13 8 3
Reprœsentationskontoret i Bruxelles
Rue de la Loi 2 2 7 - Β - 1 0 4 0 Bruxelles
TIf 2 3 0 9 8 9 0 - Te/efax 2 3 0 5 8 2 7
H320-v/deol<onference 2 8 0 I ! 4 0

Hidtil hor Banken tilvejebrogt
over 15 mio EUR via 23 to
neangivende euro- eller euro
rettede emissioner i ti forskel
lige valutaer. I âr régner den

Internet h t t p : / / w w w . e i b . o r g

med ot rejse modvaerdien af
Fotografier: ElB's bllledarkiv,

CO. 2 6 mia ECU ρά kapital
markederne, herof over 2 0

Europa-Kommissionen, Sue Cunningham
og Benelux Press.

mio i euroer eller valutaer,

Tryl<t pâ Arctic Silk (milÌ0maerket »Nordic Swan«)

der erstottes of euroen fra
den 1. Januar 1 999.
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