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Verklaring van Sir Brian Unwin 

De capaciteit van de Europese Investeringsbank om de uitdagingen die Europa bij 

de aanvang van het nieuv/e millennium te wachten stoan, het hoofd te bieden - de 

Economische en Monétaire Unie, de invoering van de euro en de uitbreiding van 

de Unie - is verhoogd door het besluit van de Gouverneurs van de Bank om het 

kapitaal von de Bank te verhogen tot 100 miljard ecu. De Gouverneurs hebben 

ook de richtsnoeren voor een nieuv/ strategisch koder goedgekeurd. 

Sir Brian Unwin, president van de EIB en voorzitter van de Raad van Bewind, heeft 

in de jaarvergadering van de Gouverneurs de volgende verklar ing afgelegd: 

INHOUD 

B „Het is mij een bijzonder genoegen u 
welkom te mögen heten op de 40ste jaar
vergadering van de Gouverneurs van de 
Bank, de eersfe die in dit gebouw plaats-
vindt, en de zesde tijdens mijn mandaat 
als president. Zoals het een jaarvergade
ring in een jubileumjaar als het veertigjarig 
bestaan betaamt, staan er op de agenda 
enkele punten die voor de toekomst van 
de Bank van groot belang zijn. Wanneer 
deze punten zijn besproken, heb ik gere-
geld dat wij dit jubileum op een passende 

wijze kunnen vieren voordat u een andere 
jas aantrekt en overgaat tot de belangrijke 
zaken van de Rood Ecofin. 

Evenals in voorgaande jaren zal ik geen 
tijd verliezen met het herholen von de 
inhoud van het joarverslag von de Bank 
over 1 997, dot loch het hoofddocument is 
als noslagwerk en officieel verslag, al zijn 
wij von plan de presentatie en de inhoud 
nog verder te verbeferen. Maar ik wilde 
graag uw aandacht vestigen op enkele 
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steuning van de overgang naor de EMU en 
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hoofdelementen in de verrichtingen van 

de Bank in 1 9 9 7 alvorens de belangrijke 

voorstellen voor de toekomst ααη de orde 

te stellen." 

ACTIVITEITEN IN 1997 

„De totaaicijfers tonen opnieuw ααη dot 

de Bank het heie jaar door goede presta-

ties heeft geleverd in een Europese econo

mìe die eindelijk weer tekenen von ver-
hoogde activiteit heeft gegeven, al heeft 
dit nog niet veel zichtbare gevolgen voor 
de werkgelegenheid op Europees niveau 
gehad. De door de Bank getekende 
leningovereenkomsten belopen in totaal 
meer dan 26 miljard ecu; de uitbetalingen 
zijn met ruim 15% ten opzichte van het 
voorgaande jaar gestegen tot ongeveer 
23,5 miljard ecu. Deze sterke toenome 
vormt in hoge mate een weerspiegeling 
von de stimulons die uitgaat van het 
Amsterdam Special Action Programme 
(ASAF), waarover ik het stroks nog ζαΙ 

hebben. 

Om de kredieten von de Bank te financie-

ren hebben wij obligatieleningen ge-

ploatst voor in totaal 23 miljard ecu in 

156 transacties en in 21 verschillende 

valuta's, waorbij de valuta's van de lidsta-

ten van de Europese Unie drie vierde van 

het totaal uitmoakten. In de jaarlijkse ana

lyse van euro-obligaties werd de Bank uit-

geroepen tot de beste supranationale 

débiteur van het jaar." 

KREDIETVERLENING IN DE EUROPESE 
UNIE 

„Wij zijn de huisbankier van de Europese 
Unie en bijna 90% van onze kredietverle-
ning vond in de lidstoten plaots. Onze 
hoofdtaak is het ondersteunen van de 
regionale ontwikkeling en integratie; daar-
om vond meer dan twee derde von de 
kredietverlening in de Europese Unie -
een recordbedrog van 14,5 miljard ecu -
in de ontwikkelingsgebieden plaots, woor-
onder dit jaar voor het eerst de poolgebie-
den. Hoewel het volume van de krediet
verlening in de regie's von doelstelling 1 
enigszins is afgenomen door geringere 
overheidsuitgaven, minder investeringen in 
de cohesielanden en de voltooiing van 
enkele grote projecten in de oostelijke 
deelstaten von Duitsland, werden er dui-
delijk meer kredieten verstrekt voor de 
regionale ontwikkeling in België, Finland, 
Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

De EIB werkt mee aan de organisatie en 

financiering van PPP's voor infrastructuren, 

zoals de autosneiv/eg Patras - Athene -

Thessaloniki 

De Bonk is ook investeringen blijven steu-
nen op andere belangrijke beleidsterreinen 
van de Europese Unie. Zo zijn er omvang-
rijke bedragen gegaan naar transeurope-
se netwerken (TEN's), wat het totaal ααη 

investeringen von de Bonk in TEN's in de 

ofgelopen vijf jaar op ruim 4 0 miljard ecu 

bracht; noor milieuprojecten (de financie

ringen hiervoor zijn met een vierde tot 

meer dan 7 miljard ecu toegenomen); en 

naar energieprojecten, de industrie en het 

ΜΚΒ. Wij hebben bijzondere nadruk 

gelegd op de structurering en financiering 

von publiek-private partnerschappen 

(PPP's), voorol voor vervoersinfrastructuren. 

Wij bezitten nu bijzondere deskundigheid 

op dit terrein en zoeken naar mogelijkhe-

den om hiervon gebruik te moken bij 

geschikte projecten in olle lidstaten. 

Ruim 60% von deze kredietverlening vond 

via handelsbanken en andere financiële 
instellingen plaats of de kredieten werden 
door hen gegarandeerd, woaruit opnieuw 
biijkt dot de Bonk zieh in grote mate op de 
samenwerking met de bonkensector ver
bat. 

Het merendeel van onze kredieten in de 
Europese Unie was gericht op het handho-
ven von het investeringsniveou in prioritaire 
sectoren in een période van zwakke eco
nomische activiteit, toen de openbare 
investeringen ondonks de dalende rente 
op een laag peil bleven en het vertrouwen 

in de tweede helft van het jaar door 
gebeurtenissen in Zuidoost-Azië werd 
geschokt. Tegelijkertijd heeft de Bank ech
ter blijk gegeven von haar flexibiliteit en 
snelle reactievermogen door bijvoorbeeld 
een substantieel noodhulppakket van 
donaties en leningen ter beschikking te stel
len van gebieden die door de aardbevin-
gen in Italie zijn getroffen en voor herstel-
werkzaamheden in de regio's in Duitsland, 
Polen en Tsjechië die vorige zomer door 
de overstromingen grote schade hebben 
geleden. Dit is door de betrokken regerin
gen bijzonder op prijs gesteld. Wi j hebben 
onlangs opnieuw noodhulp in Italie toege-
kend om de schade die door de vreselijke 
overstromingen in Campanie is ontstaan, te 
helpen herstellen en wij overleggen nu met 
de Italiaanse overheid hoe de Bank finan-
cieel kan bijdragen ααη preventieve moot-

regelen op längere termijn. 

Teneinde het vertrouwen in de economie te 
helpen herstellen als ondersteuning van het 
vredesproces, hebben wij ook met de hulp 
von de Commissie en de Britse en lerse 
regering bijzondere leningen verstrekt ααη 

het MKB in Noord-Ierland en de lerse 

Republiek." 

KREDIETVERLENING BUITEN 

DE EUROPESE UNIE 

„De Bank is in 1997 het ontwikkelingsbe-

leid von de Europese Unie ten aanzien von 

derde landen blijven steunen. De krediet

verlening onder de door de Bank oonvoar-

de mondaten bedroeg vorig jaar 3,2 mil

jard ecu, een toenome van 4 0 % ten 

opzichte van het voorgaande jaar. Dit 

weerspiegelt het intensieve voorbereiden-

de werk van de Bank voorafgaond ααη 

uw formele goedkeuring van de nieuwe 

kredietverleningsmandaten in de maand 

juli. 

De kredietverlening in het Middellandse-

Zeegebied in het kader van het euromedi

terrane partnerschap is gestegen tot een 

recordbedrag von 1,1 miljard ecu; die in 

Azië en Latijns-Ameriko bedroeg bijna 400 
miljoen ecu, in de meeste gevollen ten 
behoeve van projecten van specifiek 
Europees belang; en met bijna 200 mil
joen ecu hebben wij het eerste kredietverle-
ningsmondaat van de EIB voor Zuid-Afrika 
volledig uitgevoerd. 

De kredietverlening in de ACS-landen in 
Afrika, het Coribisch gebied en de Stille 
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Oceoon onder de Overeenkomst von 
Lomé bedroeg siechts 60 miljoen ecu, 
moor dit is toe te schrijven ααη de vertro-

ging in de lidstaten rond de ratificatie von 

het tweede protocol bij de vierde 

Overeenkomst van Lomé. Nu deze over
eenkomst is bekrachtigd, zal de onderteke-
ning von leningovereenkomsten in deze 
landen worden hervat op basis van het 
voorbereidende werk dat wij hebben ver-
richt en von de projecten die al op stopel 
stonden en reeds door de Raad van 
Bewind zijn goedgekeurd. 

De aimoar in omvong toenemende krediet
verlening von de Bank in Midden- en Oost-
Europo onder de bestoonde en vernieuw-
de mandaten bedroeg vorig jaar het 
recordbedrag van 1,5 miljard ecu. Ik zal 
hierover zo dodelijk in verband met de 
pretoetredingssteun meer verteilen. 

Op het gebied van risicodeling - een 
nieuw item in de vernieuwde mandaten -
moken wij goede vorderingen. Het is nu 
nog te vroeg om definitieve conclusies te 
trekken, maar ik hoop dot wij het olgeme-
ne streefpercentage van 25% eigen risico 
voor commerciële risico's zullen bereiken, 
hoewel het onmogelijk zal zijn dit op basis 
von de cfzonderlijke projecten te doen, 
waarvoor ik destijds al heb gewaor-
schuwd." 

HOOGTEFUNTEN IN 1997 

„Tot zover het algemene beeld van 1 997. 
Dit doet echter geen recht ααη de inzet 

van de Bank ten aanzien van hoar twee 

strategische hoofddoeistellingen van vorig 

jaar, die onze topprioriteiten blijven. 

In mijn verklaring van vorig jaar heb ik 

gesteld dat de twee belangrijkste token die 

de Bank in 1997 en op middellonge ter

mijn te wachten staan, de Economische en 

Monétaire Unie (EMU) en de uitbreiding 
betreffen. Ik hoop dat υ het met mij eens 

zult zijn dot de Bank deze taken voorfva-

rend en krochtdodig heeft aangepakt." 

DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE 

UNIE (EMU) 

„De Bank heeft twee belangrijke taken met 

betrekking tot de EMU. De eerste is om als 

geldschieter de overgangsfose te helpen 

onderbouwen door investeringen te finon-

cieren die economische groei en conver-

gentie bevorderen. Hoewel er enige voor-

uitgang is geboekt, verloopt het conver-

gentieproces tussen de rijkere en ärmere 
landen in de Unie langzoom en de kloof 
tussen enkele regio's is zelfs nog breder 
geworden. In de eerstkomende tijd kan de 
druk op enkele zwakkere regio's nog 
zwaorder worden door de voortdurende 
begrotingsbeperkingen en de moeilijke 
besluiten die nog in het kader van Agenda 
2000 en het financiële roomwerk moeten 
worden genomen, en de Bank zou zelfs 
nog een grotere rol moeten kunnen speien 
bij het ondersteunen von investeringen, 
voorol in de ärmere regio's, totdat particu
lière investeringen de lacunes kunnen vul-
len en de kopitoolmarkten verder ontwik-
keld zijn. 

De tweede belangrijke rol voor de Bank is 
de steun die zij door haar transacties op 
de kapitaalmorkten ααη de euro kan 

geven." 

HET AMSTERDAM SPECIAL ACTION 

PROGRAMME (ASAF) 

„In het actiefbedrijf werd de steun van de 

Bank ααη de EMU vorig jaar verhoogd 

door het Amsterdam Special Action 

Programme (ASAP). U is de voorgeschie-

denis bekend. De Bank kreeg vorig jaar 

juni het verzoek von de Europese Rood 

von Amsterdam om het groei- en werkgele-

genheidsinitiatief te steunen; de Rood van 

Bewind heeft vóór eind juli voorstellen van 
de Directie goedgekeurd; υ als gouver

neurs heeft deze voorstellen in ougustus 

bekrachtigd. ASAP is in het begin van het 

najoor operationeel geworden, zodat ik bij 

de presentatie van het initiatief tijdens de 

buitengewone Europese Rood over de 

werkgelegenheid in Luxemburg in novem

ber al verslag kon uitbrengen over de in 

gong zijnde acties en niet enkel plannen 

op de tekentofel behoefde toe te lichten. 

ASAP bevat drie hoofdelementen - het 

MKB-Ioket, steun in de sectoren onderwijs 

en gezondheid en opvoering van onze 

kredietverlening ten behoeve van TEN's, 

infrastructuurnetten, milieubescherming en 

het stedelijk milieu. 

Het MKB-Ioket, dot gericht is op het ver

schaffen van eigen vermögen en quosi-
kapitoal ααη snelgroeiende en innoveren-

de kleine en middelgrote ondernemingen, 

is wellicht het belangrijkste onderdeel von 

het programma. Met uitzondering van het 

Verenigd Koninkrijk is de risicokapitaal-

markt in de Europese Unie, die van cruci-

ααΙ belang is voor toekomstige groei en 

het scheppen van banen, sterk onderont-

wikkeld - in sommige landen bestaat zij 

zelfs nauwelijks. De Bank kan niet olleen 

helpen de bestoonde markten te ontwikke-

len, maar kan ook in samenwerking met 

het Europees Investeringsfonds (EiF) een 

pioniersrol op andere markten speien. 

Vorig jaar november hebben wij een 

Europees Mechanisme voor Technologie 

met een kapitaal van 125 miljoen ecu 

opgezet. Dit door het EIF beheerde mecha

nisme heeft al in vier gespecialiseerde 

fondsen voor investering in risicokopitool 

(Firko's) gemvesteerd. Er zijn rechtstreekse 

transacties von de EIB in partnerschap met 

doartoe geëigende financiële instellingen 
in zeven lidstaten goedgekeurd - Italie, 
Spanje, Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en Portugal - en zij 
zouden eind juli moeten zijn uitgebreid tot 
elf lidstaten. Tegen de zomer zou het totaal 

Het MKB-Ioket van ASAP is gericht op het verschaffen van eigen vermögen en quasi-kapitaal 

aan snelgroeiende en innoverende kleine en middelgrote ondernemingen 
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Onder ASAP heeft de Bank haar kredietverlening uitgebreid tot de sectoren onderv/ijs en gezondheid 

ααη goedkeuringen door de Bank en het 

Fonds onder dit ioket ruim 4 0 0 miljoen 

kunnen bedragen - een zeer hoog 

bedrog in verhouding tot de huldige 

omvang von de Europese risicokopitaal-

markt. Wij zullen zoveel mogelijk voart 

achter dit onderdeel van ASAP zetten en ik 

hoop dot υ stroks zult instemmen met de 

toewijzing van een aanvullend bedrog von 

300 miljoen ecu uit het gereserveerde 

bedrag van 1 miljard ecu uit het nettoresul-

taot von de Bonk ten behoeve van het pro-

gramma ASAP. 

Wat de overige eiementen von ASAP 

betreff, heeft de Rood von Bewind sinds 

vorig jaar juli kredieten von in totaal meer 

dan 2 miljard ecu voor projecten in de sec

toren onderwijs en gezondheid goedge

keurd en er stoon nog meer projecten op 

Stapel. Wij hebben ons geconcentreerd op 

projecten die voor de regionale ontwikke

ling van bijzonder belong zijn. Voorts zijn 

vorig jaar in de overige sectoren die speci

fiek in de resolutie von de Europese Rood 

van Amsterdam zijn genoemd en woor-

noar ik ol heb verwezen (TEN's, infrastruc

turen, enzovoort), leningen van in totaal 

15,5 miljard ecu toegekend en er is dit 

jaar al voor meer don 4 miljard ecu ααη 

leningovereenkomsten getekend. 

Kortom, de activiteit in olle componenten 

van ASAP neemt snel toe. Daarbij werken 

wij nouw somen met de financiële wereld 
en het bankwezen, niet alleen bij het nieu
we MKB-Ioket, moor ook via specifieke 
globale kredieten op de terreinen onder
wijs, gezondheid, milieubescherming en 
stodsvernieuwing, Het is uiteroord heel 
moeilijk de invloed von dit olles op de 
werkgelegenheid te meten. De omzetting 
von ElB-projectfinancieringen in het schep
pen of behouden von bonen geschiedt 

geleidelijk en via vele konalen. Moor als 
we gebruik moken von conventionele 
mocro-economische modellen voor de 
werkgelegenheidseffecten von dergelijke 
investeringen, mögen we verwachten dot 
de tot op heden toegezegde investeringen 
joorlijks enkele honderdduizenden mensen 
ααη een boon helpen of deze helpen 

behouden." 

STRATEGIE VOOR DE 

MIDDELENOPNAME IN EURO 

„Dit is wellicht de meest directe wijze woor-

op de Bank de EMU en de invoering von 

de euro kon steunen. Onze strategie is 

erop gericht om onmiddellijk vonaf de start 

von de EMU volgend jaar januori een 

krachtige, ruime en zeer gediversifieerde 

morkt in de nieuwe munt te vormen. Wij 

hebben dit begin 1997 op de markten 

kenboor gemaakt met 's werelds eerste 

emissie in euro voor een bedrag von 1,3 

miljard, die door de International Financial 

Review werd geprezen als „euro-obligatie 

van het joor". Deze lening is gevolgd door 

emissies von „euro-toestromende" obliga

tes ter waarde von in totaal ongeveer 

6 miljard ecu, oKvel meer don een vierde 

van onze totale middelenopnome in 1 997. 

Het goat om referentie-emissies in nationa

le valuta's, woorbij het de bedoeling is 

deze vanaf 1999 in euro om te zetten, 

zodat er een steeds grotere pool komt 

waormee de markten een rendementscur-

ve voor de euro kunnen vormen. Wij heb

ben er in 1998 de vaart ingehouden met 

de lancering van een wereldwijde emissie 

von 2 miljard ecu in de Verenigde Stolen 

en op de internationale markten - die 

voorol gericht was op Amerikaanse, 

Aziatische en ook Europese beleggers -

alsmede nieuwe euro-toestromende emis

sies von in totaal bijno 7 miljard ecu dit 

jaar. Ontegenzeglijk hebben de markten 

onze bijdrage tot het wekken von vertrou

wen in, en het verhogen von de geloof-

waordigheid von de euro bijzonder 

gewoordeerd. 

Ik moet hieroon toevoegen dat de Bonk 

met de instemming von de Road van 

Bewind vorige week heeft besloten voor 

een bedrag von moximaal 1 7 miljard ecu 

een schuldomwisselingsprogrammo te lon-

ceren, vergelijkbaor met het programma 

dot enkele weken geleden door de Franse 

regering is oongekondigd. Onder dit pro

grammo ζαΙ de uitstoande schuld in EMU-

voluto's worden omgezet in euro-toestro

mende leningen. Wij hebben hierbij voor 

ogen, niet-liquide obligoties geleidelijkoon 

uit de markt te nemen, de liquiditeit von 

euro-toestromende emissies van de EIB te 

vergroten en zo dus zowel de beleggers 

een dienst te bewijzen als de kosten von 

de eigen middelenopname van de EIB te 

beperken." 

UITBREIDING EN 

PRETOETREDINGSSTEUN 

„Ik heb ol eerder gewezen op de octivitei-

ten von de Bank in Midden- en Oost-

Europo. Tot dit jaar vond deze kredietverle

ning uitsiuitend plaots onder specifieke 

mandaten en werd zij gedekt door een 

communautaire garantie. Wij hebben nu 

echter de nieuwe pretoetredingssteunfocili-

teit voor eigen risico von de Bank inge-

steld. Deze fociliteit en de vernieuwde 

In Oosf-Europa is de financieringsactiviteif 

zeer sterk gericht op de verbindingsinfra-

structuur 
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mandaten zullen de Bank in stoat stellen tot 

het begin von het joar 2000 moximool 7 

miljard ecu ααη kredieten in de kondidaat-

lidstaten in Midden- en Oost-Europa en op 

Cyprus te verstrekken. 

De behoeften von deze landen zijn enorm, 

niet in de lootste plaots op het gebied van 

de bosisinfrostructuur en het milieu. De octi-

viteiten von de Bank zijn nouw ofgestemd 

op de doelstellingen van de partnerschap

pen voor toetreding en zullen worden 

geconcentreerd op verbindingsinfrostructu-

ren en het milieu, teneinde deze landen te 

helpen hun normen ααη het communautai

re acquis ααη te passen. Wij zullen heel 

nauw met de Commissie en het Phore-pro-

grommo samenwerken om goede moge-

lijkheden voor cofinoncieringen te benut-

ten, olsook met de Europese Bank voor 

Wederopbouw en Ontwikkeling, de 

Wereldbonk en andere financiële instellin
gen voorzover hun strategieën in de lijn 
von de doelstellingen von de Europese 
Unie liggen. 

De EIB helpt kapitaalmorkten in de 

kandidaat-lidstaten zieh te onh/vikkelen 

De activiteiten onder het nieuwe mondoat 
en de pretoetredingssteunfaciliteit vorderen 
gestoag. Er zijn ol leningovereenkomsten 
von in totaal 500 miljoen ecu onder lootst-
genoemde fociliteit getekend, noost een 
omvangrijk bedrag onder het vernieuwde 
mandaat. 

Het is ook van cruciool belang de kondi-
daatlonden te helpen hun eigen kapitaal
morkten te ontwikkelen, zodat zij zelf tegen 
redelijke voorwaarden financieringsmidde-
len kunnen aontrekken. Dit is ook een von 
onze doelstellingen. Doorom hebben wij 
vorig jaar een MTN-programmo in Hon-
goorse forint georgoniseerd en op de euro
markt een emissie geploatst in Duitse mark, 
geïndexeerd ααη de Poolse zloty. Wij zijn 

ook op de euromarkt in het segment van de 

Tsjechische kroon octief en bestuderen 

momenteel andere mogelijkheden die het 

extra voordeel hebben dot leningen kunnen 

worden gefinancierd die zijn toegesneden 

op de behoeften von de geldnemers en die 

in hun eigen voluto luiden. 

Ik hoop don ook dot υ het met me eens 

bent dot de Bank de twee belangrijkste uit

dagingen, de voltooiing van de EMU en 

de uitbreiding, krochtdodig en met de nodi-

ge creativiteit heeft aangepakt. Ik verwocht 

dot deze twee activiteitenterreinen in de 

komende joren centrool in onze strategie 

zullen blijven stoan." 

DE BALANS 

„Voordat ik overgo tot de bespreking von 

de toekomstige strategie en de behoeften 

von de Bonk, moet ik ook nog kort lets zeg-

gen over de financiële gezondheid, het 
beheer en de organisatie van de Bank. 

De bolans is eind 1997 gestegen tot 157 
miljard ecu. Het totaal ααη uitstaande 

leningen en garanties ααη het einde von 

het joor bedroeg 143 miljard ecu - zools 

uit het joarverslag biijkt; het statutaire pla

fond is 155 miljard ecu. Deze ontwikkeling 

wordt nouwietfend in het oog gehouden 

en wij zullen passende maatregelen 

nemen om te woorborgen dat wij onder 

het stotutair bepoolde plafond blijven tot

dat de voorgestelde kapitaalsverhoging 

doodwerkelijk van krocht wordt. In 1997 

bedroeg het brutoresultoot van de Bonk 

1.207,1 miljoen ecu, een rendement op 

eigen vermögen van 6,5% vóór voorzie-
ningen en wisselkoersbewegingen. De lich
te ochteruitgong van het rendement verge-
leken bij vorig joor weerspiegelt de alge
mene rentedoling, woorvon het rendement 
von de Bank vrijwel volledig ofhonkelijk is. 

In overleg met onze externe accountants 
en met de instemming von het Comité ter 
contrôle von de boekhouding stellen wij υ 

een verhoging van 1 00 miljoen ecu von 

het Fonds voor algemene bonkrisico's voor 

(wat het totaal op 600 miljoen ecu 

brengt). Dit jaar wordt geen extra specifie

ke voorziening voorgesteld. Να oftrek von 

de voorzieningen en wisselkoersoonpossin-

gen bedraogt het nettoresultoot van het 

boekjoor 1.1 05 miljoen ecu." 

ORGANISATIE EN BEHEER 

„Deze resultoten, die een oonzienlijk 

zwoordere werkbelosting betekenen, zijn 

behaold onder strikte beheersing von kos

ten en middelen. Afgezien von een beperkt 

aontal nieuwe functies voor ASAF en 

de pretoetredingssteunfaciliteit heeft de 

Directie voor 1998 geen toestemming 

gegeven voor nieuwe posten, al zullen 

vocotures wel worden ven/uld. De totale 

odministrotieve kosten zijn in 1997 met 

3,4% gestegen, terwijl de toenome von de 

ondertekende leningovereenkomsten 13% 

bedroeg. Ik wil niet diep op dit punt 

ingaon, moor ik moet er toch nog eens op 

wijzen dot de begroting von de EIB nog 

oltijd kleiner is dan von enige andere inter

nationale kredietverlenende instelling en 

dot onze productiviteitsratio (dat wil zeg-

gen de vaste exploitatiekosten over het 

gemiddelde octief) uitermote gunstig bij die 

von anderen afsteken. Deze resultoten kon-

den uitsiuitend worden behaald door de 

buitengewoon grote vokbekwoamheid en 

toewijding van onze stof, die zijn deskun

digheid heeft moeten uitbreiden tot nieuwe 

en complexere activiteitenterreinen. 

Wij blijven de organisatie en het beheer 

van de Bank perfectioneren om te waorbor-

gen dot onze praktijken en contrôles strei
ken met de hoogste normen in het bedrijfs-
leven. De nieuwe onafhonkelijke hoofdof-
deling Kredietrisico's heeft hoar octieradius 
verruimd en behandelt nu ook de risico's 
met wederportijen in onze financiële trans
acties; procedurehondleidingen in alle 
hoofdafdelingen en directoroten zijn oon-
gevuld en zullen regelmotig worden bijge-
werkt; de hoofdafdeling Informotie-
technologie is gereorganiseerd en het 
management ervan versterkt om de Bonk in 
stoat te stellen soepel over te goon op de 
euro en het „jaor 2000"-probleem op te 
lessen. 

Zools dit voor olle financiële instellingen 
geldt, vormt deze dubbele overgang een 
zwore taok. Het is obsoluut van wezenlijk 
belong dot wij als de finoncieringsinstelling 
von de Europese Unie op deze unieke en 
historische veronderingen zijn voorbereid. 
Er is met de hulp van externe adviseurs een 
uitvoerig octieplon opgezet en er zijn werk-
groepen octief die de diverse punten ααη-

pakken, die oondacht behoeven. Dit alles 

ζαΙ dit en volgend jaar extra kosten met 

zieh brengen, maar de Directie zol deze zo 

laag mogelijk houden zonder een succes-

volle overgang in gevoor te brengen. 

In het ofgelopen jaar hebben ook andere 

significante ontwikkelingen ploatsgevon-
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Bescherming van het milieu blijft binnen en buiten de Unie centraal staan 

den. Wij zijn onze controleregelingen blij
ven verbeteren. Dit is overigens het eerste 
volledige joor dat een versterkt Comité ter 
contrôle van de boekhouding octief is - en 
ik neem deze gelegenheid te boot om het 
Comité te danken voor de enorme hoeveel-
heid tijd die het ααη de verbetering van de 

controlestructuur heeft besteed. Ook onze 

nieuwe externe accountant, Ernst & Young, 

heeft zijn eerste volledige audit in 1997 

verricht en heeft bewezen de Directie bij

zonder grote diensten te kunnen leveren. 

Wij hebben ook een nieuwe eenheid 

Uitvoering controle-oonbevelingen opge-

richt om er zeker von te zijn dot aanbevelin-

gen zo snel mogelijk worden geconcreti-

seerd; en de Evoluotie-eenheid von de Bank 

heeft weer drie verslogen opgesteld, die de 

Raad van Bewind zijn voorgelegd en die te 

zijner tijd zullen worden gepubliceerd. 

De Bank heeft voorts haor beleid von grote

re transporontie voortgezet. Vorig jaar heb

ben wij een verklaring over het informatie-

beleid gepubliceerd, met een règlement 
voor de publieke toegonkelijkheid von 
documenten dat door de Europese 
Ombudsman is goedgekeurd. Wij hebben 
eveneens onze contacten met andere instel
lingen uitgebreid, onder meer met het 
Europees Porlement, het oantol van onze 
gedrukte en elektronische publicoties ver
hoogd en de kwaliteit ervon verbeterd. Er 
zijn nu drie elektronische medio beschik-
boar: multimediozuilen voor tentoonstellin-
gen; een cd-rom met het joarverslag (die u 
vandaog ook heeft ontvangen) en een 
website dot bijna vijftigduizend „hits" per 
maond registreert. 

Al deze ontwikkelingen en resultaten zijn 
ofhonkelijk von de motivatie en de samen
werking von onze stof, von wie steeds meer 
wordt verlongd. Vorig jaar heb ik gewezen 
op het grote onderzoek op het gebied von 
personeelszaken, dot tot doel heeft ons 
beleid inzoke oonwerving, beloning, mobili-
teit, loopboonontwikkeling en opleiding 
directer af te stemmen op operationele 
eisen en individuele verwochtingen. Het 
onderzoek zelf, woorbij een brede selectie 
van medewerkers en onze personeelsverte-
genwoordigers betrokken zijn geweest, is 
ofgerond. Er worden thans gedetoilleerde 
voorstellen uitgewerkt en ik zal ze de Raad 
van Bewind te gelegener tijd presenteren 
en ernoar streven het nieuwe beleid in het 
joor 2000 volledig te hebben doorge-
voerd. Als onderdeel von deze hervorming 
zullen wij ons gelijkekonsenbeleid krachtig 
voortzetten en het doet mij genoegen u te 
kunnen meedelen dot vorig jaor 35% van 
onze nieuwe personeelsleden von het vrou-
welijk geslocht was, ook de enige externe 
benoeming in het topmonogement von de 
Bank. Op dit punt steken wij gunstig of bij 
olle andere Europese instellingen." 

KAPITAALSVERHOGING EN STRATEGIE 
VOOR DE MIDDELLANGE TERMIJN 

„Tot zover onze activiteiten in heden en ver-
leden. Ik kijk nu naar de toekomst. Vorig 
jaor heb ik υ verteld dot eind 1998 een ver

hoging von het kopitoal von de Bank nood-

zokelijk zou worden, moor dot zij ge-

koppeld moet zijn ααη een somenhangen-

de strategie voor de middellange termijn. Ik 

heb gezegd dot ik me met de Rood von 

Bewind over zo'n strategie zou bereden en 

dot ik u dit jaar voorstellen voor de kapi

taalsverhoging zou doen. 

Het hele jaar door hebben wij in de Raad 

von Bewind, met de hulp van een werk-

groep van de Raad, intensief overleg 

gevoerd over alle onderwerpen die hier-

mee verband houden, wooronder het voor-

stel voor een uitbetaling ααη onze aondeel-

houders uit het nog te bestemmen resultoot. 

De resultaten von de besprekingen vindt υ 

in de υ voorliggende voorstellen betreffen

de een kapitaalsverhoging, een uitbetaling 

ααη de lidstaten en een strategisch kader 

voor de middellange termijn voor de Bank. 

Ik vroog om uw steun voor dit pokket en wil 

hierbij de volgende opmerkingen maken. 

Naar mijn mening moet ααη een oantol 

hoofddoeistellingen worden voldaon. De 

belangrijkste zijn: 

• er mag niets worden ondernomen dat 

de reputatie van de Bank op de kapitaal

morkten als vooroonstoonde AAA-emittent 

zou schaden. Dit houdt in dot wij een sterke 

kopitoolbosis en de volledige steun van 

onze oondeelhouders moeten behouden; 

• willen wij voorkomen dot nieuwe krediet-

verleningsactiviteiten vanof eind dit joor 

drastisch moeten worden afgeremd, met 

ernstige gevolgen voor het vermögen von 
de Bank om steun te verlenen ααη de priori

taire doelstellingen von de Europese Unie, 

dan moet er nu een besluit worden geno

men om het kapitaal von de Bank vonof 

begin volgend joor te verhogen; 

• over de beoogde duur von zo'n verho

ging volt te praten, moor noor mijn mening 

zou deze zodonig moeten zijn dot de Bank 

de eerstkomende kritische joren van de 

overgang naar de EMU en de uitbreiding 

von de Unie goed doorkomt; 

• tegelijkertijd moet de strategie von de 

Bank echter beter gericht worden, zodot zij 

het kapitaal von haar oandeelhouders con-

centreert op de terreinen die in de Europese 

Unie de hoogste prioriteit krijgen en woor-

oon de Bank de meeste waarde kon toe

voegen. 

Ik denk dot het pokket dat de Raad von 

Bewind aanbeveelt een redelijk evenwicht 

tussen deze doelstellingen vormt. De Rood 

stelt een kapitaalsverhoging voor tot 100 

miljard ecu, die bedoeld is voor een perio-
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de von ten minste vijf joor - met andere 
woorden, zij moet de Bank door de crucia
le période helpen waarop ik al heb gewe
zen. Een dergelijke verhoging komt neer 
op een stijging von 61,257%, tegenover 
een verdubbeling von het kopitoal bij olle 
voorgaande gelegenheden. 

De Road beveelt voorts ααη dat het te stör
ten gedeelte loger moet zijn don voorheen, 
namelijk 6%, maar met het belangrijke ver-
schil dot dit gedeelte volledig uit de ααηνυΙ-

lende reserve von de Bank wordt geftnon-

cierd, zodat er geen stortingen door de lid

staten behoeven te worden verricht. 

Wot betreff de kwestie von een uitbetaling: 

de Bank kan geen echt dividendbeleid voe-

ren zonder haor Statuten te veranderen. 

Anderzijds meent de Directie op basis von 

het juridisch odvies waarover zij beschikt, 

en zij heeff dit de Rood van Bewind ook 

oongeraden, dot het met de financiële posi-
tie von de Bank zou stroken om in het 
koder von een kapitaalsverhoging dit jaar 
een uitzonderlijke betoling von een miljard 
ecu ααη de lidstaten te doen uit het nog te 

bestemmen soldo von het resultoat von 

1 996. Dit bedrag moet uiteroord worden 

gevoegd bij de een miljard ecu voor het 

ASAF en de 215 miljoen ecu uit het netto

resultoot dot ol beschikbaor is gesteld voor 

de resterende bijdragen ααη de kapitaals

verhoging von 1990. Op voop<vaarde dot 

de uitbetaling gepoord goot met de krachti

ge steun von de oandeelhouders von de 

Bank in de vorm van een nieuwe substontië-
le kapitaalsverhoging, denken wij niet dat 
zij ofbreuk zal doen ααη het prestige von 

de Bank op de morkt of de kosten voor de 

middelenopname von de Bank negotief zol 

beïnvioeden. Doorom wordt zo'n uitzon
derlijke uitkering oonbevolen. 

Deze voorstellen moeten echter worden 
onderbouwd door een oonvoardbore stra
tegie voor de middellange termijn - wot 
juist de reden is dot ik begin vorig jaor het 
onderzoek naar de strategie in gang heb 
gezet. Het tweede deel van het besluit dat 
voor υ ligt betreff dus de bekrochtiging van 

een nieuw strategisch kader voor de mid

dellange termijn. 

Geen enkele strategie kon eens en voor 

oltijd worden vastgesteld. Zij moet een evo-

luerend procès vormen dot in het licht von 
de ontwikkelingen kon worden herzien. In 
het gevol von de Bank liggen vele ontwik
kelingen buiten haar rechtstreekse contrôle 

en vaok verlangt de Raad von de Bank een 
reoctie op zijn beleidsvrogen. Om υ een 

klein voorbeeld te geven: de Bonk heeft 

geen ombitie haar externe verrichtingen uit 

te breiden en een tweede Wereldbonk te 

worden, moor we bestuderen thons een 

verzoek van de Rood Ecofin om in Bosnië-
Herzegovino op te treden. 

Niettemin kunnen er enkele beginselen 
worden vostgelegd, die zowel de stotutoire 
taok von de Bank weergeven, als het zieh 
ontwikkelende beleidskader von de 
Europese Unie en ontwikkelingen in de 
financiële sector en op de kapitaalmorkten. 
Ik denk dot deze ovepvvegingen heel even-
wichfig in het koder dot υ door de Rood 

von Bewind wordt oonbevolen zijn opge-

nomen. Terwijl de fundamentele eiementen 

von de strategie von de Bonk opnieuw 

worden bevestigd - steun ααη de econo

mische convergentie en integratie met prio

riteit voor sieutelterreinen van het Europese 

beleid, zoals ontwikkeling von TEN's, het 

milieu, het industriële concurrentievermo-
gen enzovoort - en onder erkenning dot 
het de belangrijkste en ollereerste prioriteit 
van de Bank is steun te verlenen ααη de 

Economische en Monétaire Unie en de uit
breiding, legt het kader de nadruk op de 
noodzook zieh scherper te concentreren 
op prioriteiten en toegevoegde waorde. 
Om dit te bereiken zullen we een frisse kijk 
moeten hebben op een brede reeks facto-
ren, zoals subsidioriteit en samenwerking 
met de financiële sector, samenwerking 
met de Commissie en het EIF, het prijsbe-
leid en de oonwending von de middelen 
von de Bank. De Rood is overeengekomen 
dot deze themo's ieder jaar moeten wor
den besproken bij de voorbereiding von 
een nieuw corporate operational plan, dot 
het koder zal bieden voor de strategische 
richtsnoeren voor de toekomst. 

Het strategisch koder concentreert zieh 
noodzokelijkerwijs op de centrale rol von 
de Bonk binnen de Europese Unie. Het 
bespreekt echter ook de transacties van de 
Bonk buiten de Unie. Momenteel bestaat 
hoar hoofdtaak door uit de uitvoering von 
de bestoonde mandaten en de implemen-
totie von de pretoetredingssteunfaciliteit. 
Wij zullen echter ol spoedig onze aan
dacht moeten vesfigen op de volgende 
reeks mandaten en meer in het olgemeen 
op de rol die de Gouverneurs de Bank 
wensen te loten speien in het externe steun
en ontwikkelingsbeleid von de Unie. Ik wil 
hier niet op vooruitlopen, maar ik moet 

mijn reeds eerder geuite woorschuwing 
herholen. De Bank is bereid dit beleid te 
blijven steunen en heeff hierin ook grote 
ervaring en deskundigheid verworven. 
Moor er moet toch enige consistentie in de 
verzoeken ααη de Bank bestoon. Wij kun

nen niet steeds meer verzoeken oonvoor-

den en tegelijkertijd het oondeel von deze 

ocfiviteit in onze algemene kredietverle-

ningsoctiviteit verlogen. 

Ik hoop dot υ het met me eens bent dot het 

υ voorgelegde strategische kader een zeer 

occeptobel instrument vormt als ondersteu

ning van de voorgestelde kopitaalsverho-

ging. De uitvoering ervon zol enorme 

insponningen van de Bank vergen en ik 

kon υ niet goronderen dat alles tegelijk kon 

worden gedoon. Er zullen prioriteiten bin

nen de prioriteiten moeten worden gesteld. 

Maar ik kon υ wel verzekeren dot de 

Directie, indien υ met de voorstellen insiemi, 

hoor uiterste best zol doen om ze somen 

met de Rood von Bewind door te voeren. 

Ik dring er don ook bij υ op ααη, de Bonk 

en de markten te tonen dot υ ons krachtig 

blijff steunen om wot wij in het verleden 

hebben bereikt en om wot wij in de toe

komst kunnen doen om de verwezenlijking 

von het beleid von de Europese Unie te 

bevorderen, door de voorstellen die nu 

voor υ liggen goed te keuren." 

CONCLUSIE 

„Mij rest nu nog, zoals gewoonlijk, ol mijn 

collego's in de Rood von Bewind en de 

Directie, en voorol ook de stof von de Bonk 

te danken voor de steun die zij hebben 

gegeven in het ofgelopen ongelooflijk druk-

ke joor. Ik dank ook u, gouverneurs, voor 

uw steun en oonmoediging, niet in de loot

ste plaats voor uw snelle reactie en goed

keuring van de voorstellen voor ASAP en 

de pretoetredingssteunfaciliteit. 

Ik zou ten slotte nog publiekelijk in deze 

40ste jaarvergadering mijn bijzondere 

dank ααη Jan Vanormelingen willen loten 

vostleggen. Hij trekt zieh nu als oudste lid 

von de Road von Bewind no 1 6 joar terug. 

In de jaren taehtig zoten wij samen in de 

Rood von Bewind. Zijn inzet is buitenge

woon groot geweest en wij zullen zijn wijs-

heid en ervaring node missen. Ik hoop dat 

υ dodelijk von horte en unoniem mijn voor-

stel zult oonnemen om hem als erkenning 

voor zijn diensten te benoemen tot ere-

bewindvoerder van de Bank." i l 
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Verhoging van het kapitaal van 
de Europese Investeringsbank en 

hiermee verband houdende besluiten 
De Road van Gouverneurs van de 

Europese Investeringsbank heeft fijdens 

zijn jaarvergadering op 5 juni 1 998 met 

eenporigheid von stemmen de volgende 

besluiten genomen: 

• Het geplaotste kapitool von de Bonk 

wordt verhoogd van 62 013 miljoen 

ecu tot 1 00 0 0 0 miljoen ecu. 

• Het gestörte kopitoal zol met ingong 

von 1 januori 1999 worden verhoogd 

tot 6 000 miljoen ecu, ofwel 6% von 

het geplaotste kapitool van 100 000 

miljoen ecu; de verhoging von het 

gestörte kapitool zol per 1 januori 

1999 geschieden door een overdrocht 

von 1 348 014 839 ecu uit de vrije 

aanvullende reserve von de Bonk. 

• De verhoging von het opvraogbore 

kapitool zol deels von krocht worden 

afhankelijk van de formele ofronding 

von bepaolde nationale parlementaire 

procedures; dientengevolge zal per 

1 januori 1999 het geplaotste 

kopitoal toenemen tot ten minste 

95 549 5 9 7 250 ecu, in welk geval 

het saldo von krocht wordt zodra ααη 

de vereiste formoliteiten is voldoon. 

• Von bovengenoemde vrije aanvullende 

reserve zal een bedrag von 

3 798 700 000 ecu worden overge-

boekt near de statutaire reserve, zodot 

deze 10 0 0 0 miljoen ecu zol bedra

gen, ofwel 10% von het geplootste kapi

tool van 1 00 0 0 0 0 0 0 miljoen ecu. 

• Op basis von een onderzoek noar de 

behoefte von de Bonk oon eigen mid

delen heeft de Rood von Gouverneurs 

voorts unoniem besloten, de lidstaten bij 

wijze van uitzonderlijke betaling naar 

evenredigheid van hun bijdragen ααη 

het geplootste kopitool von de Bonk 

1 0 0 0 miljoen ecu uit te betolen, waor-

van een bedrag van 676 795 7 4 4 ecu 

wordt gefinoncierd uit het nog te 

bestemmen nettoresultoot von 1 996 en 

het saldo van 323 2 0 4 256 ecu uit het 

nettoresultoot od 1 1 05 1 69 722 ecu 

van 1 997. 

Op 20 augustus 1997 heeft de Raad 

von Gouverneurs, ois onderdeel von 

zijn goedkeuring van het Amsterdam 

Special Action Programme (PB C 10 

van 15 januori 1998, biz. 12) 200 mil

joen ecu uit het te bestemmen nettoresul-

toat toegewezen voor de financiering 

van gezonde projecten die de octieradi

us von de kredietverleningsoctiviteit von 

de Bank, zoals in voornoemd besluit is 

aongegeven, verruimen. Genoemd 

bedrog mookt deel uit van het totoalbe-

drog von 1 000 miljoen ecu dot voor dit 

doel is gereserveerd voor de période 

die eindigt in het joor 2000. De Rood 

von Gouverneurs heeff thons besloten 

nogmaols een bedrag von 300 miljoen 

ecu voor dit doel uit het nettoresultoat 

van 1 997 toe te wijzen. 

In verband met de kapitaalsverhoging 

heeff de Rood von Gouverneurs tevens 

ingestemd met bijgoond strategisch 

koder voor de Bonk (zie bijloge). 

('} Dit besluit zal gepubliceerd worden in het 

Publicatieblad van de Europese Gemeenschap. 

Verhog ing van het geplaotste kapi taal (In mrd ecu) 
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HET STRATEGISCH KADER VOOR DE 

BANK 

7. ACHTERCRONDEN 

De vorige kapitaalsverhoging von de 

Bonk (buiten de oonpassing lot ECU 62 

miljard als gevolg von de toetreding van 

Oostenrijk, Finland en Zweden in 1995) 

betrof de verdubbeling von het kopitoal in 

1 9 9 0 lot ECU 57,6 miljard. Bij olle recen

te verhogingen (in tegenstelling tot ααη-

possingen) is het kopitaol von de Bank 

ook verdubbeld (1978, 1981 en 1986). 

In 1 9 9 0 werd verwocht dal het nieuwe 

plafond voor de kredietverlening dot door 

dit bedrag wordt bepoold (namelijk 

2 5 0 % von het geplootste kopitoal) tot 

eind 1995 toereikend zou zijn: in feite 

heeff de Bank nog twee jaar langer kun

nen doorwerken. 

Sinds 1 9 9 0 is de kredietverlening von de 

Bank in gangbore termen toegenomen 

van een totaal van ECU 13,4 miljard 

( 1 990) tot ECU 26,2 miljard ( 1 997). Dat 

betekent een gemiddelde groei von 10% 

per jaar. Hiervon is de omvang von 

de kredieten die buiten de Unie zijn 

verstrekt, gestegen von ECU 0,7 miljard 

in 1990 lot ECU 3,2 miljard in 1997. 

O p de bolons nomen de uitstaande 

kredieten toe von ECU 61,6 miljord lot 

ECU 142,4 miljard. 

De toenome von de activiteit in deze 

période weerspiegelt een aontol funda
mentele beleids- en morktontwikkelingen 
die de Bank raken, zools de integratie 
von de Oost-Duitse deelstaten en de toe
treding van de drie nieuwe lidstaten. 
Evenals voorheen log ααη bepaolde ont

wikkelingen een oontol besluiten von 

Europese Raden ten grondslog of zij kwa-

men doarin toi uifing. De Europese Rood 

von Edinburgh eind 1992 besloot tot de 

instelling von de fociliteit von Edinburgh 

von ECU 5 miljard, die voorol gericht was 

op transeuropese netwerken (TEN's) en 

het milieu. Hij gof eveneens een doorslag-

gevende impuis ααη het reeds door de 

Bank en de Commissie oangevongen pro

cès dot uiteindelijk zou leiden tot de 
oprichting von het Europees Investerings
fonds, in samenwerking met de banksec-
tor. Voorts was een nouwere samenwer
king tussen de Bank en de Commissie in 
het Cohesiefonds en de Structuurfondsen, 
die op hun beurt binnenkort worden her-
vormd, een belongrijk resultoat. 

Halverwege 1993 besloot de Europese 
Rood van Kopenhogen de faciliteit van 
Edinburgh met ECU 2 miljard te verho
gen, de looptijd ervon te verlengen en 
hieroan een gesubsidieerde faciliteit von 
ECU 1 miljard toe te voegen om investe
ringen von het midden- en kleinbedrijf 
(MKB) ter ondersteuning von de werkge
legenheid te stimuleren. In december von 
dot joor heeft de Europese Rood van 
Brüssel het accent verlegd naar groei, 
concurrentievermogen en werkgelegen
heid, woorbij voor de Bank de nadruk 
werd gelegd op grootschalige investerin
gen in transeuropese vervoers- en ener
gienetten en het milieu. In 1995 werd de 
financiering van TEN's nog versterkt met 
het stellen von prioriteiten op inifiafief von 
de Europese Rood von Essen. 

In 1997 heeft de Europese Rood von 
Amsterdam de Bonk verzocht haor activi
teiten op te voeren, voorol in een ααηίαΐ 

sectoren, teneinde het scheppen von 

werkgelegenheid in de Europese Unie te 

bevorderen. De Bonk heeff toen haor 

Amsterdom Special Action Programme 

(ASAF) opgezet, dot de volgende eie

menten bevat: 

• de opening von een specioal MKB-

Ioket met nieuwe Instrumenten die tech

nologische en snelgroeiende kleine en 

middelgrote ondernemingen steun kun

nen bieden bij het oontrekken von ode-

quote finoncieringsmiddelen; deze acfi-

viteit kon in voorkomende gevollen tot 

een plafond von ECU 1 miljard uit het 

jaarlijkse nettoresultoot von de Bonk 

worden gedekt; 

• de ontwikkeling en versterking von de 

activiteiten von de EIB in de sectoren 

onderwijs, gezondheid, stedelijk milieu 

en milieubescherming; 

• een nieuwe impuis ααη de financiering 

von transeuropese netwerken en onde-

re grote infrastructuurnetten. 

De bijzondere Europese Rood van Luxem

burg over werkgelegenheid in november 

1 9 9 7 heeff de reeds ondernomen stop

pen bevestigd en de Bonk oongemoedigd 

voart achter het programma te zetten. 

De activiteiten von de Bank buiten de 

Europese Unie in onderhovige période 
stonden in het teken von een vernieuwing 
von diverse mandaten: voor de landen in 

φ. 
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Afriko, het Coribisch gebied en de Stille 

Oceoon (Lomé IV bis), het Middellondse-
Zeegebied (inclusief METAP) en de lan
den in Midden- en Oost-Europa. Hierbij 
kwomen nieuwe acfieterreinen, met nome 
de landen in Azië en Lotijns-Amerika, 
Zuid-Afrika en onlangs de pretoetredings
steunfaciliteit voor de kondidootlonden in 
Midden- en Oost-Europa en Cyprus. 

Tegen deze ochtergrond heeff de Rood 
van Bewind gesproken over het strate
gisch koder voor de période die naar ver-
wochfing door het huidige voorstel voor 
een kapitaalsverhoging wordt gedekt. 

2. DE STRATEGIE VAN DE BANK 

De strategie von de Bank zol zieh in de 
lijn von veranderende omstondigheden 
moeten ontwikkelen. De hoofdpijiers von 
hoar strategie in de période die door de 
nieuwe kopitoolsverhoging wordt gedekt, 
welke uit de besprekingen naar voren zijn 
gekomen, zijn echter: 

• concentrotie op „perifere economische 
regio's" in overeenstemming met haor 
hoofdtook, namelijk het ondersteunen 
von economische convergentie en inte-
grofie. Hoofdprioriteit is steun ααη och-

terblijvende regio's in de Unie en de 

integroHe von de landen die het lid-

moatschap von de Unie nostreven; 

• voortzetting von de steun ααη centrale 

beleidsterreinen von de EU, zoals deze 

door hoar bestuursorgonen worden 

vastgesteld, waorbij rekening wordt 

gehouden met beleidsbesluiten of ver

zoeken van de Europese Raod, zools 

de ontwikkeling von TEN's, het interna

tionale concurrentievermogen, het mid

den- en kleinbedrijf, energie en milieu. 
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olsmede de finonciering von projecten 
uit hoofde van specifieke mandaten of 
andere overeenkomsten ter ondersteu
ning van het externe somenwerkings- en 
ontwikkelingsbeleid von de EU. 

Over deze brede strategie heeff de Rood 
von Bewind in januori 1997 overeenstem
ming bereikt. Zools reeds gemeld, is hoor 
hoofdstreven door recente ontwikkelingen 
versterkt: 

• steeds meer is erkend dal de fiscale en 
monétaire discipline von de EMU verge-
zeld moet goon von een gezomenlijk 
beleid ter bestrijding von de werkloos-
heid, met structurele oonpossingen en 
een verhoging von het concurrentiever
mogen. De Bank is onder meer begon
nen met de tenuitvoerlegging van ASAP 
ois ondersteuning von de resolutie von 
de Europese Rood over groei en werk
gelegenheid; 

• de besluiten von de Europese Rood 
over de uitbreiding hebben de rol von 
de Bonk op dit terrein scherper in beeld 
gebrocht en de Bonk heeff nu hoar pre
toetredingssteunfaciliteit voor de kandi-
doatlanden ingevoerd. 

Voor de eerstkomende tijd heeft de steun 
ααη de voltooiing van de Economische en 

Monétaire Unie echter de ollerhoogste 
prioriteit binnen bovengenoemde brede 
strategie. Wot het kredietbedrijf betreft, 
komt dit lot uifing in ASAF. In haor strate
gie voor de middelenopname zol de Bonk 
haor vernieuwende euro-beleid voortzet
ten. Dit houdt in dot zij trocht euro-bench
marks te vormen, haor cotegorieën beleg
gers te diversifiëren en een georganiseer-
de markt voor de euro-obligofies van de 

EIB te creëren. Diversificofie van de mark
ten, vooral in de Midden- en Oost-Euro-
pese landen zol somen met vernieuwingen 
op het gebied von oontrekkelijke en 
rendobele producten worden nogestreefd. 

3. HET STELLEN VAN PRIORITEITEN I N 
EEN VERANDERENDE OMGEVING 

Hoewel de integrotie von de financiële 
sector op den duur tot gevolg zol hebben 
dot projectopdrochtgevers gemokkelijker 
toegang krijgen lot olternofieve kopitool-
bronnen, zol de Bonk in de komende 
joren loch een aonzienlijke rol blijven spe
ien. Het investeringsniveou is gedaaid, 
wot deels toe te schrijven is ααη de 

mocro-economische oonpassing ois voor

bereiding op de EMU, en de openbare 

investeringen zullen woorschijnlijk beperkt 

blijven. De Bonk kon echter uitkomst bie

den door investeringsgroei te steunen met 

goedkope langetermijnfinoncieringen en 

met het verstrekken van kredieten ααη 

nieuwe vormen von publiek-private part

nerschappen. 

Door haor eigen financiële beperkingen 
en het subsidioriteitsbeginsel, is het nood-
zokelijk de prioriteiten von de Bonk onder 
de loep te nemen. Zij moeten zieh in de 
loop der tijd verder ontwikkelen, moor er 
kon een oontol algemene opmerkingen 
worden gemookt. 

Het is voor de Bonk belongrijk zieh te 
concentreren op die sectoren die voor de 
EU de hoogste prioriteit hebben en de 
gefinoneierde projecten moeten bijzonder 
relevant zijn voor het bereiken von deze 
doelstellingen. Dit is echter onvoldoende 
om te waorborgen dat de Bank toege
voegde waorde biedt. Volgens hoor Statu

ten (ortikel 1 8, lid 1 ) verleent de Bonk kre
dieten voorzover er geen middelen uit 
andere brennen tegen redelijke voor
waarden beschikboar zijn. Er is pas spro-
ke von een extra bijdroge von de Bonk, 
wanneer zij in aonvulling op andere 
finoncieringsbronnen 

• in projectfinoncieringsvoorstellen kan 
oontonen dot een EIB-Iening voor het 
desbetreffende project beter is dan 
andere finoncieringsbronnen (wanneer 
het project bijvoorbeeld een lange eco
nomische levensduur heeft en dus een 
lange loopfijd voor het krediet gerecht-
voordigd is); 

• de uitvoering van het project op eniger-
lei wijze bevordert of verbetert. Dil kan 
het gevol zijn wanneer door hoor deel-
neming particulière investeerders ten 
oonzien von de risico's die voortvioeien 
uit wet- en regelgeving worden gerust-
gesteld (het „goedkeuringswaormerk" 
van de EU). Dit geldt eveneens voor de 
poliHeke risico's bij kredietverlening bui
ten de Unie. Op deze wijze kon de 
Bank ols een kotolysotor voor andere 
finoncieringsbronnen optreden, niet in 
de loatste plaats voor publiek-private 
partnerschappen. Ook de technische 
deskundigheid en ervaring von de Bank 
kan woorde toevoegen. 

Bij de uitwerking von haar toekomsfige 
kredietverleningsstrategie voor zowel sec
toren als regio's, moet de Bank zieh door 
bovengenoemde beginselen loten leiden. 
De Bank moet troehten zieh vooral te con
centreren op de terreinen woorop zij de 
hoogste toegevoegde waarde kon bie
den, terwijl er minder nadruk moet wor
den gelegd op projecten wooroon min
der woorde kon worden toegevoegd. 
Wanneer er adequate finoncieringsmid
delen onder goede voorwaarden op de 
markt beschikboar zijn en het optreden 
van de Bank de uitvoering von het project 
niet zal versnellen of de kwaliteit ervon 
niet kon verbeteren, zou de Bank de 
financiering overeenkomstig ortikel 1 8, lid 
1, von de Statuten ααη andere bronnen 

moeten overlaten. 

De ontwikkeling van deze prioriteiten zal 

joarlijks met de Rood van Bewind in het 

kader von een Corporate Operotionol 

Plan worden besproken en goedgekeurd. 

Dil wordt in novolgende tekst uitvoeriger 

toegelicht. 
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4. SUBSIDIARITEIT EN 
SAMENWERKING MET 
DE FINANCIËLE SECTOR 

Binnen dit roomwerk vormt de samenwer
king met het bankwezen en met andere 
financiële instellingen die op de kapitaal
morkten ocfief zijn, een von de leidende 
beginselen voor de tenuitvoerlegging von 
de strotegie von de Bonk. De ontwikkeling 
en diversificofie van deze samenwerking 
zol inderdood in de komende joren priori
teit blijven krijgen. Dit weerspiegelt zowel 
het doel von subsidioriteit als zuiver prokti-
sche overwegingen. 

Teneinde de hefboomwerking van hoar 
optreden zo groot mogelijk te maken, zol 
de Bonk onder olle omstondigheden vol-
gens het beginsel von oonvullendheid 
hondelen en enkel dot deel von het pro
ject financieren, dot noodzokelijk wordt 
geocht om te beontwoorden oon de over
eengekomen beleidsdoelstellingen. De 
Bank zal zelfs nog nouwer met andere 
bonken samenwerken om het partner
schap nog efficiënter te maken en zij zol 
ernaor streven hoor rol von katolysator 
verder te versterken (bijvoorbeeld door 
nieuwe producten te ontwikkelen). 

Zij kan stimuleren dot geldnemers recht-
streeks toegang tot kapitaalmorkten krij
gen, of met commerciële geldschieters 
samenwerken ααη het finoncieringsplon. 

De Bank zol bijvoorbeeld regionale bon

ken en gespecialiseerde instellingen (zools 

voor het MKB) helpen bij hun oonpassing 

ααη de interne markt voor financiële dien
sten. Gezien de hoofdtook von de EIB, is 
dit vooral von belong in ontwikkelingsge
bieden. Een soortgelijke rol kon in de kon-
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didoot-lidstoten of ondere omringende lan
den von de Unie worden gespeeld. Bij de 
ontwikkeling von zo'n samenwerking zol 
de Bonk, evenals op de andere octieterrei-
nen, zorgvuldig woken voor concurrentie-
verstoring. Een gevolg van de jaarlijkse 
bespreking von de prioriteiten is dat de 
Bank voor investeringen wooroon zij min
der extra waorde kon toevoegen, het per-
centoge von de door haor gefinoneierde 
projectkosten zou kunnen verlogen. Het 
aanvullende karakter von de door de 
Bonk verstrekte lening zol uitvoerig in de 
projectdocumentofie worden uiteengezet. 

De noodzokelijke samenwerking met de 
financiële sector geldt in het olgemeen, 
moor is vooral duidelijk bij de kredietver
lening ααη het MKB. In termen van rende

ment is het instrument von globale kredie

ten het enige hoolbore en economische 

mechanisme dot zij kon toepossen om 

een groot oontal kleine en middelgrote 

ondernemingen te steunen. Deze oonpok 

zol echter opnieuw worden onderzocht 

teneinde onder meer te woarborgen dot 

de uiteindelijke begunstigden von de 

MKB-finoncieringen hierbij zoveel moge

lijk boot hebben. Op de middellange ter

mijn kon de méthode von de Bonk om het 
MKB te finoncieren worden verrijkt met de 
ervoringen die zij met olternafieve Instru
menten onder het MKB-Ioket van het 
ASAP opdoet. 

Uiteroord geldt de somenwerking met de 
financiële sector ook de passiefzijde van 
de bolons von de Bonk met hoor financië
le tronsacfies op de kapitaalmorkten. 
Joorlijks zol de Rood von Bewind verslo
gen ontvangen over de olgemene somen
werking tussen de Bank en de finonciële 
sector op het gebied von kredietverlening 
en middelenopnomen. 

5. PARTNERSCHAP MET HET EIF 

Een ander concreet voorbeeld von het 
denken in termen von partnerschappen 
is de oprichfing von het Europees In
vesteringsfonds, oangezien de oondeel-
houdersstructuur von het EIF zowel open
bare ois porficuliere partners op innovo-
tieve wijze bijeenbrengt. De ontwikkeling 
von het portnerschop tussen de Bonk en 
het Fonds behoort lot de prioriteiten von 
de EIB. Een voorbeeld hiervon is de instel
ling in oktober 1997 (no de Europese 
Raod von Amsterdam) van het Europees 
Mechanisme voor Technologie dat via 

gespecialiseerde fondsen voor investerin
gen in risicokopitool steun verleent ααη 

technologische en snelgroeiende onder

nemingen in het MKB. 

De Bonk en het Fonds zullen blijven stre

ven noor een verdieping en verbreding 

von hun samenwerking. Teneinde dit zo 

doelmatig mogelijk te moken, zol de Bank 

hoor operofionele betrekkingen met het 

EIF rotionoliseren, woarbij zij ervoor zol 

zorgen dot zij nog oltijd de grootst moge-

lijke operafionele ondersteuning ααη het 

Fonds blijft bieden. 

Bovendien zol de Bonk met het EIF over

leggen of het - ten behoeve van het EU-

beleid op bepaolde hoofdterreinen -

mogelijk is zijn verrichfingen in twee rich-

tingen te versterken: in de eerste ploots 

zol worden bestudeerd of zijn octieradius 

kan worden verruimd toi de milieusector; 

in de tweede plaots zullen binnen het 

kader von de pretoetredingssteunfociliteit 

de mogelijkheden worden onderzocht 

voor een selectieve uitbreiding von de 

verrichtingen in Midden- en Oost-Europa 

lot transeuropese netwerken tussen de 

londen in die regio. Afhankelijk von de 

standpunten von de overige oandeelhou

ders van het Fonds en de besluiten von 

zijn Algemene Vergodering von oandeel

houders, kunnen te gelegener tijd voorstel

len in deze zin naor voren worden 

gebracht. 

6. SAMENWERKING MET DE 

COMMISSIE 

Binnen de bredere context von de 

Europese Unie wordt de kredietverlening 

door de Bonk ten behoeve van de regio

nale ontwikkeling door begrotingsmidde-

len von de EU oongevuld. Coordinotie 

von beide finoncieringsbronnen, en dus 

de samenwerking tussen de Bank en de 

Commissie, is von wezenlijk belong voor 

een doeltreffende steun ααη de betrokken 

regio's. 

De Bank en de Commissie werken reeds 

nouw samen, moor zij hebben gezocht 

noor monieren om de doelmafigheid 

ervon in het komende decennium nog te 

verbeteren. Verbeteringen in de werkpro-

cedures van beide instellingen zullen de 

samenwerking in de toekomst nog verster

ken. Dit is een octuele kwestie, oangezien 

de Commissie hoor Agenda 2 0 0 0 heeff 

opgesteld en de volgende onderhonde-
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lingsronde met de lidstaten over de 
Structuurfondsen binnenkort oanvongt. 

Met inochtneming van de token von de 
regio's en de Commissie in dit procès 
heeff de Bonk met goedkeuring von de 
Raod von Bewind de volgende specifieke 
maatregelen voorgesteld: 

• de Bonk zal ernoor streven hoor deel-
nome oon de voorbereidende progrom-
merings- en onderhondelingsfoses von 
structurele acties te versterken; 

• de Bank zal ernoor streven het overleg 
tussen de instellingen over medefinan-
cieringstronsocfies te intensiveren. On
der voorbehoud von overwegingen von 
vertrouwelijke behandeling von bepool
de gegevens, zal de Bank de Com
missie hoor projectanolyse voor dergelij
ke projecten ter beschikking stellen; 

• de Bank zal de Commissie haor techni
sche diensten tegen dekking von de 
kosten blijven oonbieden. Van dergelij
ke diensten wordt al gebruik gemookt 
bij de beoordeling von projecten voor 
het Cohesiefonds en in voorkomende 
gevollen kon dit worden uitgebreid tot 
bepoalde EFRO- of TEN-projecten. 

7. TENUITVOERLEGGING VAN DE 
STRATEGIE: PRIJSBELEID 

De Bank concretiseert haor hoofddoelstel-
ling, de bevordering van een evenwichfi-
ge ontwikkeling von de Europese Unie, 

door in aile lidstaten, en in het bijzonder 
in de ärmere regio's von de Unie, de 
voordelen von hoor financiële krocht ter 
beschikking te stellen. Hoor prijsbeleid is 
gebaseerd op de beginselen: geen winst-
oogmerk (nokoming von hoor verplichfin-
gen en dekking von hoar uitgoven - orti
kel 19, lid 1, van de Statuten), geen 
onderscheid, doorzichtigheid. Binnen het 
specifieke ASAP-mondoot vormt een pas
send evenwicht tussen risico en vergoe-
ding een extra richtsnoer. 

Een belangrijke ontwikkeling in het func-
tioneren von de Bonk is het feit dot het 
verschil in onderzoekskosten tussen de 
projecten toeneemt en deze tendens kon 
zieh in de komende joren zeker verster
ken. De Bank heeft hoor uniforme prijsstel-
ling ol enigermote oongepast door reke
ning te houden met kostenverschillen voor 
diverse soorten leningen (met name een 
geringere marge voor omvongrijke lenin
gen en voor leningen ααη reeds bekende 

geldnemers). Zij stelt voor de prijzen ver

der te differentiëren, in het bijzonder door 
een grotere marge in te voeren voor 
bepoalde kostbare transacties: 

• gestructureerde en/of projectfinoncie-
ring ingevol een bevoorrechte status ois 
zekergestelde créditeur voor de Bonk 
niet vonzelfsprekend is, 

• en bepoalde ondernemingen die enkel 
onderpond of zekerheden kunnen bie
den die niet onmiddellijk invorderboor 
zijn. 

Volgens de Statuten van de Bonk moet 
ledere ofzonderlijke tronsoctie odequote 
garanties bieden. De Bank is nog oltijd von 
mening dot er voor de normale tronsacfies 
voldoende monieren zijn om het risico te 
beheersen door het onder te brengen bij 
derden of door andere zekerheden (risico
deling of risico-overdracht). Zo weerspie-
gelen de totale kosten von ElB-finoncierin-
gen ook het kredietrisico. Deling of over
drocht van het projectrisico is ook een 
belangrijke bron von samenwerking tussen 
de EIB en het commerciële bankwezen. 

Er zijn echter bepaolde cotegorieën pro
jecten, binnen de richtsnoeren en beper
kingen waarover de Road von Bewind 
overeenstemming moet bereiken (zools 
sommige TEN's, publiek-private partner
schappen, kredieten oon vennootschop-
pen, en gestructureerde/projecfieningen) 

en situaties woor het wellicht niet mogelijk 
is sommige risico-elementen onder te bren
gen volgens de gebruikelijke prokfijk bij 
de Bank. In dergelijke gevollen zol de 
Bonk, om een aanvoardboar risicoprofiel 
te hondhoven, hoar oonpok heroverwe-
gen en zo nodig een extro opslag bereke-
nen. De Bonk zol zo spoedig mogelijk 
specifieke voorstellen op basis von boven
genoemde richtsnoeren, limieten en onde-
re ospecten uitwerken. Het is echter dui
delijk dot de beoordeling von de soeve-
reine risico's voor de lidstaten niet zol ver
änderen en dot er derhalve geen 
onderscheid naor risico's tussen deze 
groep geldnemers zal worden gemoakt. 

8. ACTIVITEITEN BUITEN DE EUROPESE 
UNIE 

De activiteiten van de Bank buiten de 
Unie zijn gebaseerd op mandaten von 
de Europese Rood. De Rood von 
Gouverneurs heeft voor het loatst in zijn 
jaarvergadering in 1994 de algemene 
benoderingswijze von de externe krediet
verlening besproken, waorbij ols hoofd-
punten het indicofieve plafond voor deze 
verrichfingen von 10% van de gemiddel
de totale ocfiviteit van de Bank en de 
behoefte ααη noder overleg over de 

gorantieregeling von de Unie ααη bod 

zijn gekomen. 

Een belangrijke ontwikkeling sindsdien is 

de invoering von de pretoetredingssteun

faciliteit voor Midden- en Oost-Europa. 

Deze faciliteit volt niet onder de garantie 

uit de begrotingsmiddelen von de 

Europese Unie en is niet in bovengenoem

de 1 0%-richtsnoer opgenomen. De Bonk 

heeft don ook een systeem von risicode

ling voor een reeks tronsacfies ingevoerd. 

De eerste prioriteit is de tenuitvoerlegging 

von bestoonde mandaten: Lomé (voor de 
landen in Afrika, het Coribisch gebied en 
de Stille Oceoon), Zuid-Afrika, Azië en 
Lofijns-Ameriko, Midden- en Oost-Europa 
en het Middellondse-Zeegebied. Deze 
mandaten zullen in de komende twee 
joor geleidelijkoon ofiopen en de be
stuursorgonen von de Bank zullen don de 
algemene took von de Bank, namelijk 
ondersteuning von het externe somenwer
kings- en ontwikkelingsbeleid van de 
Europese Unie, moeten heroverwegen. 

Over deze kwesties kunnen niet onmiddel
lijk besluiten worden genomen, moor in 
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dit stadium zijn er wel een oontol beginse
len die oon de toekomsfige besprekingen 
over de strategie ten grondslog moeten 
liggen: 

• De Bonk blijft de financiële instelling 
van de lidstaten en hoar kernoctiviteit 
moet binnen de lidstaten plootsvinden 
of voor hen von rechtstreeks belang 
zijn. Kredieten buiten de Unie zullen 
onder specifieke mandaten van de lid
staten worden verleend moor blijven 
een aanvullende ocfiviteit. 

• Zij zol een nauwe samenwerking met 
de Commissie (overeenkomstig de alge
mene ontwikkelingsstrotegie von de 
Unie in ieder betrokken ofzonderlijk 
land of groep van landen) en met ande
re internofionole financiële instellingen 
en nofionole agentschoppen nostreven. 
Zij zol troehten hoor activiteiten en pro-
jectvoorwoarden te eoördineren met 
die von de agentschoppen. 

• Zij zol bijdragen tot de ontwikkeling 
von de particulière sector, met inbegrip 
von geëigende finoncieringsinstellingen 
en steun ααη het MKB. Zools dit ook 

geldt voor de kredietverlening binnen 

de Europese Unie, zol zij investeringen 

financieren voorzover er geen midde

len tegen redelijke voorwaarden uit 

andere bronnen beschikboar zijn (orti

kel 1 8, lid 1, von de Statuten). 

• De Bonk zol adequate garanties uit 

begrofingsmiddelen verlangen, ol zal 

zij in voorkomende gevollen ook risi

co's delen. 

De opmerkingen die in vorige hoofdstuk-

ken zijn gemaakt over oonvullendheid, 

moximole invloed en partnerschap met de 

handelsbanken gelden mutatis mutandis 

binnen en buiten de Unie. Het indicotieve 

plafond von 10% uitstaande leningen bui

ten de Unie zol onder meer moeten wor

den overwogen in overeenstemming met 

het kredietverleningsbeleid. Een nodere 

bespreking met de Road von Bewind von 

deze kwesfies zol vooruitlopend op de 

volgende reeks externe mandaten ploots

vinden. 

9. KREDIETVERLENINGSPRIORITEITEN 

EN EEN DOELTREFFENDE A A N W E N -

D I N G VAN DE MIDDELEN VAN DE 

BANK 

De economische en financiële omgeving 
wijzigt zieh voortdurend; dit houdt in dat 
de tenuitvoerlegging von de brede strote
gie nouwiettend moet worden gevolgd en 
oongepost in het licht van economische 
en financiële ontwikkelingen en de presta-
fies von de Bank. Om er zeker von te zijn 
dot de bijdrage tot de coneretisering von 
het EU-beleid moximool is en om hoar 
middelen zo efficient mogelijk ααη te wen

den, zol de Bank een Corporate 

Operafionol Plan ontwikkelen dot joarlijks 

de Rood von Bewind ter bespreking en 

goedkeuring zol worden voorgelegd. Het 

plan omvot sectorale analyses von de kre

dietverlening binnen en buiten de Unie. 

Het operafionele plan, dot voortdurend 

wordt bijgewerkt, zol een concreet koder 

bieden voor de bespreking en het doorlo-

pend stellen von prioriteiten en doelstellin

gen, waorbij nooit de taken uit het oog 

worden verloren, die oon andere finoncie

ringsbronnen kunnen worden overgela-

ten. Dil zou ook een geschikte context zijn 

voor een bespreking von de jaarlijkse ver

slagen over de samenwerking met de 

financiële sector, woorop reeds eerder in 
deze tekst is gewezen. 

Het Corporate Operational Plan levert 
een kader voor een evoluatie van de per
formance. Het zol informotie bevotten uit 
de analyse van de kwaliteit von de pro-
jectportefeuille overeenkomstig een reeks 
performance-criterio en de bevindingen 
von de eenheid Projectevolugtie von de 
Bonk. Zij zouden ook de wegen kunnen 
oongeven om operafionele procedures te 
verbeteren, bijvoorbeeld een program
matische oonpok op sommige terreinen. 
In de afgelopen joren heeft de Bonk hoor 
controlesystemen voor hoor prestafies als 
bemiddelende financiële instelling oon
zienlijk verbeterd. Zij zol Systemen blijven 
ontwikkelen om hoor octiviteiten te vol-
gen, olsmede hoor financiële verrich
fingen en uitvoerige risico-anolyses te 
meten. 

Op de längere termijn zol de Bonk ook 
hoor kopitoal- en reservebehoeften, inclu
sief belangrijke ratio's, verder in overwe-
ging nemen als voorbeiding op een ana
lyse somen met de Rood von Bewind in 
2 0 0 1 . 

Een vraogstuk dot verband houdt met de 
prognoses op middellange termijn betreft 
de benodigde middelen om de doelstel
lingen von de Bank te bereiken. Met een 
kleine staf en het doel de odministrofieve 
uitgaven strikt onder contrôle te houden, 
moet de Bonk zorgvuldig haar perso-
neelsbehoeften blijven voststellen en 
passende voardigheden ontwikkelen 
in de lijn van de strategische prioriteiten. 
De bespreking van bovengenoemd 
Corporate Operational Plan zal tevens 
een koder bieden voor het stellen von 
strotegische richtsnoeren ten oonzien van 
de middelentoewijzing van de Bank. 
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Algemene Vergodering 1998 von het EIF 

De portefeuille ondertekende garontieovereenkomsten van het Europees Investeringsfonds (EIF) - w a c r v o n de EIB de hoofd-

aandeelhoudster is met 4 0 % van het geploatst kapitaal, naast de Europese Commissie (30%) en zo'n 8 0 handelsbanken 

(30%) - had eind 1997 een omvang van ruim 2 miljard ecu. Bovendien is het aandeel van zijn activiteiten in de sector van het 

midden- en kleinbedrijf toegenomen. De Europese commissaris voor Economische en Monétai re Zaken, Yves-Thibault de 

Silguy, voorzitter van de Algemene Vergodering van oandeelhouders van het EIF, die op 8 juni in Brüssel heeft plaotsgevon-

den, prees het Fonds voor zijn insponningen en prestaties tot op heden: „Het EIF als innoverend publiek-privaat partnerschap 

in de financiële sector heeft nu een gevestigde reputatie en kan een belangrijke rol speien bij het stimuleren van investeringen 

in Europa." 

^ Het EIF heeft in 1997 zesentwintig 

garanfieovereenkomsten getekend voor in 

totaal 769,2 miljoen ecu. Bijno de helft 

van dit bedrag was bedoeld als onder

steuning von TEN-projecten, woaronder 

ook de eerste transoctie von het Fonds in 

een niet-lidstaot in Midden-Europo 

(Hongorije). In het afgelopen jaor bleef 

de telecommunicofie een belangrijke sec

tor voor het EIF. Er werden ook meer trons

acfies ten behoeve van het MKB verricht: 

de getekende garanfieovereenkomsten in 

deze sector moken nu 31 % van de porte

feuille uit, tegenover 22% in het voorgoon-

de joor. Het Groei- en Milieu-programma, 

een inifiafief von het Europees Parlement, 

dat leningen von het MKB voor milieu-

investeringen garondeert, is in olle EU-lid-

stoten operationeel geworden. 

Kortom, eind 1997 bedroeg het totaal 

ααη ondertekende gorontieovereenkom-

sten van het EIF sinds zijn start in juni 

1994, 2 172 miljoen: hiervon nemen 

TEN-tronsacfies 1 548 miljoen voor hun 

rekening (69% van het totaal, woorvon 

26% voor het vervoer, 23% voor de ener

gie en 20% voor de telecommunicofie) en 

MKB-tronsocfies 6 9 0 miljoen ecu (3 1 %). 

DEELNEMINGEN 

Het EIF is bijzonder succesvol gestori met 

negen deelnemingen in 1997 voor in 

totaal 32,5 miljoen ecu. Er werd geïnves-

teerd in Fondsen voor investeringen in risi

cokopitool (Firko's) in België, Frankrijk, 

Duitsiond, Zweden en het Verenigd 

Koninkrijk, waorvon sommige op pon-

Europese basis willen goon werken. 

Een belongrijke ontwikkeling was het feit 

dot de Europese staotshoofden en rege-

ringsleiders de rol erkenden die het EIF bij 

het bevorderen von de investeringen in 

Europa kan speien. De Europese Rood 

von Amsterdam in juni 1997 drong er bij 

het EIF en de EIB op ααη Instrumenten te 

ontwikkelen ter ondersteuning von investe-

Het Financieel Comité van het EIF. Van links 

naar rechts: David McCiue, Gerbrand Hop 

(voorzitter) en Michel Berthezène 

ringen in het MKB. Tijdens de buitenge

wone Europese Raod over werkgelegen

heid in Luxemburg in november 1997 

werd als respons het Europees 

Mechanisme voor Technologie (EMT) 

gei'ntroduceerd. Uit hoofde von dit nieu

we risicokapitoolinstrument heeff de EIB 

het EIF verzocht tot moximool 125 mil

joen ecu in een période von drie joar te 

investeren. 

Met deze extra middelen kon het EIF zieh 

richten op enkele von de snelstgroeiende 

Segmenten van de risicokopitaalmorkt en 

op die sectoren wooraon het met zijn 

optreden de meeste woorde kon toevoe

gen, zools met nome fondsen voor starten

de bedrijven en teehnologiefondsen. 

Sir Brian Unwin, voorzitter van de Raad 

van Toezicht von het EIF, uitte zijn vertrou

wen in de deelnemingsocfiviteiten von het 

EIF: „ Ν α de goede start von het EIF met 

deelnemingen in 1996, heeft het met de 

EIB in 1997 het Europees Mechanisme 

voor Technologie gelonceerd. Met de 

opkomende nieuwe aefiviteiten namens de 

Europese Unie, zol het EIF in de komende 

jaren een zeer belangrijke porfij op de 

oandelenkopitoolmorkt in de Europese 

Unie worden." 

GROEI EN WERKGELEGENHEID 

Tijdens de buitengewone Europese Rood 

over werkgelegenheid in Luxemburg op 

21 en 22 november 1 9 9 7 is de Europese 

Commissie verzocht voorstellen te doen 

voor nieuwe financiële Instrumenten ter 

ondersteuning van vernieuwende en 

werkscheppende kleine en middelgrote 

ondernemingen. Op dit verzoek en no 

overleg met het EIF hebben de diensten 

von de Europese Commissie een formeel 

voorstel voor het Europees Parlement en 

de Rood uitgewerkt voor een „groei- en 

werkgelegenheidsinifiofief" bestoonde uit 

drie fociliteiten. Dil voorstel is op 19 mei 

1998 door de Raod aongenomen. Het 

EIF is verzocht onder mandaat twee von 

deze voorzieningen te beheren, namelijk: 

• EMT/Stort-Up: een Instrument dat risieo-

kopitoal ααη het MKB verstrekt via inves

teringen in gespecialiseerde Firko's met 

een hoger risicoprofiel dan de fondsen 

waarop het EMT en de eigen risieokopi-

toolvoorzieningen von het EIF zijn 

gericht; 

• MKB-garantiefaciliteit, die contrago-

ronties en/of medegaronfies verleent 
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bij porficuliere of openbare goronfie-

progrommo's in de lidstaten en in uit-

zonderingsgevollen rechtstreekse go-

ronfies in gevol von risieodelingsinstru-

menten von hiervoor geschikte financië

le bemiddelende instellingen. 

Beide nieuwe Instrumenten zullen een 

oonzienlijke uitbreiding von de huidige 

deelnemings- en goranfie-oefiviteiten van 

het EIF ten behoeve van het MKB beteke

nen. 

Al deze progrommo's tezamen zullen een 

omvangrijk bedrag oon kredieten en ααη-

deleninvesteringen genereren en de uit

voering ervon zol von het EIF een hoofd-

rolspeler op het terrein von goronfieverle-

ning en het versehoffen von oondelenko-

pitool ααη het MKB in de Europese Unie 

moken. 

IN 1997 DOOR HET EIF ONDERTEKENDE GARANTIE-OVEREENKOMSTEN 

Naam 

1. TEN-infrostructuren 

7. / Vervoer 

Brug Rion-Anfirion 

1.2 Energie 

Lusitaniagas 

1.3 Telecommunicatre 

MATAV 

Omnitel (préfèrent) 

Omnitel (ochtergesteld) 

Digifone 

Bouygues Telecom 

Mobistar 

telecomm. subtotaal 

TEN's subtotaal 

Land 

Griekenlond 

Portugal 

Hongarije 

Italie 

Italie 

lerlond 

Frankrijk 

België 

ECU lin min} 

55 ,00 

3,78 

26,09 

51,81 

52,01 

26,21 

113,55 

8,12 

277,79 

336,57 

HET EIF ALS PUBLIEK-PRIVAAT 

PARTNERSCHAP 

Het Europees Investeringsfonds 

is in juni 1994 opgericht. 

Hoofddoel is op te treden ois 

katalysator om pcrficulier kapi

tool ααη te trekken voor TEN-

projecten en het voor het MKB 

gemokkelijker te maken tegen 

redelijke kosten finoncierings

middelen te verkrijgen voor zijn 

investeringen. Doortoe vult het 

EIF op commerciële basis de 

bonkensector ααη, waarmee het 

de risico's deelt en stemt het zijn 

activiteiten af op die van ande

re financiële Instrumenten en 

instellingen von de Europese 

Unie. 

September 1997 heeft het EIF 

zijn nieuwe kontoor betrokken 

in het bancaire en administrafie-

ve centrum van Luxemburg, de 

Kirchberg (43, avenue J.F.Ken

nedy, L-29Ó8 Luxemburg). 

2. Midden- en Kleinbedrijf (MKB) 

2.1 Gewone garanties 

Crédit Agricole 

Groupe Banques Populoires 

Mediocredito Umbria/ GEPAFIN 

Fonds voor mezzonineleningen 

subtotaal 

2.2 Groei- en milieuprogramma 

Banco Popolare di Verona 

Merkur 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Finse Garanfierood 

KERA Corporafion 

Barclays Bank 

Deutsche Ausgleichsbank 

Raiffeisen Zentralbank 

Banco Commercial Portuês 

Banque Générale du Luxembourg 

Alpha Credit Bank 

I N G B o n k N V 

Allied Irish Banks 

Cojo de Madrid 

G & M subtotaal 

MKB subtotaal 

TOTAAL in min ecu 

Frankrijk 
Frankrijk 
Italie 
Verenigd Koninkrijk 

Italie 
Denemarken 
Duitsland 
Finland 
Finland 
Verenigd Koninkrijk 
Duitsland 
Oostenrijk 
Portugal 
Luxemburg 
Griekenlond 
Nederlond 
lerland 
Spanje 

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

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 

769,19 

Bovenstaand totaaibedrag von 769,19 miljoen ecu omvot het totale volume ααη 
leningen die door In 1997 ondertekende EIF-garonties worden gedekt, berekend op 
basis von de omrekeningskoersen die op de datum von ondertekening van de gorantie-
overeenkomst golden. 
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EIB lanceert Euro-
schuldomwisselingsprogrammo 

β De Europese Investeringsbonk heeft 

op 15 juni 1998 een euro-schuldomwis-

selingsprogrammo gelonceerd om hoor 

obligafiehouders in staotte stellen obligo

ties in ecu of in een von de Europese 

valuta's die in de euro zullen opgoon, in 

euro- of eurotoestromende obligofies om 

te zetten. Alle uitstaande leningen van de 

EIB in ecu en in valuta's die deelnemen 

oon de EMU, momenteel in totool gelijk 

oon ongeveer 51 miljard euro (met uit

zondering von eurotoestromende obliga

tieleningen), komen voor het nieuwe pro

grammo von de EIB in oanmerking. 

Dit programmo biedt de obligotiehouders 

van de EIB de gelegenheid hun oude 

woordepapieren om te zetten in meer 

liquide toonoongevende euro- of eurotoe

stromende obligaties. No de emissie von 

de Bonk in euro of de eurotoestromende 

leningen ter waorde van ruim 15 miljard 

ecu sinds begin 1 9 9 7 vormt het omwisse-

lingsprogrommo ook een sleutelelement 

in de strategie von de EIB, de financie-

ringsinstelling von de Europese Unie, om 

rechtstreeks bij te drogen tot de snelle 

opkomst von een diepe en ruime morkt 

voor de toekomstige euro. 

Paribos treedt op als „arrangeur" en 

Wisselagent, somen met een groep 

deviezenbonken: ABN AMRO, Bonco 

Commerciale Italiano, CDC Marchés, 
Deutsche Bank, Santander Investment en 
SBC Warburg Dillon Read. 

Het programmo vult het beleid von de 

EIB ααη, dal gericht is op een herstructu-

*Sii£/« 

EUROPEAN INVESTMENT BANK 
Announce^ 

"Euro-debl Exchange Offer Programme'' 

for ouistanding N'ntes dcnoniinatcd in ECU and ihe 

:s participatinj; hi EMU 10 be exchanged againsl 

o-denominaied Notes or eiiio-lribuiary Noies 

hi the con-esponding csirreticies. 

Arranger 

CI PARIBAS 

Exchange Agents 

ABNAMRO 

Banea Commerciale Imliana 

CDC Marches 

Deutsche lîank 
Patibas 

Saetanderlnscstraait 
SBC WaihurgDiücn Read 

rering van haor uitstoande schulden met 
het oog op de totstondkoming von de 
EMU en de invoering van de euro. In het 
kader von deze „eurostrotegie" heefi de 
EIB in januori 1 9 9 7 de ollereerste obligo-
tielening in euro geplaotst, noast een 
reeks vooroonstoonde eurotoestromende 
emissies, die op deze wijze bijdragen tot 
de vorming von een grote „pool" Instru
menten in euro longs de hele rendements-
curve. Maori dit joor heeft de Bonk haor 
eerste wereldwijde euro-emissie voor een 
bedrag von 2 miljard euro geploatst. 

Tot nu toe heeft de EIB ruim 
15 miljard euro oongetrok-
ken in 23 referentie-emissies 
(„benchmarks") in euro- en 
eurotoestromende obligaties 
(in 10 voluto's). Dit joor ver
wocht de EIB ongeveer 26 
miljard ecu op de kapitaal
morkten te mobiliseren, woor
von ruim 20 miljard ecu in 
euro of valuta's die vonof 
1 jonuori 1 999 door de euro 
zullen worden vervongen. 

^ Ä ^ . " · ECU 
G e d u r e n d e het d e r d e kv /a r t aa l v a n 

1 9 9 8 g e b r u i k t d e B a n k in h o a r 

b o e k h o u d i n g en v o o r h a a r stotistie-

k e n d e k o e r s e n d i e g o l d e n o p 

3 0 juni 1 9 9 8 ; 

DEM 
FRF 

GBP 

NLG 
DKK 

IEP 
SEK 

FIM 

1,97809 

6,63061 
0,657130 

2,22993 

7, 53450 

0, 785476 
8, 73670 

6,01208 

BEF 40,7947 

LUF 40,7947 

ITL 1948,78 
ESP 167,902 

PTE 202,478 

GRD333,503 

ATS 13,9168 
USD 1,09590 

EIB Mededel ingen wordt regelmatig door 

de hoofdafdel ing Communicatie von de 

Europese Investeringsbank in 1 1 talen uit-

gegeven (Deens, Duits, Engels, Pins, Frans, 

Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees, 

Spaans en Zweeds). 

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

Mededel ingen kon vrijelijk v/orden geci-

teerd en gekop iee rd . Toezend ing van 

publicaties en bevestiging van gebruik van 

di t ma te r i aa l w o r d t evenwe l op pr i js 

gesteld. 

100, bd Konrad Adenauer 
L - 2950 tuxemburg 

fe( .4379- I - f a x 43 77 04 -
H320 videoconferencing 43 93 6 7 

Kanfoor italië: 
Via Sardegna, 38 - i - 0 0 1 8 7 Rome 

tel. 4 7 1 9 - 1 - f a x 4 2 8 7 34 38 -
H320 vicJeoconferencmg 48 90 55 26 

Kantoor Atfiene: 
Arno/ras, 12 - GR -10557 Attiene 

tel. 3 2 2 0 7 7 3 / 7 7 4 / 775 - fax 3220 776 

Kantoor Lissabon: 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 

P-I250 tissabon 
tel. 342 89 89 ο 342 88 48 -

fax 3 4 7 04 8 7 

Kantoor Londen: 
68, Ρα« M a i l - Londen S W l Y 5ES 

tel. 0 1 7 1 -343 1200 - fax O l 7 1 - 9 3 0 9 9 2 9 

Kantoor Madr id: 
Calie José Ortega y Gösset, 29 

E - 2 8 0 0 6 Madr id 
tel. 4 3 ) 13 4 0 - f o x 431 13 83 

Contactbureau Brüssel: 
Wetstraat 2 2 7 - β -1040 Brüssel 

tei. 2 3 0 98 90 - fax 2 3 0 58 2 7 -
H320 videoconferencing 280 1 1 40 

Internet h t t p : / /www.e ib .o rg 

Polo's: Fototheek EIB, EG, 

Sue Cunningham, Benelux Press. 

Gedrukt door Ceuterick in België 
op gehomologeerd Arctic zi jdepapier 

"Nord ic Swan" 
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