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Râdets arsmöte 
Anförande αν Sir Brian Unwin 

Europeiska investeringsbankens förmäga att mota de utmaningar som Europa 

star Infor i början αν nästa ârtusende - den ekonomiska och monetära Unio

nen, införandet αν euron och utvidgningen αν EU - stärktes tili följd αν det 

beslut som togs αν bankens râd att öka bankens kapital tili 100 miijarder ecu. 

Râdsmediemmarna godkände ocksâ riktlinjerna for ett nytt strategiskt ramverk. 

Följande anförande hölls pâ arsmötet αν Sir Brian Unwin, EIB:s president och 

styrelseordförande: 

• "Det är ett särskilt nöje ott fâ väl -

komno er tili detta fyr t ionde arsmöte, vil-

ket är det försto som halls i denno b y g g -

n o d och mitt sjätte som president. Som 

onstâr ett arsmöte dà banken f irar sitt fyr

t ionde verksomhetsar, innehâl ler d o g o r d -

n ingen nàgro punkter αν stor betydelse 

for bankens f romt id. N o r ni hor b e h o n d -

lot d e m hor j o g o r d n o t sa att vi kon firo 

d o g e n till a r o pò ett lömpl ig t sott innon ni 

byter rol ler och skoll v ido re till det vikt igo 

ràdsmotet for ekonomi- och finonsminist-

ror. 

Liksom t id igore âr kommer jog inte ott to 

upp tid g e n o m att u p p r e p o innehâl let i 

ärsredov isn ingen för 1 9 9 7 . Den är och 

förb l i r det v ikt igoste referens- och verk-

somhetsdokumentet och vi tänker fortsät-

to förböt t ra dess utseende och innehol l . 

Jag skulle emel ler t id vil jo be er att upp-

märksomma vissa αν h u v u d d r o g e n i ban-
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kens verksomhet under 1997 och sedan 

overgo till de viktigo förslogen som rör 

fromtiden. 

VERKSAMHETEN 1997 

De övergriponde siffrorna vittnar om ännu 

ett âr αν stork prestation αν banken mot 

en ekonomisk bakgrund Ι Europa som änt-

ligen visode tecken pâ ökod aktivitet, 

Oven om det saknodes nâgra tydligo teck

en pâ att arbetslösheten minskat pâ den 

europeiska nivân. Flnonsieringsovtol in-

gângna αν banken uppgick tili sommon-

lagt mer an 26 miijarder ecu, medan 

utbetolningorno ökode med mer an 15 % 

jömfört med foregâende âr till 23,5 mii

jarder ecu. Denna storko ökning âterspeg-

lade 1 stor utströckning den ökode verk-

somheten i och med Amsterdam-hondling-

sprogrommet, ASAP, som jag kommer ott 

aterkomma tili senate. 

För Ott finonsiero bankens utiâning emitte-

rode vi obligotionslân till ett värde αν 23 

miijarder ecu, fördelot pâ 156 lânetrans-

oktioner i 21 oliko valutor, dar gemen-

skopsvalutor motsvorode tre fjärdedelor 

ov det totalo beloppet. I den örligo euro-

bondundersökningen blev banken vald tili 

ârets mest fromstâende icke-stotligo länto-

gore. 

UTLÂNINGEN I N O M EUROPEISKA 

UNIONEN 

Vi är Europeiska unionens bonk och när-

more 90 % ov var utiâning skedde i med-

lemsländerno. Var huvuduppgift är att 

frömjo regionolutveckling och dörför 

gick over tvô tredjedelor ov utiâningen i 

Europeiska Unionen - dvs 14,5 miijarder 

ecu, vilket vor det störsto beloppet hittills 

- tili mindre gynnode regioner, inklude-

ronde för försto gangen den orktisko 

regionen. Aven om finansieringen mins-

kade nâgot i mal l-omrâdeno, vilket 

berodde pö de minskode offentligo utgif-

terno och investeringarna i sammonhâll-

ningslönderno samt slutförondet ov 

nâgro större projekt i Tysklonds ostro 

delstater, vor ökningen markant vod gäl-

ler utiâningen till regionolutveckling i 

Belgien, Finland, Sverige och Förenode 

kungoriket. 

EIB hjälper tili att strukturera och finansiera 

partnerskap mellan den offentliga och privata 

sektorn för infrastrukturprojekt som exempelvis 

motorvägen Patras-Aten-Thessaloniki 

Banken har ocksâ fortsatt ott främjo inve-

steringor som stödjer ondro prioriterode 

omrâden inom gemenskopspolitiken. Be-

tydonde belopp anslogs därför tili de 

tronseuropeisko näten (TEN), vilket gör ott 

bankens investeringor i TEN-projekt under 

de senoste fem âren uppgâr till mer on 40 

miijarder ecu, till miljöprojekt (som ökode 

med 25 % till mer an 7 miijarder ecu) och 

till energiprojekt, industrin samt smö och 

medelstora företag. Vi lade särskild vikt 

vid Ott bidra tili strukturering och finansie

ring αν partnerskap mellan den offentliga 

och privata sektorn, särskilt för tronsport-

infrastruktur. Vi hör nu ett särskilt kunnonde 

pâ detta omrâde och försöker ott tillhon-

dahâllo det för lämpliga projekt i somtligo 

medlemsländer. 

Mer ön 6 0 % αν denno utiâning genom-

fördes via, eller med, garantier frän kom-

mersiello banker och ondra finonsinstitut, 

vilket öterigen visar pâ bankens omfotton-

de samorbete med bonksektorn. 

Den större delen αν vor utiâning i Euro-

peisko Unionen inriktodes pâ ott bibehâllo 

investeringor i prioriterode sektorer under 

en period med ekonomisk avmottning, dar 

de offentliga investeringarna förblev smâ, 

trots de follonde räntorno och förtroendet 

skokodes ov händelserna i Sydostasien 

under den senare delen ov âret. Samtidigt 

pâvisode banken âterigen sin smidighet 

och förmäga att agera snobbt genom att 

tili exempel tillhondohâllo ett omfottonde 

kotastrofhjälpspoket i form ov bidrag och 

lân till jordbövningsdrobbode omrâden i 

Italien samt till âteruppbyggnodsorbeten i 

de omrâden som skadodes vid översväm-

ningorno i Tyskiand, Polen och Tjeckien 

forra sommoren. Detta uppskattodes myck-

et αν de berördo regeringarno. Vi beviljo-

de nyligen ytterligare kotostrofhjölp till 

Italien för ott bidro till âteruppbyggnaden 

efter de skodor som uppstod vid forra 

mânodens översvömningor i regionen 

Campania och vi undersöker tillsommons 

med de italiensko myndigheterno hur ban

kens finansiering kon bidro till förebyggan-

de âtgarder pâ längte sikt. 

För Ott bidro till ott âterupprotto tron pâ en 

ekonomisk utveckling som stödjer freds

processen hor vi ocksâ tillhondahâllit 

sörskilda lân, med hjälp αν kommissionen 

och de brittisko och irländsko regering

arno, till smö och medelstora företag i 

Nordirland och Irland. 

UTLÂNINGEN UTANFÖR EUROPEISKA 

UNIONEN 

Banken fortsatte under 1997 ott stödja 

gemenskopens somorbets- och utvecklings-

politik med tredje land. Utiâning under 

bankens beviljade mandat uppgick forra 

âret till 3,2 miijarder ecu, vilket vor en 

ökning pò 40 % jämfört med tidigore âr. 

Detto är ett résultat αν bankens intensiva 

förberedelseorbete Ιηηαη ert formella god-

kännande αν de nyo utlâningsmondoten 1 

juli 1997. 

Utiâningen i Medelhovsomrädet inom 

ramen för Portnerskopet Europo-Medel-

hovet ökode tili ett rekordstort belopp ρά 

1,1 miijarder ecu. Utiâningen i Asien och 

Latinamerika uppgick tili närmare 400 mil-

joner ecu, vilket tili större delen inriktades 

pâ projekt ov särskilt europeiskt intresse, 

och med nörmore 200 miljoner ecu i utiâ

ning slutförde vi EIB:s försto utlâningsman-

dot för Sydafrika. 

Utiâningen i AVS-länderno i Afrika, Väst-

indien och Stillahovsomrâdet under Lomé-
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konventionen uppgick till endost 60 miljo

ner ecu, men detto berodde pò med-

lemsstaternos fortsotto försening att rotifice-

ro det andrò finonsprotokollet under den 

fjörde Lomekonventionen. Nu nör konven

tionen hör rotificerots kommer beviljondet 

ov lân Ott âterupptos i desso lander base-

rat pâ vârt förberedelseorbete och projekt 

som redan är godköndo αν styrelsen. 

Bankens ollt viktigore utiâning i Centrol-

och Osteuropa under de nuvaronde och 

förnyade mandaten uppgick tili ett rekord

stort belopp pâ 1,5 miijarder ecu under 

1 997 och jog kommer ott berätto mer om 

detto nör jag kommer tili utvidgningen om 

ett ögonblick. 

Vad gäller riskdelning - det nya insloget i 

de förnyade mandaten - gör vi stora 

framsteg. Aven om det är för tidigt att dro 

nogro definitivo slutsotser, hoppas jag att 

vi skoll na det övergripande malet ρά 

25 % för den kommersiella riskdelningen 

för banken, även om det inte kommer ott 

kunna göros för vorje enskilt mandat, vilket 

jag papekode förro âret. 

HUVUDPUNKTER UNDER 1997 

Nog sogt om den somlode bilden för 

1997. Den ger emellertid inte en rättvis 

bild αν bankens engagemang att fön/erkli-

go tvâ αν sino viktigoste strategisko 

malsättningor under forra âret, vilko förblir 

oförändrode under 1 998. 

I mitt anförande till er forra âret sode jog 

Ott de tvâ största utmoningarno för banken 

under 1 997 och ρά medellâng sikt kom

mer Ott varo den ekonomiska och monetä

ra Unionen (EMU) och utvidgningen. Jag 

hoppas Ott ni kommer ott hallo med mig 

om Ott banken hör svorot upp mot desso 

utmaningar bâde snobbi och kraftfullt. 

DEN EKONOMISKA OCH 

MONETÄRA UNIONEN (EMU) 

Banken spelar tvâ huvudroller i sombond 

med EMU. Den försto som lôngivore är ott 

underlötto overgangen genom ott finansie

ra investeringor som frömjor ekonomisk 

tillvöxt och konvergens. Aven om visso 

framsteg hör gjorts hör konvergensen mel

lan rikore och fattigare lönder i gemensko-

pen varit langsam och visso skillnader mel

lan regioner hör ökot. Ρα kort sikt, med 

fortsatto budgetrestriktioner och med svâro 

beslut som mäste tos om Agenda 2000 

och de finonsiello ramarno, kan pâfrest-

ningor pâ vissa αν de svagare regionerna 

komma att öko. Tills dess privato investe

ringor kon tappo igen hâlen och kopitol-

morknoderno hör utvecklats ytterligare, 

kan banken kommo ott spela en önnu stör

re roll i Ott bidro tili ott upprätthallo inve-

steringor, särskilt 1 de mindre gynnode 

regionerna. 

Den andrò viktiga rollen för banken som 

den största multinotionello lântogoren är 

att stödja euron genom sin verksamhet pâ 

kopitalmorknoderna. Jag kommer att kort-

fottot kommentero desso bada roller. 

AMSTERDAM-HANDLINGS-

PROGRAMMET (ASAP) 

Bankens möjligheter ott stödja EMU 

genom utiâningen stärktes forra âret 

genom Amsterdom-ho ndlingsprog rammet 

(ASAP). Ni känner väl tili bokgrunden tili 

detta program. Banken erhöll en begäran 

frän Europeiska râdets mote Ι Amsterdam i 

juni 1997 Ott stödja tillväxt- och sysselsätt-

ningsinitiotivet. Ιηηαη slutet αν juli hade sty

relsen godkönt förslogen frän direktionen. 

Som râdsmediemmar godkände ni förslo

gen i augusti och verksamhet inom Amster-

dom-handlingsprogrommet pabörjodes 

tidigt under hosten. Vid presentotionen αν 

initiativet tili Europeiska râdets sörskilda 

sysselsättningstoppmöte i Luxemburg i no

vember, künde jag sâledes rapportera ott 

âtoganden vor ρά gòng och inte enbart 

pâ ploneringsstodiet. 

Amsterdom-ha ndlingsprog rammet innehâl

ler tre grundlöggonde delar - fönstret för 

smâ och medelstora företag, stöd tili omrâ-

deno utbildning och hölso samt en ökning 

ov var utiâning till tronseuropeisko not, 

infrastrukturnät, miljöskydd och stodsförny-

else. 

Fönstret för smâ och medelstora företag, 

som inriktos pâ egenkapital- och kvosikopi-

taltronsoktioner för innovativo och snobb-

vöxande smö och medelstora företag ör 

konske den viktigoste delen αν program

met. Bortsett frön Förenode kungoriket är 

riskkopitalmorknaden i gemenskapen, som 

är αν ovgöronde betydelse för framtido 

tillväxt och sysselsättning, pò det helo 

taget underutvecklad - i visso lander exi-

steror den knoppost. Banken kon inte 

enbart bidra tili ott utvidgo nuvaronde 

morknoder, utan i samorbete med Euro

peiska investeringsfonden (EIF) kan den 

ocksâ spelo en bonbrytonde roll pâ andrò 

morknoder. 

I november 1997 inröttodes Europeiska 

hnansieringsordningen för teknologi, som 

uppgâr till 125 miljoner ecu och förvoltas 

αν EIF. Den har redon investerat i fyro spe-

cioliserade riskkapitolfonder. Direkto kopi-

toltronsoktioner i partnerskap med lämpli

ga finonsinstitut hör godkönts ov EIB i sju 

medlemsländer - Italien, Spanien, Fronk-

Amsterdam-handlingsprogrammets fönster för smä och medelstora företag inriktas pâ egenkapital 

eller därmed jämförbart kapital för snabbväxande och innovativa smà och medelstora företag 
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Under Amsterdam-handiingsprogrammet har banken utvidgat sin utiâning till utbildnings- och 
halsoomrâdet 

rike, Luxemburg, Förenode kungoriket, 

Tyskiand och Portugal - och kommer att 

utvidgos till elva i slutet ov juli. Till sommo

ren kon bankens och fondens sommanlag-

do beviljade kapitaltransoktioner under 

detto fönster kommo ott uppgâ till over 

400 miljoner ecu - vilket or ett mycket 

stort belopp om man jömför med storleken 

ρά den nuvaronde riskkapitalmarknoden i 

Europa. Vi kommer ott pâskyndo denno 

del αν Amsterdom-handlingsprogrommet 

med största ihärdighet och jag hoppas att 

ni senare under mötet skoll godkönna 

ovsöttningen ρά ytterligare 300 miljoner 

ecu frän det belopp om 1 miljard ecu som 

hor ovsotts frân bankens rörelseöverskott 

till Amsterdam-hondlingsprogrommet. 

Vod gäller resten αν Amsterdom-handlings-

programmet hör styrelsen godkänt lân ρά 

over 2 miijarder ecu sedan juli forra âret 

till projekt inom omrâdena utbildning och 

hölsa, och andrò insotser or under forbe

redelse. Vi hor koncentrerat oss ρά projekt 

som or ov särskild betydelse for regional-

utveckling. Inom de övrigo sektorer som 

särskilt omnömns i Amsterdam-resolutionen 

som tronseuropeisko nät, infrostrukturnät, 

etc., dar banken redon vor aktiv, har Ιάη 

ρά cirka 15,5 miijarder ecu beviljats 

under forra âret (en betydonde ökning 

jämfört med foregâende âr) och Ιάη ρά 

mer ön 4 miijarder hor redan tecknats 

under detto âr. 

Sommonfottningsvis börjor insatser to fort 

under samtligo delor ov Amsterdam-hand

iingsprogrammet. Desso genomförs Ι 

mycket nöra samorbete med finonsvärl-

den; inte enbart för det nyo fönstret för 

smâ och medelstora företag, men ocksâ 

genom särskilt avseddo globolo Ιάη inom 

omrâdena utbildning, hälso, miljöskydd 

och stadsförnyelse. Det är sjäivfallet myck

et svârt Ott kvontifiero vilken effekt detto 

har ρά sysselsättningen. Omvond-

lingsprocessen frän EIB;s finansiering ov 

investeringor tili ott skopa eller bevoro 

arbetstillfällen ör utspridd over tiden och 

orbetor genom mango konoler. Men 

genom ott onvönda klossiska mokroekono-

miska modeller för ott berökna vilken 

effekt sodano investeringar hör ρά syssel

sättningen kon vi förvönta oss att investe

ringar gjordo hitintills skopar eller bevarar 

fiero hundrotusen monârs sysselsättning. 

UPPLÂNINGSSTRATEGI FÖR EURO 

Detto ör konske det mest direkto söttet ρά 

vilket banken kon stödja EMU och införan

det αν euron. Var strategi för euron ör ott 

skopo en stor, likvid och brett diversifierad 

morknod i den nyo voluton frön starten ov 

EMU nästo jonuorl. Vi meddelode detta till 

morknoderno genom Introduktionen ov 

vörldens försto emission 1 euro pò 1,3 mii

jarder i början αν 1997, vilken utnämndes 

till "ârets eurobond" αν International 

Financial Review. Den atföljdes senare αν 

euroinriktode emissioner ρά cirka 6 miijar

der ecu, eller mer ön en fjördedel αν vâr 

totalo upplâning under 1 997. Desso emis

sioner ör referensemissioner i notionello 

valutor som kommer ott kunno konverteras 

tili en vöxonde volym αν euro efter 1 999, 

vilket möjliggör för morknoderno ott skapo 

en framtido ovkastningskurva för euron. Vi 

hör upprätthallit momentum under 1998 

med Introduktionen ov dels en global emis

sion ρά 2 miijarder euro i USA och ρά de 

internotionello morknoderno - som utfor-

mots sa Ott den särskilt ottroheror investera-

re frân USA och Asien samt Europa - dels 

ytterligare euroinriktade emissioner ρά 

totalt 6,9 miijarder ecu hittills i âr. Det 

ràder Ingo tvivel om ott morknoderno har 

uppskottot mycket bankens bidrag till ott 

skopo förtroende för och ge trovördighet 

ât euron. 

Jog kan fillögga ott, i och med styrelsens 

godkönnonde i forra veckon, har banken 

beslutot ott introducera ett skuldutbytespro-

grom ρά maximolt 1 7 miijarder ecu, lik-

nande det som tillkönnogavs för nâgra 

veckor sedan αν den fronsko regeringen. 

Under programmet kommer de utestâende 

lânen i valutor som ingâr i EMU att bytos 

ut till euroinriktade lân. Syftet är att ta bort 

olltmer illikvido obligationer, öko likvidite-

ten för EIB:s euroinriktade emissioner och 

pâ sa satt erbjudo bâde en service till inve-

sterore och minsko kostnaden för EIB:s 

egen upplâning i fromtiden. 

UTVIDGNING OCH STÖD INFOR 

ANSLUTNING 

Jog nömnde bankens transaktioner i 

Central- och Osteuropa tidigore. From till Ι 

âr skedde denno utiâning endast under 

/ Osteuropa har insatserna i star 
utströckning koncentrerats pâ 
kommunikationsinfrastruktur 
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sörskilda mandat med en gemenskopsgo-

ronti. Vi hör nu emellertid introducerat den 

nyo finansieringsordningen för stöd Infor 

anslutningen som kommer att varo ρά ban

kens egen risk. Tillsammans med de förny

ade mandaten, kommer de att göro det 

möjligt för banken ott Ιάηα ut upp till 7 mii

jarder ecu from till början αν âr 2000 i 

kondidotländerna i Central- och Osteuro

pa samt Cypern. 

Behoven i desso lander, inte minst vod gäl

ler basinfrostruktur och miljön, ör enorma. 

Bankens insatser, som ör mycket nogo 

avpossade tili malsättningorno för portner-

skopsovtolen för onslutning, kommer ott 

koncentreros ρά kommunikationsinfrastruk

tur och miljön för att hjölpa desso lönder 

Ott höja sin standard till den 1 EU;s regel-

verk. Vi kommer ott orbeto särskilt nöra 

med kommissionen och PHARE-program

met för att utnyttjo lämpliga möjligheter tili 

samfinansiering, men ocksâ med EBRD, 

EIB hjälper tili att utveckia kapitalmarknaderna 

i länderna som ansöker om medlemskap i EU 

Vörldsbonken och övriga finonsinstitut, 1 

den utströckning som deras strategier över-

ensstömmer med Europeiska unionens mal. 

Insatser under det nyo mondatet och finan

sieringsordningen för stöd Infor anslutning

en är ρά god vög. Lan ρά 5 0 0 miljoner 

ecu har redon tecknats under finansie

ringsordningen utöver 1,7 miijarder ecu 

under det förnyade mondatet. 

Det ör ocksâ viktigt ott hjölpa kondidatlän-

derno ott utveckia sina egno kapitolmark-

noder sä att de kon sjölva Ιάηα upp medel 

ρά rimligo villkor. Det ör en αηηαη αν varo 

mâlsottningor. Därför introducerade vi for

ra âret ett program för medelfristiga obli

gationer i ungersko forinter och vi genom-

förde en emission i tysko mark indexerod i 

polsko zloty ρά euromorknoden. Vi är 

ocksâ oktivo ρά euromorknoden för tjeckis-

ka kronor och vi undersöker ondro möjlig

heter som kommer ott ho den ytterligare 

fördelen att banken kon finansiera Ιάη som 

ör skröddorsyddo efter lântogarnos behov 

i deros egen lokolo voluto. 

Jog hoppas ott ni därför haller med mig 

om Ott banken hör svarot upp mot de tvâ 

största utmoningarno som EMU och utvid

gningen utgör med bade energi och fanta

si, och jag röknar med ott desso tvô verk-

somhetsomraden kommer att forbii körnan 

i vor strategi för nâgra âr framöver. 

BALANSRÄKNINGEN 

Ιηηαη jog gâr over till ott tola om bankens 

framtido strategi och behov skoll jog kort 

beskrivo bankens soliditet, ledning och 

organisation. 

Till följd ov de insatser som jog hot beskri-

vit hor bolonsomslutningen ökot till 157 

miijarder ecu i slutet αν 1 997. Totalo ute

stâende Ιάη och garantier i slutet αν âret 

uppgick till 143 miijarder ecu, jämfört 

med det föreskrivno lânetaket ρά 155 mii

jarder. Utvecklingen αν detta förhallande 

föijs nogo och lämpliga atgörder kommer 

att vidtos för ott säkerstölla efterlevnoden 

αν det föreskrivno lânetaket i ovvoktan ρά 

att den föreslagno kapitolökningen tröder 

i kroft. Bankens bruttorörelseöverskott för 

1997 vor 1 207,1 miljoner ecu, vilket 

motsvaror en avkostning pâ eget kapital 

pâ 6,5 % före ovsöttningor och volutokurs-

regleringar. Den mindre nedgângen i 

avkastningen jämfört med foregâende âr 

ovspeglor den ollmänno nedgângen i rön-

tenivân, som bankens avkostning 1 mycket 

stor utströckning beror ρά. 

I samrâd med bankens externa revisorer 

och med stöd ov revisionskommittén hör 

en ovsättning om 100 miljoner ecu till 

reserverode medel för täckning ov gene-

rello kreditrisker föreslogits (sä ott dessa 

medel uppgâr till totalt 600 miljoner ecu). 

Inga ytterligare sörskilda ovsöttningar före-

slâs i är. Efter ovsöttningor och volutokurs-

regleringor uppgick nettoresultatet för 

rökenskapsaret tili 1 1 05 miljoner ecu. 

ORGANISATION OCH LEDNING 

Desso résultat, som hor inneburit en kraf

tigt ökad arbetsbördo, har uppnâtts under 

en stram kostnads- och resurskontroll. 

Bortsett frân ett mindre ontol nyonstöllning-

or för Amsterdom-handlingsprogrommet 

och finansieringsordningen för stöd Infor 

anslutningen, hor direktionen inte godkönt 

uppröttandet αν nâgra nya tjönster under 

1 998, oven om lediga tjönster kommer ott 

fortsatto Ott tillsöttos. Den totola odministro-

tionskostnaden ökode 1997 med 3 ,4% 

jämfört med en ökning med 1 3 % i ingâng-

ηα lâneovtol. Jog vili inte gâ nörmore in 

ρά denno punkt, men jag vili endast 

paminno er om ott EIB:s budget är fortfo-

rande mindre an vor och en αν de övriga 

ledande internotionella lângivarna och ott 

varo produktivitetstol (exempelvis totola 

kostnoder minus röntekostnoder i förhal-

lande tili genomsnittligo tillgôngor) kon 

jömföras mer ön völ tili vor fordel. Dessa 

résultat har endast kunnat uppnâs tack 

vare personalens utomordentligo profes-

sionolitet och engagemang samtidigt som 

den hör blivit tvungen ott utöka sitt kunnon

de tili nya och mer komplexo verksom-

hetsomrâden. 

Vi har fortsatt att utveckia bankens organi

sation och ledning för ott säkerstölla att 

varo procedurer och kontroller uppfyller 

högsta standard i bonksektorn. Den nyo 

sjölvstöndiga huvudavdelningen för kredit

risker hör utvidgat sitt verksomhetsomrâde 

till Ott omfatto motportsrisk i sombond med 

varo finonsiello transaktioner. Procedur-

monuoler har kompletterats och kommer 

att uppdoteros regelbundet i somtligo 

huvudovdelningar och direktorot. Huvud

avdelningen för informationsteknologi har 

omstrukturerats och dess ledning har 

störkts för ott göro det möjligt för banken 

Ott to itu med utmoningarno i sombond 

med euron och âr 2000. 

Som för olio andrò finonsinstitut utgör 

denna dubbio overgang en avsevärd 

utmoning. Det ör absolut nödvöndigt ott vi, 

som Europeiska unionens finonsinstitut, 

skoll varo förberedda för desso uniko och 

historisko föröndringor. Ett detoljerat hand-

lingsprogrom hör togits from med hjölp ov 

externa konsulter, och orbetsgrupper orbe-
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Skydd av miljön fortsätter att vara en central del αν EIB:s verksamhet bâde inom och utanför Unionen 

tor för nörvaronde med ott tacklo de olika 

frâgor som behövs tos itu med. Detto kom

mer Ott medföro ytterligare utgifter i âr och 

nösto âr, men direktionen kommer att 

begrönsa dem tili ett minimum som är för-

enligt med ott overgangen lyckas. 

Ett ontol ondro betydelsefulla höndelser 

ögde rum under det senoste âret. Vi hör 

fortsatt att förbättro varo revisionsmetoder 

under det försto âret med den förstörkto 

revisionskommittén - och jag tor detta tillfäl

le Ott tocko dem för den enormo tid som de 

har lagt ned. Vara nyo externa revisorer 

Ernst & Young slutförde sin försto revision 

under 1 997, vilket har visat sig varo till stor 

hjölp för direktionen. Vi hör ocksâ uppröttat 

en ny ovdelning för implementering ov revi-

sionsrekommendotioner för ott säkerstölla 

att rekommendotioner implementeras sä 

snort som möjligt. Bankens projektutvärde-

ringsenhet utorbetode ytterligare tre rap

porter som har förelogts styrelsen och som 

kommer ott offentliggöros senare. 

Banken har ocksâ fortsatt sin politik för 

större öppenhet mot allmönheten. Forra 

âret offentliggjorde vi en rapport om infor-

motionspolitiken som innehâller regier för 

allmönhetens tillgâng till hondlingor och 

som godköndes αν europeiska ombuds-

monnen. Vi hör ocksâ ytterligare utvidgat 

varo kontakter med övriga institutioner, 

inklusive Europoporlomentet, och ökot 

utbudet och kvalitén ρά vara publikationer 

- bâde tryckto och elektronisko. Tre 

elektronisko medio finns nu tillgöngliga, 

multimedioterminaler som onvönds vid 

utstöllningor, ärsredovisningen ρά CD

ROM och en hemsido som har registrerot 

närmare femtiotusen besök per mânod. 

Allo dessa uppnâddo résultat är beroende 

αν vâr personals engagemang och samor

bete, ρά vilko det stalls allt högre krov. Jag 

hönvisode forra âret till den större genom-

gângen αν personoladministrotionen med 

malsöttningen att styro vâr policy vod gäl

ler onstöllning, rörlighet, korriör- och kompe-

tensutveckling mer direkt mot verksomhets-

mössigo behov och individuello förvönt-

ningar. Denno genomgang har nu ovslutots 

med medverkon αν personal pâ allo nivâer 

och i samorbete med vara personolrepre-

sentanter. Detaljerode förslog ör under 

utorbetonde och jag kommer ott presenterò 

desso för styrelsen med malsöttningen ott 

ho slutfört införandet ov den nyo personal-

politiken âr 2000. Som ett led i denno 

reform skall vi fortsätta vor starko politik för 

liko möjligheter och det glödjer mig ott 

kunno meddelo er ott 35 % ov de nyonstöll-

do ör kvinnor, inkluderande den endo 

utnömningen utifrân till bankens högre led

ning. Detta jömförs fördeloktigt med vilken 

onnon europeisk Institution som heist. 

KAPITALÖKNING OCH STRATEGI 

PÂ MEDELLÂNG SIKT 

Det vor det om den tidigore och nuvorande 

verksamheten. Jag kommer nu Ott tola om 

fromtiden. Forra âret berättode jog för er 

Ott en ökning ov bankens kapital skulle 

komma att bli nödvöndig 1 slutet ov 1 998, 

men att en sadan ökning borde kopplas tili 

en sommonhöngonde strategi ρά medel

lâng sikt. Jog sode ott jog hade pabörjot 

diskussioner om en sâdon strategi med sty

relsen och Ott jag skulle lägga from förslog 

om kapitolökningen tili er under detto âr. 

Under âret hor vi hâilit en rod intensiva dis

kussioner i styrelsen med hjälp ov en 

arbetsgrupp om somtligo berördo frâgor, 

döriblond forslaget ott en ytterligare utbe-

tolning tili ögorno skulle göros frân ban

kens bolonserode résultat att disponero. 

Resultatet ov desso överläggningor from-

gâr αν de förslog som ligger fromför er om 

en kapitalökning, en utbetolning tili med-

lemsstoterno och ett strategiskt ramverk för 

bonken ρά medellâng sikt. Nor jag nu ber 

om ert godkännande αν desso förslog, vili 

jag görno göro följande kommentarer. 

Enligt min mening mäste hönsyn tos tili ett 

antol överordnonde mal. De viktigoste ör: 

• ingenting far göras som kon skodo ban

kens stöllning ρά kapitalmarknaderna som 

lântogare med högsta kreditvördighet, 

AAA. Detta kröver att vi kon bibehâllo ett 

fortsatt soliti kapital och ögarnos fullstöndi-

go stöd, 

• sâvido inte nyo lânetronsoktioner skall 

minskos drostiskt frân slutet ov âret, med 

allvorligo konsekvenser för bankens möjlig-

het Ott stödja prioriterode gemenskopsmâl, 

mäste ett beslut tos nu om alt öko bankens 

kapital frön början ov nösto âr, 

• den tilltönkto voroktigheten för denno 

höjning är öppen för diskussion, men enligt 

min mening bör den vara tillröcklig för ott 

to banken genom de nörmoste kritisko 

âren da overgangen tili EMU och utvidg

ningen ov Unionen äger rum, 

• samtidigt mäste bankens framtido strate

gi fokuseras mer sa oft banken onvönder 

kopitolet frân sino agore för alt koncentre-

ro verksamheten tili de omrâden som hor 

högsta prioritet för Europeiska Unionen, 

och dar banken kan bidro med det största 

mervördet. 
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Jog onset ott förslogen frân styrelsen tor 

rimiig hänsyn till desso mal. Styrelsen 

rekommenderor en kapitalökning till 100 

miijarder ecu, vilket onses vara tillröckligt 

för de nörmoste fem âren - med ondra 

ord för ott to banken genom den viktiga 

period som jag hänvisot tili. En sâdon 

ökning skulle uppgâ till 61 ,257% jämfört 

med en dubblering ov kopitolet vid somtli

go tidigore tillfällen. 

Styrelsen rekommenderor vidore att ande-

len som skoll betolos in bör minskos jäm

fört med tidigore till 6 %, men med den vik

tiga skillnoden att inbetalningen skoll 

finonsieros i sin helhet frön bankens ondro 

reserver so ott det inte behövs nâgro kon-

tanto inbetalningar frân medlemsstoterno. 

Vad gäller frâgon om en utbetalning kon 

banken inte genomföro en utdelning uton 

en stadgeändring. Â ondro sidan, baserai 

ρά den mottogno juridiska râdgivningen 

onset direktionen, och har ocksâ informe-

rot styrelsen, ott det ör förenligt med ban

kens finonsiella stöllning ott i sombond med 

kapitolökningen i âr göro en engângsutbe-

tolning till ägorno ρά 1 miljard ecu frân det 

balanserode résultat att disponero för 

1996. Detto belopp skoll naturligtvis vara 

utöver det belopp om 1 miljard ecu som 

har onslagits för Amsterdom-handlingspro

grommet och de 215 miljoner ecu ov över-

skottet som redon hör ovsotts för att fullfölja 

de âterstâende betalningorno för 1 990 ârs 

kapitalökning Sa lönge som den ätföljs ov 

ett stärkt stöd frân bankens agore i form αν 

en ytterligare betydonde kapitalökning, sa 

onser vi inte ott den kommer att paverko 

bankens stöllning pâ morknaden eller kost

naden för bankens upplâning negativi En 

sâdon engângsutbetolning rekommende-

ros därför. 

Desso förslog mäste emellertid stödjos ov 

en occeptobel strategi pâ medellâng sikt, 

vilket ör skölet tili att jag pöbörjode en 

översyn ov strategin i början ov forra âret. 

Den ondra delen αν beslutet fromför er 

gäller godkönnondet ov ett nytt strategiskt 

ramverk pò medellâng sikt. 

Ingen strategi kan frysos för en bestömd 

tidsperiod. Den mäste ständigt utvecklas 

och ses over med hänsyn tili höndelseut-

vecklingen. I bankens fall ligger mycket ov 

denno utveckling utanför dess direkto kon

troll och banken ombeds ofto ott besvora 

râdets politiska begöron. För ott nömno ett 

litet exempel, banken hör ingen ambition 

Ott utvidga sin externa verksamhet och bli 

en ondro Världsbonk, men vi övervöger 

nu en förfragon frân Ekofin-râdet om ingri-

ponde αν banken i Bosnien-Hercegovina. 

Icke desto mindre kan ett ontol principer 

kon slâs fast, vilko âterspeglar bâde ban

kens stodgeenligo uppgift, utvecklingen ov 

gemenskopspolitikens ramar och utveck

lingen i finonssektorn och ρά kapitalmark

naderna. Jag onser oft det ramverk som 

har rekommenderots tili er ov styrelsen tor 

hänsyn tili dessa mycket völ. Samtidigt som 

de grundläggande delarna i bankens stra

tegi erkönns - ott frömjo ekonomisk kon

vergens och Integration, dar nyckelomrâ-

den i gemenskopspolitiken prioriteros, som 

utvecklingen αν tronseuropeisko not, mil

jön, industrins konkurrenskroft, etc. - och 

Ott bankens övergripande prioritering nu 

ör Ott stödja den ekonomiska och monetä

ra Unionen och utvidgningen, betonar rom-

verket behovet αν en ökod koncentration 

ρά prioriteringor och mervärde. Att υρρηά 

detto kommer ott inneböro en ny syn ρά 

en rad oliko faktorer, som subsidiaritet och 

samorbete med finonssektorn, samorbete 

med kommissionen och EIF, röntesött-

ningspolitiken för Ιάη samt anvöndningen 

ov bankens medel. Styrelsen ör enig om 

Ott sodano frâgor bör somlos ihop för ott 

godkönnos varje ör i en ny verksomhets-

plon för banken, som kommer ott utgöro 

romverket för foststöllonde ov strategisko 

inriktningar i fromtiden. 

Det strategisko romverket fokuseras nöd-

vöndigtvis ρά bankens centrala roll i Euro

peiska Unionen. Det diskuterar emellertid 

ocksâ bankens verksamhet utanför Unio

nen. För tillfället ör huvuduppgiften ott full

följa nuvaronde mandat och oft genomföro 

finonsieringsordningen för stöd Infor anslut

ningen. Vi kommer dock snort ott behövo 

rikta var uppmörksomhet tili nästo omgang 

αν mandat och mer allmönt den roll som ni 

râdsmediemmar vili ott banken skoll spelo 

för Ott stödja gemenskopens externa bi-

stânds- och somorbetspolitik. Jag vili inte 

förega detto, men jag mäste répétera mino 

tidigare vornonde ord. Banken är redo Ott 

fortsatto Ott stödja denno politik och hör 

dörigenom förvörvot betydande erforenhet 

och kunnonde. Men det mäste finnos en 

konsistens i de ansprâk som stölls ρά ban

ken. Vi kon inte acceptera fier och fier för-

frâgningor och samtidigt minska denno 

verksamhet i förhöllande tili vor somlode 

utiâning. 

Jog hoppas ott ni kommer ott instammo i 

att det strotegiska ramverk som har logts 

from till er ör ett füllt occeptobelt underlog 

för den föreslagno kapitolökningen. För 

Ott implementerò det kommer det ott krö-

vos en oerhörd anströngning αν banken 

och jag ko inte gorontero ott det kon 

göros pâ en gang. Det kommer att varo 

nödvöndigt ott gora prioriteringor bland 

prioriteringorna. Men jog kan försökro er 

att med ert godkännande kommer direktio

nen Ott gora sitt yttersto för ott i samorbete 

med styrelsen implementerò det. 

Jag uppmonor er därför ott viso banken 

och marknoderno ert fortsatt starka stöd 

för banken - bâde för vod den har utröttot 

tidigare och för vad den kon astadkomma 

vod gäller ott frömjo Europeiska unionens 

politik i fromtiden - genom ott godkönna 

förslogen som nu finns fromför er. 

AVSLUTNING 

Det endo som âterstâr för mig pâ ör ott 

sedvanligt vis tocko olio mino kollegor i 

styrelsen, direktionen och fromför allt ban

kens onstölldo för deros insatser under det 

gângno âret som har varit oerhört inten

sivi. Jog tockor Oven râdsmediemmarna 

för deros stöd och uppmuntron, inte minst 

för deros snobbo reaktion pâ, och god

kännande ov, Amsterdam-hondlingspro

grommet och forslaget om finansierings

ordningen för stöd inför anslutningen. 

Jag vili ocksâ slutligen vid detto fyrtionde 

arsmöte rikto mitt sörskilda tack tili Jon 

Vanormelingen, som nu gar i pension som 

doyen Ι styrelsen efter 1 6 ârs tjänst i den. 

Hans engagemang hor vorit extroordinört 

och vi kommer ott sokno hons visdom och 

erforenhet mycket. Jog hoppas ott ni om ett 

ögonblick kommer alt bifallo mitt förslog ott 

som tack för hons insots utnömno honom tili 

hedersmedlem 1 bankens styrelse".B 
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Ökning αν Europeiska investeringsbankens 
tecknade kapital och därtill hörande beslut 

m BESLUT AV BANKENS RAD (') 

Bankens râd godkände enhölligt vid silt 

arsmöte den 5 juni 1 998 följande beslut: 

• Bankens rad beslutode att öko bankens 

tecknade kapital frân 62 013 miljoner 

ecu till 1 00 000 miljoner ecu. 

• Det inbetoldo kopitalet skoll frân och 

med den 1 januori 1999 okas till 

6 000 miljoner ecu, dvs 6 % ov det 

tecknade kopitolet ρά 100 0 0 0 miljo

ner ecu. Ökningen ov det inbetolda 

kopitolet skoll göras den 1 jonuori 

1999 genom en överföring ρά 

1 348 0 1 4 839 ecu frân bankens 

ondra reservier. 

• Ökningen αν det kapital som önnu inte 

hör infordrots skoll delvis trödo 1 kroft 

efter ott visso procedurer i notionello 

Parlament har slutförts formeilt. Bankens 

totola tecknade kapital skoll frân och 

med den 1 jonuorl 1999 ökos tili 

âtminstone 95 549 597 250 ecu, dör 

den âterstâende delen skall tröda i kroft 

sä snort som de nödvöndigo formolite-

terno hor slutförts. 

• Av det ovan nömndo soldot αν 

andrò reserver skoll ytterligare 

3 798 700 000 ecu överföros frön 

ondro reserver tili den stodgeenligo 

reservfonden, sä ott den uppgâr till 

10 000 miljoner ecu, dvs 1 Ο % αν det 

tecknade kopitolet ρά 100 0 0 0 miljo

ner ecu. 

• Boserot ρά en genomgang αν bankens 

behov ov egno medel godkönde ban

kens râd enhölligt ott göro en en

gângsutbetolning ρά 1 0 0 0 miljoner 

ecu till medlemsstoterna i förhöllande till 

deras bidrag till bankens tecknade 

kapital, vilket skoll finonsieros med 

676 795 744 ecu frân det bolonsero

de resultatet ott disponera for 1996 

och dar âterstoden ρά 323 2 0 4 256 

ecu skoll tos frân 1997 ars resul-

totöverskott som uppgâr till 

1 105 169 722 ecu. 

• Den 20 augusti 1 997, som del ov dess 

godkönnonde αν Amsterdom-handlings

progrommet (EGT C 1015.1.98), god

könde bankens râd en ovsöttning ρά 

200 miljoner ecu frân bankens bolonse

rode résultat ott disponera för ott finon

siero sundo projekt, vilket utvidgor 

omfattningen ov bankens finansiering 

enligt det nömndo beslutet. 

Avsöttningen utgör en del αν det som-

monlagdo beloppet ρά upp till 1 0 0 0 

miljoner ecu som har onslagits för detto 

ändomöl för perioden from till slutet ov 

âr 2000. Bankens râd hor nu beslutat 

att ovsötto ytterligare 300 miljoner ecu 

frân 1997 ârs rörelseöverskott för 

desso öndomal. 

• I sombond med kapitolökningen hor 

bankens rad godkänt följande strategis

ko ramverk för banken. 

I Detta beslut kommer att offentliggöras 1 EG:5 officiella 

tidnir 

Ökningen ov tecknot kapital (miijarder ecu) 

0 1958 71 86 91 95 99 

Utestâende 
lân 

Lânetak Tecknot 

kapital 

Medlemsstaternas andel αν bankens tecknade 

kapital per den 1 januori 1999: 100 miijarder ecu 

5% 10% 15%! 

E S ^ 

B E H I 

NLJH 
S E ^ 

D K ^ 

A T ^ 

FlHi 
G R H ! 

PTH 

lEl 
LUI 

^ m t m E K E M 6 530 656 000 

t K ^ g ^ 4 924 710 000 

^ ^ ^ ^ 4 924 710 000 

• • 3 367 057 000 

• 2 593 522 000 

• 2 444 649 000 

1 404 544 000 

1 335 817 000 

860 858 000 

623 380 000 

154 677 000 

* samtliqa siffror 1 ecu 

17 766 355 000 

17 766 355 000 

17 766 355 000 

17 766 355 000 
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BANKENS STRATEGISKA RAMVERK 

/. I Ν LEDNING O C H BAKGRUND 

Den senoste ökningen αν bankens teck

nade kapital (förutom justeringen till 62 

miijarder ecu som gjordes till följd αν 

Österrikes, Finlands och Sveriges onslut

ning 1995) vor en dubblering till 57,6 

miijarder ecu 1990. Somtligo foregâen

de ökningar (1 978, 1981 och 1986), till 

skillnod frön justeringor, har ocksâ dubb-

lerot bankens tecknade kapital. 1990 

ansâgs det nyo lânetaket som kapitolök

ningen representerode (dvs. 250 % αν 

det tecknade kapitolet) räcko from till slu

tet αν 1995. I verkligheten hor verksam

heten kunnat fortsatto tvâ âr utöver den 

förvöntade tidshorisonten för lânetaket. 

Sedan 1990 hor bankens utiâning i 

löponde priser ökot frön totolt 13,4 mii

jarder ecu (1990) till 26,2 miijarder ecu 

(1997). Detta motsvaror en genomsnittlig 

ârlig ökning pâ 10%. Αν detto totolbe-

lopp ökode verksamheten utanför Unio

nen frân 0,7 miijarder ecu (1990) till 

3,2 miijarder ecu (1997). Totala utestâ

ende lân ökode frân 61,6 miijarder 

ecu till 142,4 miijarder ecu i bolonsrök-

ningen. 

Ökningen under denna period âterspeg

lar ett ontol grundlöggande politiska och 

marknodsmössigo föröndringor som hor 

pâverkot banken, blond onnot Integratio

nen αν Tysklands ostro delstater och 

anslutningen αν tre nyo medlemsstoter. 

Liksom tidigare hade mango ov desso 

höndelser sitt Ursprung i eller blev formoli-

serode under ett ontol Europeiska râds-

möten. Europeiska râdet beslöt ρά mötet Ι 

Edinburgh i slutet αν 1992 ott upprötto 

Edinburgh-ordningen ρά 5 miijarder ecu 

med fokusering ρά tronseuropeisko not 

och miljön. Râdet frömjade dessutom ρά 

ett ovgöronde sott det initiativ som togs 

αν banken och kommissionen och som 

slutligen ledde tili inröttondet ov 

Europeiska investeringsfonden 1 partner

skap med bonksektorn. Ett onnot viktigt 

résultat vor ett nörmore samorbete mellan 

banken och kommissionen om sammon-

höllningsfonden och strukturfonderno, 

vilka nu ör föremal för en översyn. 

I mitten ov 1 993 beslöt Europeiska râdet 

under mötet i Köpenhomn ott öko 

Edinburgh-ordningen med 2 miijarder ecu, 

förlöngo dess tidslöngd och tillföro 1 mil

jard ecu i röntesubventionerade Ιάη för ott 

frömjo investeringar i sysselsattningsska

pande smâ och medelstora företag. I 

december 1993 lade Europeiska râdet 

under mötet Ι Bryssel tonvikten vid tillväxt, 

konkurrenskroft och sysselsättning, med 

tyngdpunkten för banken lagd ρά tronseu

ropeisko transport- och energinöt - dör 

storo investeringar krävs - samt miljön. 

Finansieringen ov de tronseuropeisko 

nöten stärktes 1 995 genom den prioriter

ing som inleddes αν Europeiska râdet 

under mötet i Essen. 

1997 uppmonade Europeiska râdet 

under sitt mote Ι Amsterdam banken ott 

öka sin verksamhet i sörskilda sektorer för 

Ott frömjo sysselsöttningsskapondet i 

Europeisko Unionen. Därför introducerade 

banken sitt Amsterdom-hondlingsprogram, 

(ASAP), som omfottor: 

• inröttondet ov ett särskilt utlaningsföns-

ter för smâ och medelstora företag, som 

ör ovsett Ott ge stöd tili nyo finansie-

ringsordningor för ott finansiera högtek-

nologisko och snobbvöxonde smâ och 

medelstora företag. Detto fönster kon 

finonsieros vid behov genom överfö-

ringor frön bankens örligo rörelseöver

skott upp tili ett belopp om 1 miljord 

ecu, 

• utvecklingen och förstörkningen ov 

EIB:s verksamhet inom omrâdena utbild

ning, hölso, stadsförnyelse och mil

jöskydd, 

• ökad vikt vid finansieringen ov tronseu

ropeisko not och ondro storo infrostruk-

turnöt. 

Under det sörskilda sysselsättningstoppmö

te i Luxemburg i november 1 997 bekröfto-

de det Europeisko râdet atgörder som 

redon hade vidtogits och uppmuntrode 

banken att upprötthallo och störka pro

grammets dynomik. 

Utanför Unionen könnetecknades bankens 

verksamhet under denno period ov forny

elsen ov ett flertol utlâningsmondot för lön-

derno i Afrika, Vöstindien och Stillahovs

omrâdet (det ondra finonsprotokollet 

under fjörde Lomé-konventionen), Medel-

hovslönderno (inklusive METAP-program

met) samt lönderno 1 Central- och Osteuro

pa. Dessutom hor nya verksomhetsomrâ-

den tillkommit, särskilt länderna i Asien 

och Latinamerika, Sydafrika och senost 

finansieringsordningen för stöd inför an

slutningen för kondidatlönderno 1 Centrol-

och Osteuropa samt Cypern. 

Mot denno bakgrund har styrelsen diskute-

rot det strotegiska romverket för den peri

od som den föreslagno kapitolökningen 

förvöntos töcko. 

2. BANKENS STRATEGI 

Bankens strategi kommer att behöva 

utvecklas med hänsyn tili föröndrode 

omstöndigheter. Huvudpunkterna 1 ban

kens strategi för den period som den nyo 

kapitolökningen förvöntos täcko fromgör 

emellertid ov styrelsens diskussioner: 

• Koncentration ov bankens insats ρά 

"regioner med eftersott ekonomisk ut

veckling" 1 enlighet med bankens huvud

uppgift, som ör Ott stödja ekonomisk 

konvergens och integration. Den huvud-

sokliga malsöttningen ör ott stödja efter-

satto regioner inom Unionen och Integ

rationen ov de lönder som ansöker om 

medlemskap i Unionen. 

• Fortsatt stöd tili gemenskopspolitikens 

huvudmalsöttningor, som bankens be-

slutande organ hor godkänt genom 
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âren och som tor hänsyn till Europeiska 

râdets politiska beslut och förfrögning-

or, som exempelvis utvecklingen ov 

tronseuropeisko not, internationell kon

kurrenskroft, smâ och medelstora fore-

tog, energi och miljön, samt i form αν 

flnonsieringsverksomhet under sörskilda 

mandat eller ondra ovtol till stöd för 

EU:s externa bistânds- och somor

betspolitik. 

Denna ollmönna strategi godköndes αν 

styrelsen i jonuori 1997. Som οναη 

nömnts har strategins huvudlinjer störkts ov 

den senoste utvecklingen: 

• Ett ökot erkönnonde ov ott de skatte-

och penningpolitiska ospekterna ov 

EMU mäste atföljos ov en sammonhöng-

onde politik för ott bekömpo arbetslös

heten, vilket inkluderor strukturförönd-

ringar och förstärkt konkurrenskroft. 

Banken har blond onnot inlett genomfö-

rondet ov Amsterdom-handlingspro

grommet till stöd för Europeisko râdets 

resolution om tillväxt och sysselsöttning. 

• Europeisko râdets beslut om utvidgning

en har ökot betydelsen ov bankens roll 

ρά detto omrâde och bonken hor nu 

introducerat sin finansieringsordning för 

stöd inför anslutningen för kandidatlön-

derna. 

Inom den nörmoste fromtiden ör bankens 

viktigoste uppgift, inom den ollmönna stra

tegin, Ott stödja den ekonomiska och mone-

töro Unionen. Ρά utlâningssidan ôterspeg-

los detto i Amsterdom-handlingsprogrom

met. Vod gäller bankens upplânings-

strotegi kommer banken ott fortsatto sin 

innovativo upplâningspolitik för euron. Den 

omfottar sörskilt ott bidro tili uppröttandet 

ov referensemissioner i euro, breddning αν 

investerorbosen och skopondet αν en orgo-

niserod morknad för EIB:s euroobligotio

ner. Diversifieringen ov morknoderno, 

särskilt i Central- och Osteuropa, kommer 

Ott ske tillsommons med Introduktionen ov 

nya ottraktivo, kostnodseffektiva produkter. 

3. FASTSTÄLLANDEAVPRIORITERINGAR 

I EN MIUÖ SOM ÄR I STÄNDIG 

FÖRÄNDRING 

Medon Integrationen ov den finonsiella 

sektorn med tiden förtiäntas öko tillgangen 

tili alternativa finonsieringskällor för initio-

tivtogore tili projekt ytterligare, kommer 

banken fortsatto ott spelo en betydande 

roll under de kommonde âren. Investe-

ringsnivâerno hor sjunkit, delvis beroende 

ρά de mokroekonomisko onpossningor 

som varit nödvöndigo vid förberedelserno 

inför EMU, och de offentliga investeringar

na kommer förmodligen ott forbii begrön-

sade. Banken kon emellertid bidro tili en 

ökning ov investeringar genom ott tillhon-

dohâlla lângsiktig finansiering till ottraktivo 

villkor samt genom utiâning till nyo former 

ov partnerskap mellan den offentliga och 

privato sektorn. 

Ρά grund ov de begrönsningor som bâde 

bankens tillgâng till egno medel och subsi-

dioritefsprincipen innebör är det nödvön

digt Ott utvördero bankens prioriteringor. 

Desso mäste utvecklas med tiden, men 

nâgro ollmönna iokttogelser kon redon 

göras. 

Det ör viktigt för banken ott koncentrero 

sig ρά de sektorer som hor högsta prioritet 

för EU och de projekt som finonsieros bör 

varo särskilt betydelsefulla för ott υρρηά 

desso mal. Detta ör emellertid inte tillröck

ligt för Ott sökerstölla att bonken bidrar 

med ett mervärde. Enligt bankens stodgor 

(ortikel 18.1) lönor banken ut 1 den man 

medel frân ondra köllor inte är tillgöngliga 

ρά sköligo villkor. Ett ytterligore stöd frön 

EIB ges tillsommons med finansieringsbi

drag frân andrà finonsieringskällor nör: 

• det kon visas i förslagen om projektfi-

nonsiering att ett lân frân EIB ör lömpli-

gore ön finansieringsbidrag frön ondra 

köllor för projektet 1 fraga (exempelvis 

nör projektet hor en lang ekonomisk livs-

löngd, vilket beröttigar en läng löptid), 

• banken paskyndor eller förböttror pro

jektet ρά nâgot ytterligare sott. Delta 

kon varo fallet om bankens medverkon 

ger privato investerare en trygghet ott 

projektet uppfyller lagstodgode be-

stömmelser (EU:s "godkönnandestöm-

pel"). Detsammo gäller för de politiska 

riskerna i sombond med utiâningen 

utanför Unionen. Ρά detta sott kan ban

ken agero som katolysator för ondra 

finansieringsköllor, inte minst för port-

nerskop mellan den offentliga och pri

vata sektorn. Dessutom kan bankens 

teknisko kunnonde ocksâ skopo ett mer

värde. 

Nor banken utvecklar sin framtido utlâ-

ningsstrotegi för sövöl sektorer som regio

ner bör det ske i enlighet med ovonstöen-

de principer. Banken bör försöko koncen

trero sig ρά de omrâden som skopar störs

ta mer/örde, medon mindre vikt bör föstos 

vid projekt som skopar mindre mervärde. 

Om medel finns tillgöngliga ρά morkna

den tili skäliga villkor och bankens delto-

gonde inte ρά onnot sott paskyndor 

genomförondet ov eller förböttror projek

tet, bör banken överläta finansieringen ov 

projektet tili ondro finonsieringskällor i 

enlighet med artikei 18.1 1 stodgan. 

Utvecklingen αν sâdona prioriteringor 

kommer ott diskuteros ov styrelsen varje âr 

inom ramen för en framtidsinriktad verk-

somhetsplon, som skoll godkönnos ov sty-
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reisen. Denno plan beskrivs mer detoljerot 

nedon. 

4. SUBSIDIARITET OCH SAMARBETE 

MED DEN FINANSIELLA SEKTORN 

Inom ovonstôende ramverk är samorbetet 

med bonksektorn och övriga finansiello 

mellonhönder, som ör oktivo pâ kapital

marknaderna, en αν de grundläggande 

principerno för genomförondet ov ban

kens strategi. Förstörkningen och utvidg

ningen ov detta samorbete kommer ott 

fortsatto att varo en αν EIB:s prioriteringor 

de nörmoste âren. Detto avspeglar bâde 

subsldiorltetsprlncipen och rent proktiska 

övervägningar. 

För Ott υρρηά största möjligo multiplikotor-

effekt skoll banken under olio omstöndig

heter ogero 1 enlighet med subsidiori-

tetsprincipen och endast finansiera den 

del αν projektet som onses nödvöndig för 

Ott uppfylla dess godköndo politiska mal. 

Banken skoll orbeto önnu nörmore med 

övriga banker för att göro portnerskapet 

effektivere och skoll strava efter ott förbött

ra sin roll som kotolysotor (tili exempel 

genom utveckling ov nya produkter). 

Detto kon ske genom ott banken frömjor 

lântogarnos tillgâng till kapitalmarknader

na och samorbetor med kommersiella 

löngivore vid utarbetondet ov finonsie

ringsploner. Banken kommer blond onnot 

Ott assistera regionalo banker och specioli-

serade institutioner (för exempelvis smâ 

och medelstora företag) nör de skoll onto 

Fördelning αν lânegorantier 

inom Unionen 

40 60 

Stai eller offentliga 
institutioner 

Företag och andre 
säkerheter 

Banker eller 
I kreditinstitut 

utmoningen ott onpasso sig tili den inre 

morknaden för finonsiello tjönster. Mot 

bakgrund αν EIB:s huvuduppgift kommer 

detto Ott varo särskilt viktigt 1 stödomrode-

na. Banken skulle kunna spelo en liknonde 

roll i kondidotländerna eller 1 ondro gronn-

lönder tili Unionen. Vid utvecklingen αν 

detto samorbete kommer banken liksom 

för ondro verksomhetsomröden ott varo 

särskilt uppmörksam ρά ott konkurrensbil-

den inte päverkos. En konsekvens ov den 

ârligo diskussionen om prioriteringor ör ott 

banken kommer ott minska sin ondel ov 

projektkostnaderno för investeringar som 

skapor mindre men/örde. Additionoliteten 

för bankens Ιάη kommer oft beskrivos tili 

fullo i Projektdokumentationen. 

Det proktiska behovet ov samorbete med 

den finonsiello sektorn ör genereilt, men 

särskilt viktigt vid utiâningen till smâ och 

medelstora företag. Sâledes ör globollâ-

neinstrumentet det mest kostnodseffektiva 

och den endo lämpliga och resurssnöla 

ordningen som banken kon onvönda sig 

ov för Ott stödja ett stort ontol smâ och 

medelstora företag. Anvöndningen ov glo-

bollâneinstrumenten kommer dock ott ses 

over för Ott sökerstöllo ott de slutligo mot-

tagorno far den största möjliga nytton ov 

finansieringen tili de smâ och medelstora 

företogen. Ρά medellâng sikt kommer ban

kens möjligheter ott hnonsiera smâ och 

medelstora företag kunna utvecklas ytterli

gare tack vore den erforenhet som erhölls 

genom de alternativa ordningorna inom 

ramen för Amsterdom-hondlingsprogrom-

mets utlöningsfönster för smâ och medel

stora företag. 

Naturligtvis omfottar somarbetet med den 

finonsiella sektorn skuldsidon 1 bankens 

balonsrökning, genom bankens finonsiello 

verksamheter. Varje ör kommer en rapport 

om det övergripande somarbetet mellan 

banken och den finansiello sektorn för 

bade utiânings- och upplâningsverksomhe-

ten Ott förelöggos styrelsen. 

5. PARTNERSKAPET MED EIF 

Inröttondet ov Europeisko investerings

fonden ör ett ytterligare konkret exempel 

ρά portnerskopsidén, da EIF:s ögarstruk-

tur förenor bâde offentliga och privato 

ägare ρά ett innovativi sott. Utvecklingen 

ov portnerskapet mellan banken och fon

den ör en αν EIB:s prioriteringar. Detto 

exemplifierodes i inröttondet 1 oktober 

1997 ov Europeiska finansieringsordning

en för teknologi (som följd ov Europeiska 

râdets mote Ι Amsterdam). Denna ordning 

skoll stödja teknologiorienterode och 

snabbväxande smâ och medelstora 

företag genom specioliserode riskkapitol

fonder. 

Banken och fonden kommer ott fortsatto 

Ott störka och utvidgo sitt somarbete ytterli

gare. För Ott göro det sä effektivt som möj

ligt kommer banken ott rationalisera sitt 

orbetsförhallonde med EIF, samtidigt som 

banken fortsätter ott ge största möjliga 

operotionello stöd tili fonden. 

För Ott böttre stödja EU:s överordnode 

politik kommer banken dessutom att som-

rado med EIF om möjligheten ott förböttra 

fondens verksamhet ρά följande tvâ omrâ

den. För det försto kommer banken ott 

undersöko möjligheten att utvidga verk-

samhetsomrâdet till ott omfatta miljösek-

torn. För det ondro, och inom ramen för 

finansieringsordningen för stöd inför 

anslutningen, kommer bonken att undersö-

ka möjligheterno αν en selektiv utvidgning 

ov verksamheten i Central- och Osteuropa 

tili att omfatto tronseuropeisko not mellan 

lönderno i regionen. Beroende ρά 

synpunkter frön fondens övriga ögore 

och beslut som tos vid fondens arsmöte 

kon förslog eventuellt komma ott löggos 

from. 

6. SAMARBETE MED KOMMISSIONEN 

I ett större EU-sommonhong kompletteros 

bankens utiâning till regionolutveckling ov 

medel frön EU:s budget. Somordningen 

ov desso tvâ finonsieringskällor och 

somarbetet mellan banken och kommissio

nen ör därför nödvöndigt för att kunno ge 

ett effektivt stöd tili regionerna. 

Banken och kommissionen hor redan ett 

mycket nöro samorbete och hor undersökt 

möjligheterno ott förböttra sin effektivitet 

under nösto örtionde. Förböttrade proce

durer hos de bado institutionerno kommer 

Ott förböttra somarbetet ytterligare i framti-
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den. Detta är oktuellt i Ijuset ov EU- kom-

missionens Agenda 2000 och den kom

monde förhondlingsrundon med med

lemsstoterno om strukturfonderno. 

Medon bonken tor hänsyn tili regionernas 

och kommissionens respektive roller 1 

denna process hor banken föreslogit föl

jande sörskilda atgörder, som hor god

könts αν styrelsen: 

• Banken kommer oft försöko stärka sitt 

deltogonde i de förberedonde stodier-

na αν progromploneringen och för-

hondlingorno om regionolpolitisko 

insatser. 

• Banken kommer ott försöko öka somrâ

det mellan institutionerno om somfinon-

sieringor. Med förbehall för eventuello 

hänsynstogonden vid konfidentiolitet 

kommer banken ott stollo sin projektbe-

dömning tili EU-kommissionens förfo-

gande för desso projekt. 

• Banken kommer att fortsötto att erbjuda 

sina teknisko tjönster tili EU-kommissio-

nen mot kostnodstöckning. Sâdona 

tjönster onvönds redon för ott utvördera 

projekt under sommonhâllningsfonden 

och dör sä ör lömpligt kon detto utvid

gos till utvoldo projekt som stöds ov 

Europeisko regional utvecklingsfonden 

eller tili tronseuropeisko not. 

7. IMPLEMENTERING AVSTRATECIN: 

RÄNTEPOLITIKEN 

Banken förverkligor sitt huvudsokliga mal, 

som är ott frömjo en bolanserod utveck

ling ov Europeisko Unionen, genom ott 

stollo till förfogande sin finonsiello styrko i 

somtligo medlemsländer och särskilt 1 de 

mindre gynnode regionerna i Unionen. 

Bonkens röntepolitik baseras ρά principer

no om kostnodstöckning (oft uppfylla sino 

förpliktelser och tocko sino kostnoder -

ortikel 19.1 i stadgon), liko behondling 

och transporens. Inom det sörskilda mon

datet för Amsterdom-handlingsprogrom

met är en ytterligare mölsöttnlng ott 

υρρηά en lömplig bolons mellan risker 

och intakter. 

En viktig utveckling för bankens verksam

het ör Ott skillnoden i utvörderingskostna-

derno för olika projekt ökar och denna 

tendens kon mycket väl kommo att förstör-

kos ytterligare under de nörmoste âren. 

Banken hor i viss utströckning redon 

onpossot sin enhetligo räntesöttning för 

Ott to hänsyn tili de olika kostnoderno för 

oliko kotegorier ov Ιάη (särskilt en lögre 

morginol för större lân och Ιάη till somma 

lântogare). Bonken foresiâr ott röntesött-

ningen onpossos ytterligare, särskilt 

genom ett tillögg för vissa kostnodskrö-

vonde verksamheter, som: 

• strukturerode lân/projektlân nör ban

ken hor svârigheter ott erhâllo en privi-

ligierod status som garonterod lângiva-

re 

• och vissa lân till företag nör lântogoren 

endast kon erbjuda sökerhet som inte 

omedelbart kon omsöttos. 

Bankens stodgor kröver ott tlllröckligo 

säkerheter tillhondohâlls för vorje Ιάη. 

Bonken anser vidore att det finns tillröckli-

ga möjligheter ott kontrollero risken för 

normolo Ιάη genom ott minska eller över-

föro risken tili garantier eller ondro säker

heter frön tredje port. Ρα detta sott 

ovspeglos ocksâ kreditrisken 1 det totola 

priset för EIB:s finansiering. Överföringen 

ov projektrisken tili tredje port ör Oven ett 

viktigt led 1 somarbetet mellon EIB och 

den kommersiella bonksektorn. 

Det finns emellertid visso projektkategorier 

vors riktlinjer och grönser mäste foststöllas 

αν styrelsen (exempelvis visso tronseuro

peisko not, partnerskap mellan den offent

liga och privato sektorn eller lân till före

tag och strukturerode lân/projektlân) dör 

det inte ör möjligt ott överföro risken helt 

tili tredje port enligt bankens normolo pro

cedurer. Banken kommer 1 de fall som en 

occeptobel riskprofil kan bibehöllos att 

övervögo sin instöllning och dör sä ör 

lömpligt to ut ett större risktillägg. Banken 

kommer att utveckia mer detoljerade för

slog om ovon nömndo riktlinjer, begröns

ningor och ondro aspekter sä snort som 

möjligt. Det är emellertid klart ott ingen 

öndring kommer att ske ov utvörderingen 

ov medlemsstaternas riskgrod, och ott de 

inte diskrimineros ρά grund ov risken mel

lan lântogorno i denno grupp. 

8. VERKSAMHETEN UTANFÖR 

EUROPEISKA UNIONEN 

Bankens verksamhet utanför Unionen ge

nomförs inom romen för mandat frân 

Europeisko râdet. Det ollmönna tillvögo-

göngssöttet för denno utiâning blev senost 

gronskot ov bankens râd vid arsmötet 

1 994, dör huvudpunkterna vor det vögle-

dande utlâningstoket ρά 1 Ο % αν bankens 

genomsnittligo totalo utiâning och behovet 

att vidore studerò frâgon om unionens 

goronti. 

Inröttandet ov finansieringsordningen för 

stöd inför anslutningen för Central- och 

Osteuropa hor varit en viktig utveckling 

dörefter. Denna ordning hor ingen garanti 

frân gemenskapsbudgeten och omfattas 

inte ov utlâningstoket pâ 1 0 % som nömns 

οναη. Generellt har banken uppröttat ett 

system för riskdelning för mango αν sino 

verkscmhetsomrâden. 

Den omedelbaro prioriteringen är ott 

genomföro de befintligo mandaten för lön

derno Ι Afrika, Vöstindien och Stillahovs

omrâdet (Lomekonventionen), Sydafrika, 

Asien och Latinamerika, Central- och Ost

europa samt Medelhovslönderno. Desso 

mandat kommer att successivi löpo ut 

under de nörmoste Iva âren och bankens 

beslutonde organ kommer ott to stöllning 

tili dess roll i att stödja EU:s externa somor

bets- och uKiecklingspolitik. 
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Desso frâgor kon inte beslutos om ome

delbart, men för nörvarande kon ett ontal 

principer nömnas som grund för framtido 

strotegidiskussioner, exempelvis: 

• Banken kommer att fortsötto ott varo 

medlemsstaternas finonsinstitut och 

dess huvudsokliga verksamhet or inom 

desso stater eller för deros direkto 

nytta. Utiâningen utanför Unionen kom

mer Ott genomföros under sörskilda 

mandat frân medlemsstoterna och bör 

forbii en kompletteronde verksamhet. 

• Banken kommer ott fortsötto sitt nöra 

samorbete med EU-kommissionen (i 

enlighet med unionens ollmönna ut-

vecklingsstrotegi 1 det enskilda landet 

eller löndergruppen) och med övriga 

internotionella finonsinstitut och notio-

nello organ. Banken kommer att försö-

ka samordno sino verksomhetsom

röden och finansieringsvillkor med 

desso organ. 

• Banken kommer ott bidro tili utveckling

en ov den privato sektorn, vilket inklu

deror uppbyggnaden αν lämpliga 

finonsinstitut och stöd tili smö och 

medelstora företag. För utiâningen 

inom Europeisko Unionen kommer ban

ken Ott finansiera investeringar i den 

man som medel frön ondro köllor inte 

ör tillgöngliga tili sköligo villkor (ortikel 

1 8.1 1 stodgon). 

• Banken kommer att krövo tillröckligo 

garantier frön budgetmedel, Oven om 

den i visso fall fortsatt kommer ott delo 

riskerna. 

Kommentarerna i tidigare avsnitt avseen-

de odditionalitet, största möjliga multipli-

kotoreffekt och partnerskap med den 

kommersiella bonksektorn gäller mutatis 

mutandis, sövöl inom som utanför Unio

nen. Bland onnot mäste det vögledonde 

lânetaket pâ 1 0 % för lân utanför Unio

nen ses over i enlighet med utlaningspoli-

tiken. Styrelsen kommer ott diskutero 

desso frâgor ytterligare inför nösto 

omgang ov externa mandat. 

9. PRIORITERINGAR FÖR 

UTLÂNINGEN OCH EFFEKTIV 

A N V Ä N D N I N G A V BANKENS MEDEL 

Den skiftonde ekonomiska och finonsiello 

miljön betyder att implementeringen ov 

den ollmänno strategin mäste följos 

noggront och onpossos beroende ρά 

den ekonomiska och finonsiella ut

vecklingen samt bankens tidigare résultat. 

För Ott optimero bidroget tili gemen-

skapspolitiken och onvönda bankens 

medel pö ett so effektivt sott som möjligt, 

kommer banken ott utorbeto en fram

tidsinriktad verksamhetsplon som vorje 

âr kommer att diskuteras och godkönnos 

αν styrelsen. Den kommer ott innehöllo 

analyser per sektor ov utiâningen bade 

inom och utanför Unionen. Verksam-

hetsplonen, som kommer ott löponde 

uppdoteros, kommer ott ge ett konkret 

ramverk för ott diskutera prioriteringor 

och mâlsottningor och löponde foststöllo 

nyo prioriteringar och molsättningor med 

hönsyn tili de uppgifter som mer och mer 

kon lämnos tili andrà finansieringsköllor. 

Denno kommer ocksâ ott varo lömplig 

vid genomgângen αν ârsropporten om 

somarbetet med den finansiello sektorn 

som nömnts ovon. 

Verksomhetsplonen kommer ott ge ett 

ramverk för resultatutvördering. Den kom

mer Ott omfatto dels feedback frân en 

onolys αν projektportföljens kvalité som 

baseras pâ ett ontal utvörderingskriterier 

och dels resultoten frân bankens projek-

tutvärderingsenhet. Detto kon inneböro 

förböttrade procedurer, till exempel an

vöndningen αν program ρά visso omrâ

den. Under de senoste âren hor banken 

utvecklot sino system betydiigt vilket med-

ger en löponde övervokning αν sino 

résultat som finonsiell mellonhond. 

Banken kommer ott fortsötto utveckia 

system som kon övervoka verksamheten, 

vilket inkluderor "benchmarking" αν dess 

finansiella verksamhet och en komplett 

riskonolys. 

Ρά löngre sikt kommer bonken att under

söko pö nytt sino behov αν kapital och 

reserver samt nyckeltolen inför en över

syn med styrelsen ör 2 0 0 1 . 

En fraga i somband med fromtidsutsikter-

no ρά medellâng sikt ör vilko resurser 

som bankens mal kröver. Med en liten 

personolstyrko och malet ott hallo odmi-

nistrotivo kostnoder under stram kontroll 

mäste bonken fortsötto ott noggront fast-

ställo sino personolbehov, och utveckling

en ov personalens kompetens bör följo 

de strotegiska prioriteringorna. Dis

kussionerna 1 styrelsen om den ovan-

nömndo verksomhetsplonen konhmer 

ocksö Ott ge ett ramverk för alt foststöllo 

strotegiska inriktningar för anvöndningen 

αν bankens medel. M 
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EIF:s arsmöte 1998 

Europeiska invester ingsfonden (EIF) - som ägs till 4 0 % α ν EIB, 3 0 % αν Europeiska kommision och 3 0 % αν ca 8 0 

b a n k e r - h a d e v id slutet αν 1 9 9 7 ökat sin por t fö l j αν t e c k n a d e g a r a n t i e r till mer an 2 mi i jarder ecu och andelen αν 

EIF:s verksamhet fö r smâ och medelstora fö re tag fortsatte att st iga. Kommissionsledamot Yves-Thibault de Silguy, som 

är ansvar ig för ekonomiska och monetära f râgor , vor o rd fö rande v id EIF:s arsmöte som hölls i Bryssel den 8 juni , och 

han lovordade EIF för dess insatser och hittills u p p n â d d a résultat. Hon sode att: "EIF som or ett innovat iv i par tnerskap 

mel lan den of fent l iga och pr ivata f inonssektorn är nu väl e tab le rad och kan spela en be tydande rol l i att f römjo inve

ster ingor i Europa". 

EIF tecknade tjugosex gorontiovtol 

under 1 997 till ett totalt belopp om 769,2 

miljoner ecu. Nörmore hölften ov detto 

belopp gick tili stöd för tronseuropeisko 

infrastrukturprojekt, inkluderande EIF:s fors

te insats i Central- och Osteuropa (Un

gern). EIF fortsatte under 1997 ott varo 

mycket aktiv inom telekommunikotionssek-

torn. Verksamheten för smâ och medelsto

ra företag utvecklodes ytterligore, och 

tecknade garantier utgör nu 3 1 % ov port-

följen jömfört med 22 % ett ör tidigare. 

Pilotprojektet "Tillväxt och miljö", som ör ett 

initiotiv frân Europoporlamentet och 

goronteror Ιάη till smâ och medelstora 

företag för miljöinvesteringar, kom igöng i 

somtligo medlemsstoter. 

EIF:s somtligo tecknade garantiavtal 

sedon sitt grundande uppgâr till 2 172 

miljoner ecu vid slutet ov 1 997. Av detto 

belopp svoror insatser tili transeuropeisko 

nät för 1 548 miljoner ecu (69 % αν total-

beloppet, vorav 26 % tili transport, 23 % 

till energi och 20 % tili telekommunikotion) 

och insatser tili smâ och medelstora före

tag för 690 miljoner ecu (3 1 %). 

INVESTERINGAR I EGENKAPITAL 

EIF:s investeringor 1 egenkapital hode en 

mycket fromgöngsrik start med nio gjordo 

investeringar under 1 997 till ett sommon-

logt belopp ρά 32,5 miljoner ecu. Desso 

investeringar gjordes i riskkapitolfonder 1 

Belgien, Frankrike, Tyskiand, Sverige och 

Förenade kungoriket, dör visso ov fonder-

no planerar ott varo verksommo ρά euro

peisk ηίνά. 

Europeisko unionens stats- och regerings-

chefers erkönnonde ov den roll som EIF 

kon spelo för ott främjo investeringar i 

Europa vor en viktig höndelse. Vid 

Europeiska râdets mötet i Amsterdam 1 juni 

1 997 uppmonades EIF och EIB ott utveck

ia finonsierlngsinstrument för ott stödja 

EIF:s finansutskott. Frân vänster tili hager: 

David McGlue, ordförande Gerbrand Hop 

och Michael Berthezène 

investeringar i smö och medelstora före

tag. Vid Europeisko râdets sörskilda syssel

sättningstoppmöte 1 Luxemburg 1 novem

ber 1997 inröttodes Europeisko finansier

ingsordningen för teknologi (ETF) som svor 

ρά denno begöran. Under denno nyo risk-

kopitolordning ger EIB 1 uppdrag tili EIF ott 

investera upp tili 1 25 miljoner ecu under 

en treörsperiod. 

Tillskottet αν medel kommer ott göro det 

möjligt för EIF att inrikto sig pâ nâgro αν 

de mest snobbvöxonde delorno αν riskko

pitalmorknaden och dör EIF kon bidro 

med största möjliga mervärde genom sino 

insatser. Desso omfottar särskilt fonder 

som investerar under företogens inled-

ningsskede och teknologifonder. 

EIF:s styrelseordförande, Sir Brian Unwin, 

uttryckte tillförsikt beträffonde EIF:s inve

steringar i egenkapital. "Efter den from-

göngsriko starten för EIF:s investeringar i 

egenkapital 1996, tecknade EIF ett ovtol 

med EIB om Europeisko finansieringsord

ningen för teknologi under 1997. Med 

de förestöende nya verksomheterna som 

ska genomföros ρά EU:s uppdrag kom

mer EIF Ott spela en mycket viktig roll ρά 

riskkopitalmorknaden 1 Europeiska Unio

nen under de kommande âren", sode Sir 

Brion. 

TILLVÄXT OCH SYSSELSÄnNlNG 

Vid Europeisko râdets sörskilda sysselsätt

ningstoppmöte 1 Luxemburg den 21-22 

november 1997 bad EU:s stats- och rege

ringschefer Ott Europeisko kommissionen 

skulle löggo from förslog om nyo finonsie

rlngsinstrument för Ott stödja innovativo 

och sysselsattningsskapande smö och 

medelstora företag. Som svor pö denno 

begöron och efter samrâd med EIF förbe-

redde Europeisko kommissionens avdel-

ningor ett formeilt förslog tili Europo

porlamentet och ràdei om ott introducero 

ett "initiativ för tillvöxt och sysselsöttning" 

som bestâr αν tre flnansieringsordningor. 

Forslaget ontogs αν râdet den 19 maj 

1998. EIF hor ombetts ott förvolto tvâ ov 

dessa ordningar, som ör: 

• ETFstart: En riskkopitolordning som till-

hondohöller riskkapitol tili smö och 

medelstora företag genom investeringar 

i specioliserode riskkopitalfonder med 

en högre riskprofil ön de fonder som 

Europeisko finansieringsordningen för 

teknologi och EIF:s egno riskkopitolord-

ningor inriktar sig pö. 
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• SMF-gorantin som tillhondohâller mot-

gorantier och/eller garantier som kom-

pletteror de gorontiordningor som 

onvönds i medlemslönderna, oovsett om 

de ör privata eller offentliga, samt i 

undantogsfoll direkto garantier dâ risk-

delningsinstrument tillhondahâlls ov 

lömpliga finansiello mellonhönder. 

Desso nyo ordningar kommer ott inneböro 

Ott EIF:s nuvorande egenkapital- och 

gorontiverksomhet för smâ och medelstora 

företag utvidgos betydiigt 

Hövstöngseffekten ov desso ordningar 

kommer att resulterò i betydande utiâning 

och investeringar 1 egenkapital och deros 

genomföronde kommer ott gora alt EIF 

spelar en nyckelroll 1 tillhondahâllondet αν 

garantier och egenkapital för smö och me

delstora företag i Europeisko Unionen. 

EIF:S GARANTIAVTAL 1997 

1. Transeuropeiska nät 

/. / Transport 

Rion-Antirionbron 

1.2 Energi 

Lusitaniagas 

1.3 Telekommunikationer 

MATAV 

Omnitel (Ιάη med förmönsröttsordning) 

Omnitel (förlagslön) 

Digifone 

Bouygues Telecom 

Mobistar 

delsumma för telekommunikationer 

delsumma för transeuropeiska nät 

Land 

Greklond 

Portugal 

Ungern 

Italien 

Italien 

Irland 

Frankrike 

Belgien 

(miljoner ecu) 

55,00 

3,78 

26,09 

51,81 

52,01 
26,21 

113,55 

8,12 

277,79 

336,57 

EIF AR ETT PARTNERSKAP 

MELLAN DEN OFFENTLIGA 

O C H PRIVATA SEKTORN 

Europeiska investeringsfonden 

inröttodes i juni 1994. 

EIF:s huvuduppgift ör att agera 

som katolysator för ott frömjo 

medverkan ov privat kapital i 

TEN-projekt och ott underlätta 

för smâ och medelstora företag 

att fâ ti l lgâng tili finansiering för 

investeringar tili an rimiig kost-

nad. EIF fullföljer sin uppgift 

genom ott ρά kommersiell basis 

agera som ett komplement tili 

bonksektorn med vilken EIF 

delar risken, och i somarbete 

med EU:s övriga finonsinstitut 

och ordningar. 

I September 1997 flyttode EIF in 

i sina nya kontorslokaler i 

Kirchberg, Luxemburgs bank-

och administrotivo distrikt (den 

nya odressen är: 4 3 , Avenue 

J.F. Kennedy, L-2968 Luxem

burg). 

2. Smâ och medelstora företag 

2.1 Vanliga garantier 

Crédit Agricole 

Groupe Banques Populaires 

Mediocredito Umbria/GEPAFIN 

Mezzanine Loan Fund 

delsumma 

2.2 Pilotprojektet tillväxt och miljö 

Banca Popolare di Verona 

Merkur 

Kreditanstalt für Wiederaufbau 

Finnish Guarantee Boord 

KERA Corporotion 

Barclays Bonk 

Deutsche Ausgleichsbank 

Raiffeisen Zentralbank 

Banco Comercial Português 

Bonque Générale du Luxembourg 

Alpha Credit Bonk 

I N G B o n k N V 

Allied Irish Banks 

Caja de Madrid 

delsumma far tillväxt och miljö 

delsumma for samtliga garantiavtal for 

Frankrike 

Frankrike 

Italien 

Förenade kungoriket 

Italien 

Danmark 

Tyskiand 

Finland 

Finland 

Förenode kungoriket 

Tyskiand 

Österrike 

Portugal 

Luxemburg 

Grekland 

NedeHönderno 

Irland 

Spanien 

smâ och medelstora företag 

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 

Totalt (miljoner ecu) 769,19 

Ovanstâende totalbelopp ρά 769,19 miljoner ecu utgör den totala lânevolymen 
som täcks αν EIF:s garantiavtal som tecknades under 1997, beräknat pâ basis αν de 

omrökningskurser som göllde vid det datum dà garantiavtaien tecknades. 
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EIB introducerar ett 
skuldutbytesprogram i euro 

ECU 

H Europeisko Investeringsbanken intro
ducerar frân och med den 15 juni ett 
skuldutbytesprogram i euro för ott möjlig-
göro för innehovare αν bankens obligatio

ner i ecu eller i de valutor som kommer ott 

ingâ i euron ott byta ut dem mot obligotio-
ner i euro eller euroinriktade obligationer. 
Somtligo αν EIB:s obligationer Ι ecu och Ι 

volutorna för de lander som kommer att 
ingâ i den ekonomiska och monetöro Unio
nen, som för nörvarande uppgâr till ett 
totali inlösenvörde pâ cirka 51 miijarder 
euro (exklusive de euroinriktade emissio-
nerno), omfattas ov detto program, 

Programmet erbjuder innehovare ov EIB:s 
obligationer möjligheten ott byto ut sino 
gamia vördepopper mot mer llkvido refe-
rensobligotioner i euro eller euroinriktode 
obligationer som ör utgivno αν EIB. Det 

föreslagno skuldutbytesprogrommet, som 
följer de emissioner Ι euro och euroinrikta

de emissioner som banken hor genomfört 
sedan början αν 1997 till ett totalbelopp 

pâ mer ön 15 miijarder euro, utgör en 
betydande del αν den strategi som EIB - i 

egenskop ov Europeisko unionens finons

institut - hor utorbetot för alt pâ ett konkret 
satt bidro tili inröttandet αν en bâde stor 
och bred morknod för den framtido 
gemensomma valuton pâ ett tidigt stadi
um. 

Banque Paribos ör arrongör och fondkom-
missionör, tillsammons med en grupp som 
bestâr αν följande bankers fondmöklare: 
ABN AMRO, Banco Commerciale 
Itoliono, CDC Marchés, Deutsche Bank, 

^V-'-ÎÎS 

EUROPEAN INVESTMENT BANK 

"Euro-debl H.vchange Offer Programme"' 

ίί»· oiilsiunding Notes tie no rain ated in iìCU and liic 

curreiiciüs paitieipaiing ÌH EMU to he exchanged against 

in Liie correspontiiiî^ CLIITU'IICHÎS. 

• PARI BAS 

ALÎXAMRO 

SBCWiirÌJUfg billon 

Poribos, Santander Investment och SBC 
Warburg Dillon Read. 

Detto program kompletterar den omstruk
turering ov bankens somlode skuld som 
EIB genomför Infor EMLI och införandet 
αν euron. Inom romen för bankens 
eurostrotegi introducerade EIB i jonuari 
1 997 den försto emissionen I euro nögon-
sin porollellt med en rod euroinriktade 
referensemissioner, vilket ledde tili uppröt
tandet ov en stor möngd Instrument i euro 
vilka töcker avkostningskurvon. Banken 
introducerade sin första globolo emission 1 
euro pâ 2 miljorder Ι mors Ι âr. 

EIB hor hittills lânot upp mer 
on 15 miijarder genom 23 
referensemissioner i euro 
eller euroinriktade emissioner 
i Ilo oliko valutor. Banken 
ploneror ott lâno upp mot
svaronde cirka 26 miijarder 
ecu pâ kapitalmarknaderna i 
âr, varov mer ön 20 miijar
der ecu i euro och de valutor 
som kommer alt ersöttas αν 

euron frân och med den 1 
jonuori 1 999. 

Vöx l i ngsku rsen för ecu g ö l l a n d e d e n 

3 1 mors 1 9 9 8 fö l je r n e d a n ; b a n k e n 

t i l l ä m p a r dessa kurser u n d e r f j ö rde 

kvar ta le t 1 9 9 8 för sina r ä k e n s k a p e r 

o c h sin verksamhetsstat is t ik : 

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 
GRD 333,503 
ATS 13,9168 
USD 1,09590 

EIB Bulletlnen är en periodisk tidskrift som 

utges αν Europeiska investeringsbanken. 

Den utges samtidigt ρά elva sprâk (dans-

ka, engelska, finska, franska, grekiska, hol-

ländska, italienska, portugisiska, spanska, 

svenska och tyska). 

Artiklar och information frön denna Publi

kation för fritt âterges. EIB ör dock tacksam 

om källan anges och önskar fâ en kopia 

ρά éventuelle artiklar. 
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