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Het initiatief van de EIB voor 
groei en werkgelegenheid: 

een tussenbalans 

M e t zijn resolufie over groei en werk

gelegenheid heeft d e Europese Rood von 

Amsterdam ( 1 6 en 1 7 juni 1 9 9 7 ) d e EIB 

n ieuwe token t o e b e d e e l d ter ondersteu

ning von de economische activiteit. De EIB 

heeft toen hoor „ A m s t e r d a m Special 

Acf ion Progromme" (ASAP) o p g e z e t , d o t 

d o o r de Rood von Bewind o p 2 1 juli en 

de Raad von Gouverneurs o p 2 0 ougus

tus 1 9 9 7 is g o e d g e k e u r d . 

Dit dr ie jar ige p r o g r a m m o (September 

1 9 9 7 - 2 0 0 0 ) heeft tot doel d e Bonk in 

stoot te stellen 1 0 mi l jord ecu o o n extra 

leningen te verstrekken in d e orbeidsinten-

sieve of w e r k s c h e p p e n d e branches von 

het vern ieuwende midden- en kleinbedrijf, 

a lsmede de sectoren onderwi js en 

g e z o n d h e i d , stodsvernieuwing, milieu en 

transeuropese netwerken. Deze activiteit 

komt bij de trodif ionele verrichfingen von 

de Bank, die in totool ongeveer 2 5 mil jord 

ecu per jaor o o n kredieten verleent. 

De kredieten von de EIB uit h o o f d e van 

ASAP, die in n o u w e somenwerking met de 

Europese bonkensector w o r d e n verstrekt, 

moeten een z o d o n i g e h e f b o o m w e r k i n g 

hebben d o t zij bi jno 2 0 mil jard ecu in cofi-

noncieringstronsocfies ten gunste van de 

porticul iere sector kunnen mobil iseren. 

N o het eerste joor von ASAP kon de EIB 

nu een tussenbolons von dit inifiofief 

o p m o k e n . 

G O E D E START I N DE N I E U W E 

SECTOREN ONDERWIJS 

EN G E Z O N D H E I D . . . 

Voormalig ziekenhuis Mora, verbouwd tot een deel van 

de universiteit van Cadix 
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O m grotere invloed te kunnen heb

ben op de werkge legenheid , heeft 

de EIB hoor finoncieringen uitge

breid tot de sectoren onderwi js en 

gezondhe id , die vook door begro-

fingsbeperkingen in de verschillen

de lidstoten w o r d e n getroffen. 

Noast hun positieve impoct in ter

men von menselijk kap i too l , kun

nen dergel i jke projecten . von 

wezenl i jk be long zijn voor een ver

betering van de ploatseiijke socia

le situofie en tevens een snel effect 

op de werkgelegenheid hebben. 

Inhoud 
ElB-initiatlef voor groei en werkgele
genheid: 1 
Een goede start in de nieuwe sectoren 
(gezondheid en onderwijs) met krediet-
toekenningen van in totaal 2,8 miljard 
ecu en 17 goedgekeurde transacties 
met risicokapitaal voor in totaal 560 
miljoen ecu ter versterking van de 
kapitaalbasis van het vernieuwende 
MKB. 

Financiering van de ruggengraat van 
het Europese bedrijfsleven 4 
In een période van vijf jaar hebben 
48 000 kleine en middelgrote bedrij
ven bijna 11 miljard ecu vio globale 
kredieten ont/angen. 

Sterke toename van kredietverlening 
in de kandidaat-lidstaten 5 
Met de speciale „pretoetredingssteun
faciliteit" komt het totaal beschikbare 
bedrag voor deze regio in de période 
1997-1999 op 7 miljard ecu, 

ElB-kredieten voor duurzatne 
energie 7 
Een grotere nadruk op duurzame 
energie is een van de beleidsdoelstel
lingen van de Europese Unie, die door 
de EIB wordt gesteund met langlopen-
de leningen voor economisch gerecht-
vaardigde projecten, 

Omschckeilng op de euro 10 
Wat zal er voor de uitstaande lenin
gen van de EIB veranderen, 

ElB-forum: de Europese uitdoging -
investeren in banen 12 
Het vierde ElB-forum bracht 350 des
kundigen bijeen die de rol van investe
ringen in het scheppen von banen 
hebben besproken 

Drie beoordelingsropporten over de 
regionale ontwikkeling 14 

Bijeenkomst EIB-OESO over de 
beoordeling von investeringen 
in het onderwijs 15 

ElB-prijs 1999 16 



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

In deze, voor de EIB nieuwe finoncie-

ringssectoren heeft de Rood von Bewind 

een jaar no de start von het progromma 

voor 2,8 miljard ecu goedgekeurd ten 

behoeve von 21 projecten of progrom

mo's in veerfien lidstoten, voor het meren

deel in regionale steungebieden, woor 

de behoeften oon uitbreiding en moderni

sering von de onderwijs- en gezondheids-

fociliteiten over het olgemeen toch het 

meest urgent zijn, Eind September 1 998 

was er voor een bedrag von 1,5 miljard 

oon leningovereenkomsten getekend. 

De belangrijkste projecten in de gezond-

heidssector betreffen de modernisering 

von ziekenhuisinfrostructuren in de nieu

we Duitse deelstoten (Berlijn en 

Mecklenburg-Voor-Pommeren), de bouw 

von een nieuw ziekenhuis in Thessoloniki 

en von acodemische ziekenhuizen in 

Spanje en Italië, 

Op onderwijsgebied ging het om investe

ringen in universiteiten en hogeronder-

wijsinstellingen in lerland, Spanje en 

Portugal en om het voortgezet onderwijs 

in Schotlond en het Franse overzeese 

deportement La Réunion. 

Er zijn specifieke globole leningen voor 

kleinschaligere investeringen in beide sec

toren goedgekeurd of getekend in Frank

rijk, België, Nederlond, Denemarken, Fin

land, Griekenlond en Zweden. De over 

het olgemeen zeer snelle toewijzing van 

financieringsmiddelen uit dergelijke kre

dieten toont ααη dot er in deze landen 

werkelijk behoefte besloot oon de finan

ciering von de modernisering von middel

grote infrostructuren in het voortgezet 

onderwijs en in ziekenhuizen. 

VERSTERKING VAN DE ACTIVITEITEN 

TEN BEHOEVE VAN TEN'S, MILIEU 

EN STADSVERNIEUWING 

In het koder von ASAP beoogt de EIB 

eveneens een toename von haor finon

cieringen voor transeuropese netwerken, 

milieubescherming en stodsvernieuwing, 

woorvoor in de joren 1995 en 1996 

gemiddeld bijna 13 miljard ecu per joor 

ter beschikking is gesteld (1995 -

1996). 

In 1997 werd in totaal voor ruim 15 mil

jord ecu goedgekeurd, een stijging dus 

van meer don 2 miljord ten opzichte von 

het gemiddelde von beide voorgoonde 

joren. De kredietgoedkeuringen in de ofge

lopen twaolf moonden hebben betrekking 

op nieuwe wegenprojecten in Sponje, 

Portugal en Duitsland, spooPA'eginvesterin-

gen in Finland en Portugal en de uitbrei

ding von de luchthovens von Helsinki, 

Madeira, Madrid, Neurenberg, Basel/ 

Mulhouse en Keulen/Bonn. De leningen 

voor prioritaire TEN's betreffen met nome 

de verbinding over de Sont tussen 

Denemarken en Zweden, het Belgische tro-

ject von de hogesnelheidslijn Parijs -

Brüssel - Keulen - Amsterdam, delen von 

outosnelwegen in Griekenlond en spoor-

weginfrostructuren in Itolië en het Verenigd 

Koninkrijk. 

Trouw ααη de geest von ASAP, namelijk 

de steun von de Bank richten op terreinen 

of projecten die te moken krijgen met een 

zieh terugtrekkende overheid maar die 
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Luchthaven Helsinki/Vantaa 

tevens een snel effect op de werkgelegen

heid kunnen hebben, heeft de EIB de finan

ciering von investeringen in stodsvernieu

wing opgevoerd. Het herstel von vervollen 

wijken of de bouw von kontorencentro in 

de steden zijn orbeidsintensieve projecten 

en versterken tevens de economische vitoli-

teit en sociole cohesie von de betrokken 

ogglomerofies. Sommige projecten zijn op

gezet ois publiek-privote partnerschappen 

en kunnen zo bancaire middelen oontrek

ken voor investeringen die in het verleden 

uitsiuitend von overheidsmiddelen afhanke

lijk waren. 

De Bonk hod eind September de financie

ring voor in totool 3,4 miljard ecu von 1 8 

stodsvernieuwingsprojecten of -progrom

mo's in 8 landen goedgekeurd. Doorvon is 

voor 1,7 miljard reeds ααη leningovereen

komsten getekend. De belongrijkste projec

ten betreffen programmo's in de Mezzo

giorno, op de Balearen, in Berlijn, Düssel

dorf, Leipzig, Amsterdam, Lissobon, Borce-

lono en Florence. 

Verscheidene von deze investeringen 

(water- en energievoorziening, rioolstelsels, 

wegen, openboor vervoer, het creëren von 

leefruimte enzovoort), omvatten tevens de 

bouw von nieuwe woningen of het herstel 

van sociale woningbouw (Amsterdam, 

Lissabon, Mezzogiorno) die een niet te 

verwoorlozen effect hebben op de eco

nomische en sociale ontwikkeling en de 

kwaliteit von het bestoon von de bevolking. 

Ten slotte zijn voor een tientol trodifionele-

re projecten van woterbeheer en afvolver-

werking finoncieringen uit hoofde von 

ASAP voor in totaal 1,3 miljard goedge

keurd in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, 

Duitsland, Spanje, Portugol en België. 

Doorvon zijn de globale leningen voorol 

bestemd voor de financiering von milieu-

investeringen von het MKB, zools in 

Fronkrijk in de vallei von de Seine in 

Normondië. 

Von de mogelijkheid die het ASAP biedt 

om in bepoalde gevollen het finoncie-

ringsplofond von de EIB te verhogen tot 

maximool 75% von de projectkosten, is 

ol bij vier milieuprojecten gebruik 

gemaakt: verbrondingsbedrijven von 

huishoudelijk afvol met wormterecupero-

tie in Koblenz (Duitsland), Chartres 

(Frankrijk), Brescia (Italie) en de moderni

sering van stodsinfrostructuren op de 

Balearen en bij drie TEN-projecten in 

Portugal en Duitsland. 

M E D E D E L I N G E N 
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HET „MKB-LOKET": EUROPEES 

MECHANISME VOOR TECHNOLOGIE 

EN LENINGEN MET RISICODELING 

Gemiddeld hebben de kleine en middel

grote ondernemingen met minder don 

100 werknemers in Europa tussen 1988 

en 1995 zo'n 260 0 0 0 bonen per joor 

geschopen, terwijl de grote bedrijven 

ieder joor ongeveer 220 000 bonen 

schrappen. Nieuwe banen in de Europese 

Unie komen dus in de ollereerste ploots lot 

stand in het snelgroeiende kleinbedrijf 

woorvon de ontwikkeling zeer sterk be

poold wordt door de inbreng von eigen 

vermögen voordat het toegang tot bancai

re financieringen krijgt. Met uitzondering 

von Groot-Brittonnië stoot de risicokopi

taalmorkt in Europa echter nog in de kin-

derschoenen. Het belangrijkste ospect van 

het programmo betreft dus de vergroting 

von de finoncieringsmogelijkheden van de 

EIB ten behoeve van het MKB in relofie tot 

de specifieke problemen waormee deze 

sector te kampen heeft. Teneinde te beont

woorden ααη de behoeften von de econo-

mieën en de mogelijkheden von de bon

kensector in de verschillende lidstaten, 

beschikt het „MKB-Ioket" van ASAP over 

een reeks finoncieringsinstrumenten die in 

samenwerking met, en in aonvulling op de 

bonkensector en de gespecialiseerde 

financieringsinstellingen worden gehon-

teerd. Het „MKB-Ioket" beoogt risicokopi-

toolinstrumenten te ontwikkelen met risico

deling tussen de EIB en de portner-

instellingen. Donkzij de goede samenwer

king met ervoren portnerinstellingen zijn 

de eerste tronsacfies snel toi stond geko

men. 

Om risicokopitoalinstrumenten op het 

niveau von de Europese Unie te onKvikke-

len heeft de EIB in november 1 997 somen 

met het Europees Investeringsfonds (') het 

„Europees Mechonisme voor Techno

logie" (EMT) ingesteld, de eerste concrete 

dood von het „MKB-Ioket", namelijk een 

C) Aandeelhouders van het EIF zijn de EIB 
(40%), de Europese Commissie (30%) en 80 
banken uit aile lidstaten van de Unie. Voor 
contact met het EIF: de heer Pé Verhoeven, 
woordvoerder, 43, bid. J.F. Kennedy, L-2958 
Luxemburg. Fax: (-H352) 42 66 22 200. 

finoncieringsbron voor FIRKA's (fondsen 

voor investeringen in risicokapitaal) met 

een beginkopitaol von 200 miljoen ecu -

1 25 miljoen von de EIB en 7S miljoen van 

het EIF. 

Het EMT wordt beheerd door het Euro

pees Investeringsfonds en neemt in de hele 

Europese Unie deel in gespecialiseerde 

beleggingsfondsen of por

tici potiemoatschoppi Jen 

die eigen vermögen ver

schaffen ααη het vernieu

wende MKB dot zieh in 

een ontwikkelingsfose be-

vindt. Tot op heden zijn er 

fien deelnemingen verricht 

in fondsen in vijf lidstaten 

von de Unie voor een 

bedrog von 4 0 miljoen 

ecu, waormee donkzij de 

hefboomwerking von de 

bemiddelende fondsen 

meer don 5 2 0 miljoen 

ecu ααη risicokopitoal 

voor het MKB kon wor

den aongetrokken. 

Het EIF beheert eveneens Instrumenten uit 

begrofingsmiddelen von de Europese 

Unie die de ontwikkeling von risicokapi-

toolfondsen beogen en die door de 

Europese Commissie op initiatief von het 

Europees Parlement ter beschikking zijn 

gesteld. In totool beschikt het EIF dus tot 

het joar 2 0 0 0 over 350 miljoen ecu om 

de ontwikkeling von risicokopitoolfondsen 

te steunen. Doormee kon het Europees 

Investeringsfonds ocfief optreden met een 

breed scalo ααη transacties die zowel ont-

wikkelingskopilaol als stortkapitaal betref

fen. Overigens kon het EIF rechtstreeks op 

de markt optreden en zo particulière bron

nen von risicokopitool voor veelbelovende 

projecten oonboren. 

EIGEN VERMÖGEN EN 

QUASI-KAPITAAL VOOR 

DE FINANCIERING VAN HET MKB 

Naar het voorbeeld van de oonpok bij de 

tenuitvoerlegging von hoor klossieke glo

bale kredieten heeft de EIB in samenwer

king met het bankwezen een reeks trons

acfies met risicodeling verricht die de 

kopitoalstructuur von het vernieuwende 

MKB moeten versterken. Doortoe voegt zij 

extra middelen toe ααη die von hoor port

ners opdot deze risicokopitoolfondsen 

oprichten, hun bestoande Instrumenten ver

sterken of garonfies oon fondsen verlenen. 

Eind September 1998 had de Bonk 17 

transacties in 9 lidstaten goedgekeurd voor 

een bedrag von in 

totool 560 miljoen 

ecu, terwijl een 

fiental tronsocfies 

in de ofrondingsfa-

se verkeren bij de 

diensten von de 

Bank en de port

nerinstellingen. 

Onder de tot op 

heden getekende 

overeenkomsten 

bevinden zieh de 

terbeschikkingstel-

ling von middelen 

ααη SOFARIS (So

ciété fronçoise de 

garanties des fi

nancements des PME), die garanties toe-

kent oon porficipatiemaotschoppijen, de 

start of medefinonciering von parficipofie-

moatschoppijen somen met het IMI (Istituto 

Mobiliare Italiano), het Spoonse Instituto 

de Credito Oficial, de ABN-AMRO, de 

Société Nationale de Crédit et d'Inves-

fissement in Luxemburg, de Swedbank in 

Zweden, de Banco Português de Investi

mento, de Landesbank Hessen-Thüringen 

en een groep spoorbonken in Spanje. 

De EIB deelt mei hoar partners de risico's 

in verband met deze tronsacfies, Doortoe 

heeft de Rood von Gouverneurs de Bank 

in het koder van ASAP toestemming ver

leend hoor tronsacfies te garonderen met 

een beroep op het nettoresultoot von de 

Bank tot maximool 1 miljard ecu. Hiervon 

is een envelop van zo'n 800 miljoen gere

serveerd om het risico te drogen op de glo

bale leningen met risicodeling. In totaal 

zouden deze nieuwe activiteiten in de drie 

joren van het ASAP vijf tot acht miljord ecu 

moeten oontrekken voor de versterking 

von het eigen vermögen von het vernieu

wende MKB. 

EIB M E D E D E L I N O S ^ é , ^ 3 
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Financiering van de ruggengraat 
van het europese bedrijfsleven 

De Europese Investeringsbank, de 

Europese instelling voor kredietveriening 

op longe termijn, speelt een centrale rol bij 

de bevordering von de integrofie en 

modernisering van de Europese Unie, in 

het bijzonder ter versterking van het con

currentievermogen von het Europese 

bedrijfsleven. In dit verband is de steun 

oon de ocfiviteiten von het midden- en 

kleinbedrijf (MKB) von cruciool belong: het 

vertegenwoordigt 18,5 miljoen onderne

mingen, ofwel 99% van aile porficuliere 

bedrijven in Europo en vormt dus de rug

gengraat von de Europese orbeidsmorkt. 

Steun ααη het MKB is een von de kernocti-

viteiten von de Europese Investeringsbank: 

tussen 1993 en 1997 heeft zij bijna 1 1 

miljard ecu verstrekt voor ongeveer 

48 000 kleinscholige projecten binnen de 

Unie. Twee derde von dit bedrog is naor 

kleine en middelgrote ondernemingen in 

de steungebieden gegoon. 

DE GLOBALE LENINGEN VAN DE EIB 

In de loop der joren heeft de EIB een uitge

breid en doeltreffend portnerschop opge-

bouwd met meer don 1 30 bonken in de 

Europese Unie om investeringen von kleine 

en middelgrote ondernemingen te kunnen 

steunen. Om redenen von efficiency finon-

ciert de EIB dergelijke investeringen indi

rect vio de bonkensector, wooroon zij 

zogenaomde „globole leningen" toekent. 

Omdot de EIB niet is toegerust om recht

streeks duizenden transacties met het MKB 

in de hele Unie te verrichten, werkt zij 

nouw somen met lokale banken en finan

ciële instellingen die contoct hebben met 
de betrokken ondernemingen, directe toe-
gong lot de juiste sectorole en regionole 
informotie en in stoot zijn nouwiettend de 
veranderende vraog noor financieringen te 
volgen en voorgestelde projecten te beoor-
delen. 

In globale leningen is het vermögen von 
de EIB om tegen oontrekkelijke voorwoor-
den middelen op de kapitaalmorkten op te 
nemen (zij heeft een „AAA"-rating), die 
tegen kostprijs worden uitgeleend, daor de 

Bank op non-profitbosis werkt, gecombi-
neerd met de bekendheid von de portner
instellingen met potentiële transacties en de 
feitelijke behoeften von het lokole bedrijfs
leven. 

EVOLUTIE VAN DE GLOBALE 
LENINGEN VAN DE EIB 

Globale leningen zijn voor het eerst door 
de Bonk in 1968 toegekend om kleinscho
lige ondernemingen in de sectoren indu
strie en dienstverlening te finoncieren, moor 
oanvonkelijk alleen voor het bedrijfsleven 
in de regionale ontwikkelingsgebieden. In 
de loop der joren is de reikwijdte van hoor 
globole leningen geleidelijk ααη uitgebreid 

en oon de veranderende behoeften von 

het bedrijfsleven, de Europese Unie en het 

nofionole economische beleid aongepost. 

Het spectrum von investeringen die uit glo

bale leningen konden worden gefinan

cierd werd verbreed tot kleinscholige 

openbare infrastructuren von lokale over-

heden in steungebieden (1979), voorts tot 

investeringen von het MKB in een veilige 

energievoorziening en in energiebesporing 

(1980), de invoering en ontv/ikkeling von 

geovonceerde technologie (1985) en 

milieubescherming (1986). Sinds 1987 

kunnen er overol in de Unie globale lenin

gen worden verstrekt voor investeringen 

van het MKB en sinds 1 995 komt ook de 

kleinhondel in oanmerking voor steun. 

Von recenter datum zijn de ElB-fociliteiten 

met risicodrogend kopitoal met financiële 
instellingen waormee geprobeerd wordt 
de risicokapitoolmorkt voor het MKB in 
Europo te helpen ontwikkelen en vergro
ten. Zij moken deel uit von het programma 
ASAP von de Bonk (zie op biz. 1 ). 

Het instrument von globale leningen heeft 
bijgedrogen tot de totstondkoming en ver
sterking von een duurzame samenwerking 
van de EIB met het bonkwezen en de 
financiële wereld in de lidstaten, Het uitein
delijke besluit over ofzonderlijke krediettoe-
wijzingen wordt genomen door de partner-
instellingen, die verontwoordelijk zijn voor 
de projectbeoordeling, de prijsstelling en 

het kredietrisico voor de afzonderlijke 
ondernemingen in het MKB. 

De beste garantie voor het MKB om voor
deel te hebben bij financieringen uit globa
le leningen is het bestaon von een concur-
rerende markt met een reeks alternofieve 
finoncieringsbronnen voor het MKB, woor-
door de financiële instellingen sterk wor
den gestimuleerd om zo scherp mogelijke 
oonbiedingen te doen. Doorom zoekt de 

EIB voortdurend naor nieuwe konolen voor 
haor globole leningen, woorbij zij zieh ver
bot op een representatieve steekproef von 
de bonkensector in ieder lond. 

Toewijzingen oon kleine en middelgrote 
ondernemingen uit de globole kredieten 
von de EIB variëren von ECU 20 000 lot 
ECU 12,5 miljoen en kunnen moximool 
50% von de projectkosten dekken. De 
omvong von de kopitoolinvesteringen die 
uit een globool krediet von de EIB worden 
gefinoncierd, bedraogt dus ECU 40 000 
tot moximaal ECU 25 miljoen. Kleinere 
ondernemingen krijgen het merendeel von 
de beschikbare middelen: ruim 80% van 
het totole oontal (60% van de totale 
omvang) goot naar ondernemingen met 
minder dan 50 werknemers, ongeveer 
95% (85% von de omvong) noor onderne
mingen met maximaol 250 werknemers. 

De investeringen die in 1997 mede uit 
stondaord globale leningen zijn gefinan
cierd (ECU 2,2 miljord voor 1 1 000 
bedrijven) droegen bij tot het scheppen 
van zo'n 1 2 000 bonen in de Europese 
Unie en tot het behoud van nog eens 
1 8 000 bonen. • 

i i i M E D E D E L I N G E N 4 - 9 8 
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Sterke toename van krediet
verlening in de kandidaat-lidstaten 

• In 1997 heeft de EIB bijna 1,5 mil
jard ecu uitgeleend in de fien landen in 
Midden- en Oost-Europa die het lidmoot-
schop von de Europese Unie hebben oon-
gevroogd, een derde meer dan het voor
gaande joor en drie maol zoveel ois de 
groei von de totole kredietverlening von 
de Bonk. Met meer don 2 miljord ecu oon 
kredieten die dit joar tot nu toe zijn ver
strekt, zal 1 998 opnieuw een recordjoor 
zijn voor de octiviteiten von de EIB in 
deze regio. 

De start in jonuori 1 998 von een speciale 
„pretoetredingssteunfaciliteit" von 3,5 mil
jard ecu ois oonvulling op het bredere 
mondoot von drie joor dat in 1997 is 
goedgekeurd, brengt het totaol beschik
bare bedrag voor deze regio in de pério
de von 1997 tot en met 1999 op 7 mil
jord ecu, waormee de EIB tegemoet kon 
komen oan de grote vroog noor hoor 
finoncieringen in olle kandidoat-londen. 

De pretoetredingssteun von de EIB stoat 
open voor olle Midden-Europese londen 
die zieh voorbereiden op de toetreding 
lot de Europese Unie: zowel voor de lon
den die al vrij snel lid kunnen worden ois 
voor de landen die wot meer fijd nodig 
hebben. Zo kon de EIB helpen bij de ont
wikkeling von infrostructurele netwerken 
die de betrokken londen met de Unie ver
binden en hen dichter bij de Europese 
markten brengen, olsook zorgen voor een 
vergoonde integrafie tussen de kondidoot
londen zelf. Het hoofddoel van de EIB is 
de economische integratie versterken, 
zools zij ook heeft gedaon bij de voorbe
reiding van Griekenlond, Portugol en 
Spanje op hun toetreding lot de EU, 

De sectoren woorin de Bank in de Midden-
en Oost-Europese londen octief is, zijn 
veelol gelijk oan de steunsectoren in de 
Unie: regionale ontwikkeling, telecommuni
cofie- en vervoersinfrostructuur, een veilige 
energievoorziening en rafioneel energiege-
bruik, stodsvernieuwing, milieubescherming 
en concurrenfievermogen von de industrie 
in het olgemeen en van het midden- en 
kleinbedrijf in het bijzonder. 

De Bonk stelt voor projecten in de kondi-
doot-lidstoten leningvoorwoorden vost die 
grotendeels in de lijn liggen van de voor
waarden in de huidige EU-lidstoten. Hoar 
kredieten zijn vooral oontrekkelijk voor 
beleggers in de trodifionele steunsectoren 
von de EIB, namelijk industriële en infro
structurele projecten von publieke en por
ficuliere opdrachtgevers die dergelijke 
voorwaarden niet kunnen krijgen wan
neer zij een rechtstreeks beroep op de 
internofionole kapitaalmorkten zouden 
doen. De voorwaarden von de Bonk zijn 
ook interessant voor westerse bedrijven 
die individueel of als partners in joint ven
tures in de regio investeren. Evenals bin
nen de Unie kent de Bonk leningen toe lot 
maximool 50% von de projectkosten 
woordoor er veel ruimte is voor cofinon
cieringen vonuit ondere bronnen. 

Door de uitstekende reputofie von de 
Bonk op het gebied von projectbeoorde
ling en hoar status ois Europese instelling 
is het gemokkelijker om andere finonciers 
te vinden en potenfiële cofinoncierings-
partners gerust te stellen. In dot opzicht 
werkt de Bank ois een katolysator voor 
rechtstreekse buitenlondse investeringen 
in de Midden- en Oost-Europese landen. 
Door hoor projectevoluatie, het oandrin-
gen op correcte oonbestedingsprocedu-
res en het odvies ααη projectopdrochtge

vers om de uitvoeringsfose von het project 

te verlengen, wordt dit nog versterkt en 

kunnen de opdrachtgevers gemokkelijker 

technisch en economisch haolbore projec

ten ontwikkelen. De deskundigheid van 

de Bonk is gebaseerd op 4 0 joor ervo-

ring met het financieren von een breed 

scolo ααη investeringen in infrostructuur 

en Industrie. 

De EIB is begonnen met het ploatsen von 

obligafies op de euromarkten in verschei

dene voluto's von Midden- en Oost-

Europa (Tsjechische kroon, Estlandse 

kroon en de synthetische zloty) zodot zij, 

wanneer de nofionole wetgeving dit 

mogelijk moakt, deze middelen kon 

gebruiken voor het oonbieden von lenin

gen in de lokale voluta en zo wisselkoers-

risico's voor haar geldnemers kon vermij-

den. Obligofies in deze valuta's die op de 

euromarkten zijn geploatst, kunnen dus 

bijdragen tot het doorgeleiden von spaor-

gelden uit het Westen noar Midden- en 

Oost-Europa voor de financiering von de 

economische modernisering. 

De EIB heeft haar obligafies - met de 

rating „AAA" - ook op de binnenlandse 

markt von Hongarije uitgegeven en is von 

plan dit begin 1999 eveneens op de 

Tsjechische binnenlandse markt te doen, 

woormee zij bijdroogt tot de ontwikkeling 

von bedoelde kopitoolmarkten, in het 

bijzonder von morkten voor längere loop-
tijden. Dil heeft zij eerder ook in 
Griekenlond, Portugol en Spanje gedoon. 

FOCUS OP VERVOERSPROJECTEN 

Het overgrote deel von de 2 miljard ecu 
die in de eerste fien moanden von 1998 
voor projecten in Midden-Europa is ver
strekt, is gegoon naor vervoersprojecten, 
wooronder de modernisering van spoorlij-
nen in Hongorije en Roemenië, wegverbe-
teringen in Bulgorije, Litouwen, Polen, 
Tsjechië, Roemenië en Slovénie en stads-
vervoerprogrammo's in Boedopest, 
Krakow en Katowice. Investeringen in 
andere sectoren zijn bijvoorbeeld een 
fobriek voor dieselmotoren in Opper-
Silezië en een gosgestookte warmte-
krochtcentrale in Brofislovo. In Slowokije 
en Slovénie heeft de EIB deelgenomen in 
de financiering van mobilofoonnetten. Er 
zijn oon hondelsbonken globole leningen 
von in totool 80 miljoen ecu toegekend 
voor de financiering von productieve 
investeringen van bescheiden omvang in 
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Hongorije, Tsjechië, Letlond, Roemenië en 
Slovénie. 

INDUSTRIE 

De EIB kon rechtstreeks deelnemen in de 
financiering von grote industriële projecten 
en andere bonken interesseren voor gezo-
menlijke finoncieringsregelingen. Kleine en 
middelgrote ondernemingen hebben even
eens toegong lot ElB-finoncieringen, moor 
don indirect vio globale leningen (kredietlij-
nen) die de EIB opent noor een toenemend 
oantol partnerbonken in aile kondidaot-lan-
den. Hondelsbonken zijn dus welkome port
ners van de EIB ois bemiddelende instellin
gen en ois goronfieverleners voor hoor kre
dietverlening in het bedrijfsleven. 

NOG ALTIJD WEINIG MILIEUPROJECTEN 

Hoewel zij kredieten blijft verienen in olle 
sectoren die gewoonlijk voor hoor steun in 
oanmerking komen, zol de Bonk nu bijzon
dere nadruk goon leggen op program
mo's die het milieu beschermen en verbe
teren. De EIB heeft tolrijke energie- en 
verbindingsinfrostructuren en industriële 
projecten gefinancierd, die de kwaliteit 
von lucht en water vook substonfieel ver
beteren. 

De EIB financiert voorts het openbaor ver
voer in Boedapest, Boekorest en Krakow 
om te voorkomen dat dit steeds meer 
wordt ingeruild voor particulier vervoer 
Dergelijke investeringen komen het milieu 
ten goede. Momenteel onderzoek! de 
Bonk een groot oontol gemeentelijke 
milieuprogrammo's. Zij heeft onlangs hoor 
eerste grote „milieuleningovereenkomst" 
von 110 miljoen ecu met de stod 
Boedapest getekend ter financiering von 
wegverbeteringen, de vervonging von ver-
ouderde en lowaoiige trams, rioolstelsels, 
verbrondingsovens voor vost ah/ol, par
ken, speeltuinen en kuurbaden, alsmede 
een aontol kleinere infrastructuren om knel-
punfen weg te nemen en de kwaliteit von 
het stodsieven te verbeteren. 

Omdat de landen die lot de Europese 
Unie toetreden ook oon de milieunormen 
von de Unie moeten goon voldoen, wor
den investeringen op dit terrein steeds 
belongrijker. De EIB kon doorbij niet 
alleen finoncieringsmogelijkheden bieden, 
moor ook hoor deskundigheid gebaseerd 
op tientollen joren ervaring met de voorbe
reiding von gezonde projecten. De finan

ciering von milieu-investeringen tegen oon
trekkelijke voorwaarden stimuleert tevens 
de invoering von het passende institutio-
nele en beleidskader voor de milieube
scherming in Midden- en Oost-Europo. 

Krediet/erlening oon „echte" milieupro
grammo's, dat wil zeggen projecten woor
von het hoofddoel milieubehoud of -ver
betering is, biijkt echter moeilijker te zijn, 
ol neemt het oontol milieuprojecten toe. 
De reden hiervon is dot de prioriteit von 
de Midden- en Oost-Europese londen 
meestol ligt bij de modernisering von hun 
bosisinfrostructuur en industrie. Bovendien 
is het wetgevende koder voor water-, 
rioolwoterzuiverings- en oft/olverwerkings-
progrommo's en milieuvriendelijke stods-
verworming pas van recente datum. De 
centrole regering en lokole outoriteiten 
geven nog altijd loge prioriteit ααη derge

lijke investeringen. Er worden hiervoor 

onvoldoende begrotingsmiddelen vrijge-

mookt en/of passende investeringen wor

den niet efficient voorbereid en uitge

voerd. Andere foctoren die meespelen zijn 

de geringe aondacht voor het milieu en 

de problemen rond de toepossing von het 

beginsel von „de vervuiler betoolt". 

SAMENWERKING MET PHARE, 

EBRD EN DEWERELDBANK 

Het andere EU-instrument voor steun ααη 

de tien kondidoot-landen bij hun voorbe

reiding op de toetreding is het PHARE-pro-

grommo dot door de Europese Commissie 

wordt beheerd. Steun vonuit PHARE heeft 

de vorm von subsidies en het progromma 

omvot een brede reeks ααη activiteiten. 

Prioriteiten zijn doorbij de steun oon de 

overheden van de portnerlonden om de 

hervormingen door te voeren en invoering 

van de EU-normen en stondoords. PHARE 

helpt dus de notionole en regionale over

heden, alsook regelgevende en toezicht-

houdende orgonen in de kondidoot

londen om vertrouwd te raken met de 

doelstellingen en procedures von de 

Gemeenschap. 

PHARE helpt de kondidoot-londen echter 

ook om hun bedrijfsleven en grote infra

structuren met de vereiste investeringen op 

het niveau von de normen van de 

Europese Unie te brengen. In dat verband 

worden PHARE-subsidies in toenemende 

mole gebruikt voor cofinonciering von 

kapitoalinvesteringsprojecten met de EIB. 

De Europese Raod von juni 1 9 9 7 heeft 

een nieuwe strategie voor PHARE voor de 

joren 1 998 en 1 999 goedgekeurd om de 

pretoetredingsstrotegie te versterken met 

onder meer „partnerschappen voor de 

toetreding" die de Rood met ledere kondi-

doot-lidstaot ofzonderlijk sluit. Deze port-

nerschopsovereenkomsten geven de 

belangrijkste doelstellingen en prioriteiten 

ααη en vormen de basis von de ocfiviteit 

von de EIB in de regio. 

Vook cofinonciert de EIB ook projecten 

met de Europese Bonk voor Wederop

bouw en Ontwikkeling (EBRD) en met de 

Wereldbonk. 

CONCLUSIE 

Midden-Europo heeft enorme investerings-

behoeften. Volgens sommige romingen is 

er alleen ol in de vervoerssector zo'n 90 

miljord ecu in de komende vijftien joor 

nodig. Het is duidelijk dot de toekomsfige 

lidstoten zelf niet oon deze financiële 
behoeften kunnen voldoen moor uit externe 
bronnen financieringsmiddelen nodig heb
ben. Een groot deel von de kredietveHe-
ning von de EIB zol weliswoor voor wegen, 
spoorlijnen, luchthavens, hovens en het ste
delijk ver/oer bestemd blijven, moor de kre
dietverlening voor milieubeschermingspro-
jecten en de industrie zol noor verwochfing 
blijven toenemen. De telecommunicofie pro-
fiteert ol von een indrukwekkende sfroom 
rechtstreekse buitenlondse investeringen en 
leningen von hondelsbonken en von onde
re particulière fondsen, die mede hebben 
gezorgd voor een spectoculoire sprong 
voorwoorts in de nieuwsfe technologie. 
Ook energieprogrommo's, waarvoor 
gewoonlijk longere ofiossingstermijnen 
noodzakelijk zijn dan voor telecommunico-
fieprojecten, krijgen ruime aondacht von 
buitenlondse investeerders. De kredietverle
ning en deskundigheid von de EIB zijn don 
ook von cruciool belong in de sectoren ver
voer, energie, industrie en milieu. H 
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ElB-kredieten 
voor duurzame energie 

INLEIDING 

Een van de doelstellingen van het ener-
giebeleid von de Europese Gemeen-
schoppen is de ontwikkeling von duurza
me energiebronnen. De EIB verstrekt 
longlopende kredieten voor economisch 
gerecht/aordigde energieprojecten. No
dal in 1 980 duurzome-energieprojecten 
zijn gedefinieerd als een manier om de 
ofhonkelijkheid von de Gemeenschop 
van de invoer von oordolie te verminde
ren, heeft de Rood von ministers in 1 986 
de bevordering von duurzame energie 
een centrool doel von het energiebeleid 
von de Gemeenschap genoemd. 
Ondonks deze beleidsinifiotieven in de 
joren tochtig levert duurzame - of her-
nieuwbore - energie momenteel nog 
altijd minder don 6% van de totale pri
maire energie die de Europese Unie 
nodig heeft. 

Windenergiepark bij Pamplona (Navarro) in 
Spanje 

In november 1997 heeft de Europese 
Commissie een witboek over duurzame 
energiebronnen (') gepubliceerd met 
een strategie en ocfieplon om tegen 
2010 het aandeel von duurzame ener
gie in de totale energiebehoeften van de 
Europese Unie te verdubbelen von 6% 
tot 12%. De Commissie roomt dot er 

voor de période 1997 - 2010 investe
ringen von 165 miljard ecu in de sector 
von duurzome energie nodig zijn om dit 
doel te bereiken. De EIB is met hoor 
jorenlonge ervaring in de financiering 
von investeringen in de energiesector 
bereid steun te blijven geven oon deze 
energiebronnen in het bredere verband 
von octies om klimoatveronderingen 
tegen te goon en een duurzame ontwik
keling te bevorderen. Een verhoging von 
hoar financiële steun in de sector duurza
me energie is een von de voorbeelden 
von de bijdrage von de Bank tot de ten-
uihOerlegging von nieuwe communoutoi-
re beleidsinitiatieven. 

EU-KADER 

Als de finoncieringsinstelling von de 
Europese Unie werkt de EIB binnen het 
wettelijk koder van het Verdrog tot 
oprichfing von de Europese Gemeen
schop, woorvon de stotuten von de Bonk 
wezenlijk deel uitmoken, en von andere 
communautaire verdrogen. Zij heeft tot 
taok bij te drogen tot de uitvoering von 
beleidsdoelstellingen von de Europese 
Unie door longlopende financieringsmid
delen ter beschikking te stellen voor 
gezonde investeringen die onder deze 
doelstellingen vollen, wooronder de vol
gende prioriteiten von het energiebeleid: 
ontwikkeling von de eigen energiebron
nen von de Unie, energiebesporing en 
spreiding von de bronnen en de oord 
von energie-invoer ter vervonging von de 
import von oordolie. 

De energiedoelstellingen van de 
Europese Gemeenschap kwomen vooral 
tot ontwikkeling tegen de achtergrond 
von de oardoliecrises in de joren zeven-
tig, toen de sterke afhonkelijkheid von de 
Gemeenschap von de oordolie-invoer uit 
derde landen hoor in een bijzonder 
kwetsbore positie brachten, Doarom 
streefde de Gemeenschap noor een ver-
laging von het oondeel von oordolie in 
het totole energieverbruik door de ont
wikkeling von eigen bronnen en een 

meer rotioneel gebruik von de beschik-
bore middelen, en zij is hierin geslaogd. 
De import von aordolie is gedoold von 
60% von het totale energieverbruik oon 
het begin von de eerste oliecrisis in 
1973 tot 44% in 1990, In de joren 
negentig is de afhonkelijkheid van de 
Europese Unie van de energie-invoer 
echter weer gestegen lot zo'n 50% en zij 
zol noor verwochfing in de komende 
joren nog verder toenemen lot 70% in 
2020 ois er geen ocfie wordt onderno
men, (̂ ) Daorom zijn de insponningen 
van de Gemeenschap voor een rofione-
ler energiegebruik en de ontwikkeling 
von interne, olternafieve energiebronnen 
onverminderd von groot belong, 

DE VOORDELEN VAN DUURZAME 
ENERGIEBRONNEN 

Duurzame (of hernieuwbore) energie in 
hoor verschillende vormen (wind- en 
woterkrocht, biomosso- en zonne-energie 
enzovoort) is zo'n interne energiebron. 
Bovendien heeft zij het voordeel dot zij 
de totale uitstoot von kooldioxide (CO2) 
en von andere vervuilende gössen ver
mindert, nu er steeds meer oondacht 
komt voor klimoatveronderingen en de 
luchtkwoliteit. Een verhoging von het 
oondeel von duurzame energiebronnen 
in de totale energieproductie zal de 
Europese Unie helpen te voldoen oon 
hoar milieuverplichfingen op Europees 
en internotionoal niveau, zoals het proto-
col van Kyoto (december 1 997) bij het 
roomverdrog inzoke klimootverondering. 
De Unie heeft zieh verplicht de totale 
COj-uitstoot in de période 2008-2012 
met 8% te verminderen. Teneinde de EU-
lidstoten te helpen dit doel te bereiken. 

C) Witboek van de Commissie „Energie voor 
de toekomst, een strategie en actieplan ter 
bevordering von duurzame energiebronnen", 
COM(97) 599 van 26 november 1997. 
(̂ ) Zie bIz. 5 van het witboek „Energie voor de 
toekomst, een strategie en actieplan ter bevor
dering van duurzame energiebronnen". 
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heeft d e Europese Commissie in h a o r 

m e d e d e l i n g o v e r d e e n e r g i e d i m e n s i e 

v o n k l i m o a t v e r o n d e r i n g (̂ ) een reeks 

oefies v o o r g e s t e l d , w o o r b i j d e d u u r z a m e 

e n e r g i e b r o n n e n een z e e r b e l a n g r i j k e rol 

spelen. 

Beholve d e b i j d r a g e d ie d u u r z a m e ener

gie kan leveren α α η d e a l g e m e n e ener

gie- en mi l ieudoelste l l ingen, z o o l s een 

g e r i n g e r e o f h o n k e l i j k h e i d v o n energie-

invoer, d e c e n t r a l e p r o d u e t i e en meer 

z e k e r h e i d v a n e n e r g i e l e v e r i n g , kon d e z e 

v o r m v o n e n e r g i e z o r g e n v o o r een dui-

del i jke v e r b e t e r i n g v o n d e w e r k g e l e g e n 

h e i d , v o o r a l bij d e vele kleine en middel

g r o t e o n d e r n e m i n g e n in d e z e sector. De 

o n t w i k k e l i n g ervan b i e d t o o k substanfiële 

expor tmoge l i j kheden voo r Europese be

dr i jven, w o o r v a n er ve le we re ld l e i de r 

zi jn o p het g e b i e d von duurzome-ener-

g ie teehnolog ie . Ten slotte v indt de bevor

der ing van de duu rzame energ ie groten

deels om mi l ieuredenen b rede steun bi j 

het publ iek. 

E IB-LENINGEN V O O R D U U R Z A M E 

ENERGIE 

In de a fge lopen vijf j oo r ( 1 9 9 3 - 1 9 9 7 ) 

heeft de Bonk len ingovereenkomsten 

voor in totaal 1 0 0 5 mil joen ecu [*) gete

kend ten behoeve von de on tw ikke l ing 

van duu rzame ene rg ieb ronnen (zie de 

lijst o p bIz. 4 ) . Dit mookt ruim 5 % von het 

to taa l verstrekte b e d r o g in de energie

sector in deze pé r i ode uit. De EIB ver

strekt op het terrein von duurzame ener

g ie - zoa ls over igens in al le econo

mische sectoren - o fwe l rechtstreeks 

a fzonder l i j ke kredieten o fwe l indirect v ia 

ElB-kredietverlening in de energiesector 

binnen en buiten de EU, 1993-1997, 

per soort project (totaal: 1 005 min ecu) 

biomassa 5% -

géothermie 3% 

wind 9% 

water 83% 

g l o b a l e len ingen. 

Groo tscha l i ge projec

ten (von meer d o n 2 5 

mi l joen ecu) w o r d e n 

ge f inanc ie rd d o o r indi

v idue le len ingen d ie 

rechtstreeks met de pro

jec topdroch tgevers of 

v io financiële instellin

gen w o r d e n verstrekt, 

terwi j l k le inere inif iofie-

ven (von ten minste 

4 0 0 0 0 ecu) indi rect 

uit g l o b a l e len ingen 

w o r d e n ge f inanc ie rd . 

G l o b a l e len ingen zi jn 

krediet l i jnen noor bon

ken of financiële instel

l ingen o p Europees, na t ionaa l of regio-

ηααΙ n iveau, d ie z e e r g o e d o p d e h o o g -

te z i jn van d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n van 

het bedr i j fs leven of v o n d e l o k a l e en 

r e g i o n a l e o v e r h e d e n . 

In t o t a a l w a s 7 7 % v o n d e financiering 

v o n d u u r z o m e - e n e r g i e p r o j e c t e n v o n 

1 9 9 3 tot en met 1 9 9 7 v o o r p r o j e c t e n 

b innen d e Europese Unie en 2 3 % v o o r 

p r o j e c t e n elders. V io i n d i v i d u e l e lenin

g e n is 8 9 0 mi l joen ecu v o o r 2 3 projec

ten t o e g e k e n d , w o o r v o n d e investerings-

kosten in totool o n g e v e e r 5 4 2 5 mil joen 

ecu b e d r o e g e n . Het betrof pro jecten die 

in t o t a o l ruim 2 9 7 0 M W α α η n i e u w e 

c a p a c i t e i t g e n e r e r e n en d e renovat ie 

v o n b e s t o o n d e instal lofies v o n ruim 

3 4 2 5 M W . V e r g e l e k e n bij d e energie-

o p w e k k i n g uit fossiele brandstoffen belo

pen d e m i l i e u v o o r d e l e n n o o r schott ing 

een g e r i n g e r e C 0 2 - u i t s t o o t v o n 2 3 mil

joen ton per joor. (̂ ) Jaarl i jkse bespor in-

g e n α α η o o r d o l i e z i jn in d e o r d e v o n 

3 mi l joen toe. ['') Binnen d e Europese 

Unie g o o t het v o o r a l om w o t e r k r o c h t p r o -

jecten ( 7 8 % ) en w i n d k r o c h t ( 1 2 % ) ; 

a n d e r e subsectoren z i jn krochtcentroles 

d i e w e r k e n o p b i o m a s s a (6%) en geo-

thermische centrales ( 4 % ) . Er zi jn kredie

ten verstrekt v o o r woterkrochtcentro les in 

I tal ië, Oostenr i jk , Z w e d e n , Span je en 

F in land; w i n d p a r k e n in Span je en 

Dui ts land; geothermische pro jecten in 

Itol ië en krochtcentro les d ie werken o p 

hout en b iomassa in Z w e d e n . Voorts is 

1 1 7 mil joen ecu verstrekt vio 1 1 6 toewi j 

z ingen uit g l o b a l e kred ieten, v o o r a l in 

Italië ( 3 7 % von ai le toewi j z ingen uit g lo

ba le kredieten), d ie o l lemoo l voo r woter-

krochtpro jecten bestemd w a r e n . O o k in 

Waterkrachtcentrale in Noord-Zweden 

Spon je zi jn veel t oew i j z ingen verr icht 

(35%) ten behoeve von w i n d - en woter

krocht- en b iomossopro jec ten, a lsmede in 

Dui ts land (21%) voo r w indene rg iep ro -

g rommo 's . 

Buiten de Europese Unie zi jn er in de 

sector van de d u u r z a m e energ ie uitsiui

tend leningen verstrekt voo r waterkrocht-

p ro jec ten , voo rnome l i j k in A f r i ka , moar 

ook in N o o r w e g e n , Letlond, Costa Rico 

en Pokistón. Momen tee l w o r d t een groot-

schol ig w indene rg iep ro jec t in het 

M idde l l ondse -Zeegeb ied onderzoch t en 

in Turki je heeft de Bonk een hoo lboor -

he idsonderzoek nao r w indene rg ie mee-

gef inonc ierd onder het Programmo voo r 

technische bi jstand ten behoeve van het 

mil ieu in het M i d d e l l o n d s e - Z e e g e b i e d 

(METAP). De EIB heeft samen met de 

W e r e l d b o n k dit p r o g r o m m o opgeze t , 

dot in 1 9 9 0 is ge lonceerd om de speci

l l i COM(97) 196 def. van 14 mei 1997, 

('') Hierbij is niet de verbranding van afvalstof-

fen met energiewinning begrepen, Deze vorm 

von energie is niet opgenomen in de definitie 

van duurzame energieprojecten. Voor projec

ten woarbij energie uit afval wordt gewonnen, 

heeft de Bank in genoemde période ruim 

1 160 miljoen ecu toegekend ten behoeve van 

17 projecten in de hele Europese Unie. 

{̂ ) Zie het witboek van de Commissie (tabel 6) 

waarnaar reeds is verwezen. 

(') toe = ton olie-equivolent; 1 GWh (gigawatt 

uur) elektriciteit afkomstig van een duurzame 

energiebron wordt verondersfeld het equivalent 

van 250 ton olie in een warmtekrachtcentrale 

fe besparen. , . , ; ^ ^ y . «j ,;, 
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fìeke milieuproblemen in deze regio ααη 

fe pokken. 

DE TOTALE FINANCIERINGS-

ACTIVITEIT VAN DE EIB ALS 

ONDERSTEUNING VAN 

HET ENERGIEBELEID VAN 

DE EUROPESE UNIE 

De financieringen von de Bank ten 

behoeve von duurzame energie moken 

deel uit von hoar totale kredietverlening 

als ondersteuning von het communautaire 

doel te zorgen voor een betrouwbare, 

goedkope en milieuvriendelijke energie

voorziening. Voor de hoogontwikkelde 

economieën in de Unie is een dergelijke 
voorziening een absolute voorwoorde 
voor duurzame ontwikkeling en werkge
legenheid. De kredieten von de EIB dro
gen bij tot een spreiding van de energie
voorziening von de Europese Unie, de 
exploifofie van de eigen energiebronnen, 
wooronder ook duurzome energie, en 
een rafioneel gebruik ervon, waorbij 
steeds meer rekening met milieu-eìsen 
wordt gehouden. In de afgelopen vijf 
joor heeft de Bank meer don 1 6 miljord 
ecu voor energieprojecten ter beschik
king gesteld, dal wii zeggen bijno een 
vijfde von hoar totole kredietverlenings
octiviteit. Voorrong krijgen het opzetten 
von poneuropese, onderling gekoppelde 
gas- en elektriciteitsnetten met het oog op 
een volledig gei'ntegreerde energiemarkt, 
betrouwbare en goedkope energie, een 
rafioneel gebruik von de bestoonde 
capaciteit en vermindering von de vervui-
ling. In dit verbond heeft de Bank finan
cieringsmiddelen verstrekt voor de oord-
gosvoorziening in Italie, Duitsland, 
Spanje, Griekenlond en Portugal; zij 
heeft ook de oonleg gefinancierd von 
gasleidingen die Ruslond, Algerije en de 
oordgosvelden in de Noordzee mei de 
Unie verbinden, zodot men toegang 
heeft tot de rijke aordgasbronnen rond 
de Unie. In de elektriciteitssector heeft de 
Bonk onder meer bijgedrogen lot de oon
leg en koppeling von hoogsponnings-
tronsmissienetten, vooral via onderzeese 
kobels tussen Zweden en Duitsland, 
Noorwegen en Denemarken, het 
Verenigd Koninkrijk, lerland en het voste-
lond von Europa en tussen Spanje en 
Marokko. Voorts zijn er in de hele Unie 
middelen toegekend voor energiebespo-
ringsprojecten in de industrie en de ener-
gie-opwekking in gosgestookte centroles 

of centrales die werken op de opgevon-
gen wormte uit verbranding von stedelijk 
ofvol. 

TOEKOMSTIGE MOGELIJKHEDEN 
VOOR DUURZAME ENERGIE -
STEUN VAN DE EIB 

Duurzame-energiebronnen zijn in de 
hele Unie te vinden en bieden grote ont-
wikkelingsmogelijkheden. Toch is de ex-
ploitafie ervon ongelijk verdeeld en over 
het olgemeen nog beperkt. Dit kon te wij-
ten zijn ααη betrekkelijk hoge eerste 

investeringskosten, hoewel de exploito-

fiekosfen voak loag zijn. Bovendien kun

nen voor dergelijke projecten specifieke 

technologieën vereist zijn die hun waor
de nog niet definitief hebben bewezen -
zodat het moeilijk is de projecten te 
beoordelen, die derhalve een vrij hoog 
risico impliceren. Sommige projecten zul
len moeten worden gesubsidieerd, 
omdot het voor de projectopdrochtgever 
moeilijk kan zijn de milieuvoordelen 
ervon in het financiële rendement op te 
nemen. Het kon ook om zeer kleinscholi
ge projecten goon en dus niet binnen de 
ocfieradius von de EIB vollen, zools deze 
in hoor Statuten is beschreven. 

Moor zelfs binnen een meer concurre-
rende Europese energiemarkt zijn de 
vooruitzichten voor de duurzame-
energiesector goed: 

• de technologie wordt steeds beter 
• de kosten dalen, in sommige gevallen 
zelfs heel snel (bijvoorbeeld in de wind-
energiesector zijn de reële prijzen per 
kilowatt in de afgelopen vijftien joor met 
ongeveer twee derde gedoold) 

• de houding tegenover het gebruik 
von duurzome energie verändert in posi-
fieve zin 

• en de industrie en dienstverlening op 
het gebied von duurzame energie wor
den volwossen. De eerste grootscholige 
projecten op dit terrein zijn inmiddels uit
gevoerd en finoncieel kunnen zij in aile 
deelsectoren beter concurreren, vooral 
vergeleken bij andere decentrale toepos-
singen. De Europese Commissie sfimu-
leert de ontwikkeling von duurzame 
energie door middel von een oontol 
onderzoeks-, ontwikkelings- en demon-
stratieprojecten. 

Tot op heden heeft de EIB zieh gecon
centreerd op de commerciëlere en tech

nisch meer ontwikkelde duurzome-ener-
giesectoren, zools woterkrocht en wind
energie. Andere projecten, met bijvoor
beeld biomosso, houtskool, hout, 
zonne-energie en géothermie hebben lot 
op heden een marginale ploots in de 
kredietportefeuille von de EIB gehod. Dit 

Geothermische centrale in Latium (Italie) 

zol naor verwochting in de komende 
jaren veranderen ois reactie op de 
hernieuwde aondacht voor dit aspect in 
het energie- en milieubeleid von de Euro
pese Gemeenschop. Duurzome-energie
projecten worden oontrekkelijker voor 
banken, hoewel in sommige gevallen 
een mengeling von leningen en subsidies 
noodzakelijk kunnen blijven. • 

Meer informatie over dit onderwerp is 
verkrijgbaar bij de hoofdafdeling 
Communicatie van de EIB (Yvonne 
Berghorst), waar ook het „Handvest van 
de EIB voor het milieu" en hiermee ver
band houdende documenten, zoals de 
milieurichtsnoeren van de EIB, kunnen 
worden aangevraagd. 
100, b d Konrad Adenauer 
L-2950 Luxemburg 
tel.: (-1-352) 4 3 7 9 3154 
fax: ( - Γ 3 5 2 ) 4 3 7 9 3 1 8 9 

e-mail: y.berghorst@eib.org 

Internet: http://www.eib.org 
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Wat verändert er voor uitstaande EIB-Ieningen 
bij de omschakeling op de €URO? 

Met de invoering von de euro door 

1 1 lidstaten von de Europese Unie (') no 

de besluiten von de Europese Raod von 

Brüssel von begin mei 1 998 komt er een 

nieuwe munt die noor verwochting een 

grote rol in de hele wereld zol goan spe

ien. 

De EIB heeft ol op diverse monieren 

octief ααη de invoering von de euro 

meegewerkt, niet in de loatste ploots 

door hoor finoncieringsstrotegie, die 

erop gericht is een ruime en liquide 

markt te creëren von in euro luidende 

Schuldinstrumenten. Door hoor ervaring 

en hoar inzet voor de komst von de euro 

is de EIB een belangrijke porfij op de 

markt von de Europese munt en zol zij 

dot ook blijven. .^-,. 

Ter voorbereiding op de start von de 

derde fase von de Economische en 

Monétaire Unie (EMU) en de invoering 

von de Europese munt op 1 jonuari 

1999, meent de Bank dal het zinvol is 

hoor geldnemers en gorontieverstrekkers 

te informeren over de veronderingen in 

haar huidige kredietverleningstronsoc-

fies. 

Uiteroord wordt volledig rekening 

gehouden met de rechten von de betrok

ken portijen (zie koder). 

De belongrijkste gevolgen voor uitstaan

de leningen von de EIB worden in onder-

stoonde tekst toegelicht: 

(') De 11 lidstaten van de Europese Unie die 
deelnemen ααη de derde fase von de Eco

nomische en Monétaire Unie ηα het besluit van 

de Europese Raad van Brüssel op 2 en 3 mei 
1998 zijn België, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
lerland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oosten
rijk, Portugal en Spanje. 

GELDIGHEID VAN DE CONTRACTEN 

Aile lening- en garanfieovereenkomsten 

von de EIB in ongeacht welke voluto die 

vóór de invoering van de euro zijn gete

kend, zullen ηα 1 januori 1999 geldig 

blijven. De rentevoet en alle voor

waarden, zoals bereidstellingsregelin-

gen, loopfijden, aflossingsschemo's en 

mogelijkheden voor vervroegde oflos-

sing, blijven ongewijzigd. 

KREDIETOPENING 

• Alle kredieten in nationale valuta's 

von de ααη de eurozone deelnemende 

lidstaten en/of andere voluto's blijven 

ongewijzigd. 

• Alle kredieten in ECU zullen op 1 jo

nuori 1999 automatisch door de EUR 

worden vervangen op basis von 1 ECU 

= 1 EUR. 

DENOMINATE EN UITBETALING 

VAN KREDIETEN 

• Kredieten in nofionole munteenheden 

von deelnemende lidstaten: deze zullen 

blijven luiden in de oorspronkelijk vastge-

stelde valuta, tenzij tussen de controctslui-

tende portijen redenominotie is overeen

gekomen. In dot gevol zol de uiteindelijke 

voststelling von de ofiossingsbedragen in 

de nationale voluta en het equivalent 

ervon in EUR plootsvinden op basis von 

de voorafgoonde ofbetolingstermijn. 

• Kredieten in ECU: de ecu zol op 

1 jonuori 1999 outomofisch door de 

euro worden vervangen op basis von 

1 ECU = 1 EUR. 

• Kredieten in andere valuta's: deze 

zullen blijven luiden in de munteenheid 

die oorspronkelijk in het contract is vost

gelegd. 

AFLOSSINGVAN KREDIETEN 

Betolingen in verband met leningover

eenkomsten, zoals jaarlijkse oflossingen 

von de hoofdsom, rentebetolingen, ver

vroegde aflossingen, boetebetolingen en 

andere onkosten, zullen ois voigt 

geschieden: 

• Leningen in ECU worden ofgelost in 

EUR, oangezien de ecu op 1 jonuori 

1999 outomotisch door de euro wordt 

vervangen op basis von 1 ECU = 1 EUR. 

• Leningen in de nofionole munteenheid 

von een deelnemende lidstoat: 

- in de overgangsperiode lot 31 de

cember 2001 : 

in EUR of de notionole voluto von de 

deelnemende lidstoat woorin de lening 

wos uitbetoald, noorgelong de voorkeur 

van de geidnemer; de Bonk zol in ieder 

gevol oflossing in EUR aonvoorden. 

- na de overgangsperiode vonof 1 jo

nuori 2 0 0 2 : 

in EUR, oangezien de leningovereen

komsten moeten worden beschouwd als 

in EUR te zijn oongegoon. 
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• Leningen in andere voluto's: in dezelf-

de valuta's als de uitbetoling von het kre

diet. 

RENTE 

De te berekenen rente is die welke bij de 

ondertekening von het controct von 

krocht was, of in gevol von controcten 

met open rentevoet, de bij ledere uitbe

taling geldende rente. Dit geldt voor 

vaste, herzienbare, voriobele of conver-

teerbore rente. 

• Kredieten met vaste rente (inclusief 

vaste moor herzienbare, olsmede con-

verteerbore rente indien de lening ol is 

geconverteerd): de rente blijft gelijk ααη 

wot oorspronkelijk in het contract is over

eengekomen, ongeacht de gekozen 

voluto. 

• Kredieten met variabele rente (inclu

sief converteerbore rente indien de 

lening nog niet is geconverteerd): 

- Voriobele marge: de referenfierente 

zol de specifieke voriobele rente von de 

EIB blijven met een opslog in bosispun-

ten. 

- Voste morge: rechtstreekse prijsstelling 

op basis von de referenfierente die oor

spronkelijk is vostgelegd of de erkende 

opvolger ervan. 

Referenfierente 

• Leningen in ECU of in nafionale munt

eenheden von de deelnemende lidsta

ten: vonof 1 jonuori 1999 zal de refe-

rentierente noorgelong het gevol de 

EURIBOR of de EURO-LIBOR [') zijn. 

• Leningen in nofionole valuta's von 

n/eAdeelnemende lidstaten: zij zullen de 

referenfierente volgen die in de overeen

komst is aongegeven (d.w.z. GBP-LIBOR, 

GRD-ATHIBOR, DKK-CIBOR en SEK-

STIBOR). 

• Leningen in ondere belangrijke volu

to's (USD, JPY, CHF enzovoort): de toe-

geposte referenfierente zal in het con

tract worden aongeduid.^ 

f 

I 

PRINCIPES E N H O O F D O V E R W E G I N G E N V O O R 

DE KREDIETVERLENING E N DE M I D D E L E N O P N A M E 

I N DE O V E R G A N G S F A S E N A A R DE EURO 

O p 1 jonuari 1999 zal de ecu in olle rechtsinstrumenten outomafisch 

door de euro (EUR) tegen de omrekeningskoers von 1: 1 worden 

vervangen. De euro wordt de enige munt van de lidstaten die ααη 

de derde fase von de Economische en Monétaire Unie deelnemen; 

hun nafionale valuta's blijven voorlopig als ondereenheden von de 

euro gehcndhaafd. 

In de overgangsperiode (van 01.01.1999 tot en met 31.12.2001) 

zijn de twee onderstocnde hoofdbeginselen op leningen en emissies 

van de EIB van toepossing: 

„Confinuïteit van de contracten" (Arfikel 3 von Verordening (EG) 

1 1 0 3 / 9 7 van de Rood ('): volgens dit artikei mag de invoering von 

de euro geen enkele wi jziging van de voorwaarden van enige 

rechtsgeldige overeenkomst tot gevolg hebben. 

„Geen dwang - geen verbod" (Artikei 8 van Verordening (EG) 

9 7 4 / 9 8 van de Raad (^): bij het sluiten van een contract mögen par-

tijen de euro gebruiken maar zij kunnen hiertoe niet worden 

gedwongen. Een bedrag, luidend in euro of in een nafionale munt

eenheid van een ααη de eurozone deelnemende lidstoat, kan in 

euro of in de desbetreffende nafionale valuta worden betoald. 

Vanaf 1 januari 2 0 0 2 zullen de munteenheden van de 11 Europese 

lidstaten die ααη de derde fase van de Economische en Monétaire 

Unie deelnemen niet langer meer in het giralo verkeer worden 

gebruikt. Uiterlijk halverwege het jaar 2 0 0 2 zullen deze munten 

geen wetfig betaaimiddel meer zijn en volledig door de euro zijn 

vervangen . Tegelijkertijd worden 

ten uit de roulafie genomen. 

C) PB L 162 
[') PB L 139 

van 19.06.1997 
van 11.05.1998 

de nationale bankbiljetten en mun-

(̂ ) EURIBOR zal de referentie vormen voor de 
variabele rente, gesponsord door de bankfede-
ratie van de Europese Unie en de ACI 
(Association Cambiste Internationale). De Dow 
Jones Market Ltd ζαΙ haar op 4 januari 1999 

om 1 1.00 uur (lokale tijd Brüssel) officieel voor 
het eerst ααη alle belangrijke informatiedien-

sten bekend maken. EURO-LIBOR zal de refe

rentie vormen voor de variabele rente, gespon

sord door de British Bankers' Association, en in 

Londen worden gepubliceerd. 

FINANCIËLE INFORMATIE 

(AFLOSSINGSSCHEMA'S, 

NOTIFICATIFS VAN VERVALDATA 

EN VERVALLENDE BEDRAGEN, 

ENZOVOORT) 

De financiële informofie von de EIB oon 

geldnemers en gorontieverstrekkers inzo

ke leningovereenkomsten geschiedt in de 

volgende valuta's: 

• In notionole munteenheden von de 

deelnemende lidstaten: zoals oorspron-
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kelijk in het contract is aongegeven, plus 

het equivalent ervon in EUR. 

• Rechtstreeks in EUR ois de lening in 

euro is omgerekend of in ecu luidt, oan

gezien de ecu outomafisch door de euro 

wordt vervangen op bosis von 1 ECU = 

1 EUR. 

• Leningen in nationale voluto's von 

n/e^deelnemende lidstoten, evenals lenin

gen in ondere belangrijke valuta's die in 

het internofionale hondelsverkeer wor

den gebruikt: in dezelfde valuta('s) ois in 

het contract is/zijn aongegeven. 

ZEKERHEDEN OP KREDIETEN 

De onderliggende zekerheden zullen in 

dezelfde valuto moeten luiden als die 

von de lening. 

Meer informatie over de gevolgen von 

de omschakeling op de euro voor de in

en uitleenoctiviteiten von de EIB is te vin

den in de brochure „Lening- en emissie-

octiviteiten van de EIB in de overgangs

fose noor de euro", die in 1 1 tolen -

wooronder het Nederlands - verkrijg

baar IS. "?' 

F 0 R ΰ M 
1 9 9 8 L O N D O N 

• i Het vierde forum von de Europese 

Investeringsbank (') over de rol van inves

teringen in de werkgelegenheid heeft op 

22 en 23 oktober jongstleden in Londen 

plootsgevonden. Zo'n 350 vertegenwoor-

digers van banken en andere finonciële 
instellingen, bedrijfsleven, vokbonden, 
nofionole, regionale en lokale overheids-
orgonen, internationale orgonisofies, 
wetenschop en media woren bijeen. Op 
de eerste dog heeft de plenoire vergode
ring algemene vroagstukken besproken, 
zools welke Instrumenten er kunnen wor
den gehonteerd om de werkgelegenheid 
te verbeteren en wat het juiste sociole 
model zou zijn. De tweede dog was von 
technischer oord; ααη bod kwomen de 

mogelijkheden om meer investeringen te 

financieren vio oondelenmarkten in een 

grote euro-kopitaolmarkt en de beschik-

boorheid von risicodragend kopitoal voor 

het innoverende MKB. 

EEN EUROPESE SLEUTELKWESTIE 

Het jaarlijkse forum von de EIB heeft lot 

doel deskundigen op bepaolde zeer 

belangrijke Europese terreinen bijeen te 

brengen om de tendenzen in verleden en 

toekomst te bespreken. De Bank kon 

EIB-FORUM 1998 
De Europese uitdaging: 

investeren in banen 

1 Zie ook EIB-Mededelingen 97, bIz. 15. 

onder meer gebruik moken von hoor vele 

contacten in de morkt, de bonkensector, 

het bedrijfsleven en de openbare inston-

ties, hoor positie binnen de insfitutionele 

structuur von de Europese Unie en hoar 

somenwerking met ondere internafionale 

finonciële instellingen, Het forum van dit 
jaar weerspiegelde de bijzondere aon-
docht van zowel de Europese Unie ois de 
EIB voor het scheppen van werk, een cru
ciale kwesfie woarop het welslagen von 
de Economische en Monétaire Unie en 
von de toekomsfige uitbreiding van de 
Europese Unie grotendeels moet worden 
voortgebouwd. Op het belong von de 
koppeling tussen investeringen en het 
scheppen von bonen is met klem gewe
zen door ochtereenvolgende bijeenkom-
sten von de Europese Rood, te 
beginnen met de Europese 
Rood von Amsterdam in juni 
1997 toen de Europese rege-
ringsleiders en stootshoofden 
plechtig beloofden de structure-
le problemen achter de werk-
loosheid oan te pokken. Als 
reocfie op het verzoek von de 
Europese Rood oon de EIB om 
zijn Resolutie voor groei en 
werkgelegenheid te steunen, 
heeft de Bonk hoor Amsterdam 
Special Action Programme 

(ASAP) gelonceerd om de krediehOrle-
ning voor investeringen in het scheppen 
von werk binnen de Europese Unie te ver
groten. 

HET GLOBALE KADER 

Het onderwerp van het forum moet bin
nen een globale context worden gezien, 
onderstreepte de president von de EIB, Sir 
Brian Unwin, in zijn openingstoesprook. 
De Europese Unie moet het buitensporig 
hoge werkioosheidsniveou verlogen 
tegen de achtergrond von de huidige 
financiële en economische crisis in de 
wereld, wooroon ook de Unie niet geheel 
zonder kleerscheuren kan ontsnoppen. In 
zo'n sterk wisselend klimoot is de rol von 

Sir Brian Unwin, president van de EIB 
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de Economische en Monétoire Unie ois 
een zone von stobiliteit met een robuuste 
Europese munt uitermote belongrijk voor 
de kopitoal- en financiële morkten van 
Europa en de hele wereld. Duurzoam suc-
ces zou in grote mate afhankelijk zijn von 
het hondhoven von en oonmoedigen lot 
investeringen, vooral in een fijd von krap-
pe begrofingsmiddelen en geringere over
heidsuitgaven. 

DE ROL VAN DE EIB 

Als de finoncieringsinstelling von de 
Europese Unie speelt de EIB een belong
rijke rol bij de initiotieven von de Unie lot 
het scheppen von structureel werk en het 
terugdringen van de werkioosheid, omdot 
zij longlopende financieringsmiddelen 
voor gezonde investeringen verschoft. Het 
Amsterdam Special Action Programme 
opent nieuwe finoncieringsmogelijkheden 
in de orbeidsintensieve sectoren gezond
heid en onderwijs en stelt de Bonk in stoot 
hoor steun op de hoar reeds bekende ter
reinen milieu, stodsvernieuwing en trans
europese netwerken (TEN's) uit te brei
den. Het belangrijkste innoverende item 
von ASAP is een „loket" om risicokopitool 
te leiden noor het innoverende midden-
en kleinbedrijf (MKB) met reële groeikon-
sen en potentieel nieuwe bonen. Vio het 
„MKB-Ioket" verwacht de Bonk een grote 
bijdrage te kunnen leveren lot de expon-
sie von de momenteel nog onderontwik-
kelde Europese risicokapitoolmorkt, wot 
von cruciaol belong is voor nieuwe banen 
en economische groei in Europa. Tot nu 
toe heeft de EIB in somenwerking met het 
Europees Investeringsfonds (EIF) en een 
groot oontol Europese bonken en finon
ciële instellingen ruim ECU 500 miljoen 
oan risicokopitool toegewezen voor 
investeringen in vrijwel olle lidstoten von 
de EU. Vorig joar hebben de kredieten 
von de Bonk binnen de Europese Unie ter 
waorde von in totool ECU 23 miljord bij
gedrogen lot de financiering von 6% van 
de bruto kapitoolinvesferingen, woorvon 
twee derde goat noor projecten die de 
economische ontwikkeling in ormere 
regio's bevorderen. 

INVESTERINGEN EN HET SCHEPPEN 

VAN WERK 

De eerste gostspreker, Gordon Brown, 
minister van Finonciën en gouverneur van 
de EIB namens het Verenigd Koninkrijk, 
wees met klem op investeringen in „inzet-

boorheid" ois een eerste voorwoorde 
voor grotere productiviteit, concurrenfie-
krocht en meer werkgelegenheid. De 
belangrijkste rijkdom waorover Europa 
beschikt is de intellectuele capaciteit en 
daorom is zijn toekomst voornomelijk 
afhankelijk von investeringen in onderwijs 
en opleiding. De sprekers fijdens de ple
noire vergodering goven hun persoonlijke 
mening over vragen ois „waorom faolde 
Europa in de afgelopen twinfig jaar 
steeds meer om bonen te scheppen?", 
„belemmert het 'Europese' sociole model 
uitbreiding von de werkgelegenheid?" en 
„wot moet er worden veronderd om meer 
werk te scheppen?" Een van de woord-
voerders was Jacques Delors, voormolig 
voorzitter von de Europese Commissie, 
Wiens Witboek voor Groei, Concurrentie
vermogen en Werkgelegenheid kon wor
den beschouwd als de oorspronkelijke 
bron van de huidige groei- en werkgele-
genheidsstrotegie von de Europese Unie, 

DE ROL VAN KAPITAALMARKTEN 

De vergoderingen op de tweede dag von 
het forum werden toegesproken door ver-
tegenwoordigers von het bedrijfsleven -
ook van het kleinbedrijf - Europese effec-
tenbeurzen, pensioenfondsen, de Euro
pese Commissie en het Europees In-

Gordon Brov/n, minister van Financiën en gouver
neur van de EIB voor het Verenigd Koninkrijk 

vesteringsfonds. Op de bijeenkomst over 
de vooruitzichten von investeringsfinoncie-
ringen in een geïntegreerde kopitoolmorkt 
werden ook de obstakels geonolyseerd, 
die moeten worden weggenomen ois de 

Jacques Delors, voormalig voorzitter van de 
Europese Commissie 

Europese effectenbeurzen in toenemende 
mate het bedrijfsleven moeten gaon finan
cieren. Er moet nog veel worden gedoon 
op het gebied von gemeenschoppelijke 
regelingen, harmonisofie en tronsparonfie. 
Algemeen werd verwocht dal het bedrijfs
leven steeds meer zol zoeken noor ααη-

delenkopitool; met de huidige hervormin

gen von de openbare pensioenstelsels en 

noor verwochfing meer spoorgelden von 

porficuliere pensioenen zol de vraog noor 

oondelen niet ochterblijven, Sleutelthe-

mo's bij de bijeenkomst over toegong tot 

risicokopitoal voor innoverende onderne

mingen waren de vragen woorom risico-

kopitoolmorklen op het vostelond von 

Europo ochterbleven bij Angelsoksische 

landen en hoe obstokels voor innovotie 

en de stort von nieuwe ondernemingen 

kunnen worden weggenomen. Er bestond 

algemene overeenstemming dot risicoko

pitool van doorsloggevend belong is voor 

snelgroeiende bedrijven die hun kopitoal-

bosis moeten verbreden voordot zij toe

gong krijgen lot de oondelenmarkten. 

HANDELINGEN 

De redes die fijdens het forum zijn uitge-

sproken en de belongrijkste debotten zul

len in het Engels worden gepubliceerd, 

de Proceedings, die in februori 1 9 9 9 wor

den uitgegeven en onder olle belangstel

lenden voor het themo von het forum wor

den verspreid. (̂ ) H • -

0 De Proceedings kunnen gratis worden aan

gevraagd bij de hoofdafdeling Communicatie 

van de EIB, het informatiebureau, fax -n-352 

4379 3189. Nadere informatie over het pro

gramma en andere punten van het forum is ver

krijgbaar bij Yvonne Berghorst, fax ++ 352 

4379 3189, e-mail y.berghorst@eib.org. 
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Drie beoordelingsropporten 
over regionale ontwikkeling 

M e i de ex-postevaluatie, een instru

ment waarmee beter verantwoording 

kan worden afgelegd, streeft de EIB 

ernaar vast te stellen in boeverre de 

Bank de algemene doelstellingen haait, 

die aan haar kredietverlening ten 

grondslog liggen 

De Evoluotie-eenheid von de EIB heeft 

onlangs ropporten gepubliceerd over 

drie sectorale evoluofie-onderzoeken: 

• Tronsacfies in de telecommunicofie in 

de lidstoten von de Europese Unie 

• Industriële projecten die door de EIB 

uit hoofde van de doelstelling regionale 

ontwikkeling worden gefinancierd 

• De bijdrage von grote weg- en spoor-

weginfrastructuurprojecten tot de regio

nale ontwikkeling. 

De onderzoeken betreffen in totaol 56 

ofzonderlijke projecten die door de EIB 

binnen de Europese Unie zijn gefinon

cierd en moken ongeveer 15% von het 

desbetreffende segment von hoor pro-

jectportefeuille uit. De onderzoeken, met 

projectbezoeken en bijeenkomsten met 

de projectopdrochtgevers, werden syste-

motisch met de hulp von externe deskun

digen verricht om een onafhonkelijke 

beoordeling von zowel de projecten 

ofzonderlijk ois de olgemene conclusies 

te woarborgen. 

De ropporten zijn intern uitvoerig bespro

ken alvorens zij de Rood von Bewind 

van de EIB werden voorgelegd; zij zijn 

nu beschikboar voor het publiek. 

De drie studies hodden dezelfde bosis-

doelstelling, namelijk oontonen in hoe-

verre de EIB haor doelstellingen hoolt, in 

dit gevol het doel von regionole ontwik

keling. Het verontwoordelijkheidsbegin-

sel krijgt steeds meer de nadruk, niet 

alleen in het openbare débat moor ook 

in politieke kringen, ook rond de EIB. In 

de afgelopen jaren zijn in dit opzicht al 

voker vragen over de prestafies von de 

EIB oon de orde gesteld. 

Voorts waren de onderzoeken bedoeld 

als basis voor interne beleidsbesluiten. 

Voor strategische besprekingen en ope

rofionele bedrijfsplonning zijn documen-

totie von behoalde resultoten en presto-

tiemefingen noodzokelijk teneinde de 

toekomsfige activiteit von de EIB in de 

gewenste richting te sturen. 

Ten slotte wordt met de studies gestreefd 

noor een zinvolle feed-back noor 

management en stof. De copociteit von 

een organisofie om zieh αοη te passen 

ααη een veranderende omgeving hangt 

onder meer of von haor vermögen om 

hoor eigen prestafies in het verleden cor

rect te beoordelen. 

Een van de conclusies uit de ropporten is 

dot de projectinvesteringen - vooral in 

infrastructuren en telecommunicatie -

over het algemeen goed worden uitge

voerd, gezond zijn en behoorlijk rende

ment opieveren. De onderzoeken beves-

tigen dus dat de EIB alleen hoogwoordi-

ge investeringen selecteert en financiert. 

Toch zijn er ook enkele zwakke punten 

oon het licht gekomen, die verband hou

den met het begrip „project" dot door de 

EIB wordt gehonteerd: vook worden om 

financiële redenen specifieke eiementen, 

die deel uitmoken van grotere investerin

gen of programmo's, hieruit gelicht en 

ois project gedefinieerd. In dergelijke 

gevallen wordt het moeilijk de winstge-

vendheid en het olgemene profijt dat uit 

het programma voortvioeit te beoorde

len, dus de eigen bijdrage of invloed von 

het project op de gestelde doelen kan 

soms niet gemokkelijk worden oonge-

toond. 

Dit heeft in olle drie ropporten tot de fun

damentele conclusie geleid, dot de EIB 

nog niet over een instrument beschikt om 

zieh stelselmafig te vergewissen von hoor 

algemene invloed op de regionale ont

wikkeling. In feite biijkt uit de onderzoe

ken dot er oonwijzingen zijn dot voor 

26% von olle gefinoneierde projecten 

kennelijk geen sproke is von een beslis-
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sende invloed op de regionale ontwikke

ling; in de helft van de gevallen werden 

duidelijke oonwijzingen voor een posifie-

ve impact gevonden. 

Tegenover de bevindingen en conclusies 

bevelen de ropporten diverse acties oon 

om de lessen uit het verleden in toekom

stige tronsocfies op te nemen. Zo wordt 

een versterking von de procedures voor 

het volgen von de projecten genoemd, 

een herziening von de definifie von pro-

jectfinanciering om het progrommo-

ospect beter te integreren en verbeterin-

gen in de méthodes voor de beoordeling 

van de invloed op de regionale ontwik

keling. 

De EIB is begonnen met interne beraad-

slogingen over de wijze woorop de ααη-

bevelingen kunnen worden geconcreti-

seerd; de resultaten von de besprekin

gen worden binnenkort verwocht. 

De ropporten zijn in het Engels, Frans en 

Duits verkrijgbaar bij de hoofdafdeling 

Communicofie von de Bank (fax (+352) 

4 3 7 9 3188) en kunnen ook worden 

gevonden op de homepage von de EIB 

op Internet: www.eib.org. i l l 

EIB-OESO tweedaogse 
bijeenkomst von deskundigen 

over de beoordeling von 
investeringen in het onderwijs 

16-17 november 1998 bij de EIB 

H In het koder van het ASAP heeft het 

directoroot Projecten von de Bank in het 

afgelopen joor contacten gelegd met de 

Organisatie voor Economische Samen

werking en Ontwikkeling (OESO) om de 

Bank te helpen experfise te ontwikkelen 

in de sector onderwijs, die sinds kort ook 

voor financieringen door de EIB in oan

merking komt. Dil heeft geleid tot 

een somenwerkingsovereenkomst tussen 

beide instellingen om het inzicht von de 

Bank in grote concrete vroagstukken die 

zieh voordoen bij de beoordeling van 

afzonderlijke projecten, te verdiepen en 

hoor netwerk contacten op dit octivitei-

tenterrein uit te breiden. 

Een von de resultaten die uit deze over

eenkomst voorfvioeien is dot er bij de 

Bank op 16 en 17 november een „des-

kundigenbijeenkomst" onder de gezo-

menlijke ouspiciën von de EIB en de 

OESO is gehouden. Tijdens de bijeen

komst zijn de fysieke, omgevings- en 

organisatorische eiementen besproken 

die het rendement von onderwijsinveste-

ringen en het meten von dot rendement 

rechtstreeks beinvlbeden. 

Het tweedaogse programmo omvotte 

economische analyse, prestotie-indicoto-

ren (kwaliteit en productiviteit) alsmede 

ontwerp, uitrusfing en beheer von mote-

riële voorzieningen. 

De deelnemende deskundigen woren 

onderzoekers, plonners en monogers uit 

het onderwijsveld, architecten en onde-

ren die verontwoordelijk zijn voor het 

ontwerp van onderwijsfociliteiten, voor

nomelijk uit de lidstaten von de 

Europese Unie, maor ook uit ondere 

OESO-Ianden. Deskundigenbijeenkom-

sten vormen een efficiente méthode om 

informatie op een reeks terreinen te ont-

dekken, ontwikkelen en verbreiden. De 

EIB is van plan een soortgelijk initiofief te 

nemen in de gezondheidssector en heeft 

doortoe de Wereldgezondheidsorgoni-

safie (WHO) benoderd. 

De hondelingen von de bijeenkomst zul

len in een gezamenlijke publicotie von 

de OESO en de EIB worden uitgegeven 

en zijn begin 1999 bij het Publicotie-

bureou von de OESO en/of bij de 

hoofdafdeling Communicatie von de EIB 

verkrijgbaar. 
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EIB-Prijs 1999 

m De EIB-Prijs werd 

ingesteld ter gelegenheid 

van het vijfentwintigjorig 

bestoon von de Bonk en 

is sinds 1 985 om het joor 

toegekend. Aonvonkelijk 

kwamen uitsiuitend proefschriften over 

investeringen en financieringen voor de 

prijs in oanmerking, moor de foekennings-

voorwoorden zijn in 1996 grondig her

zien om oorspronkelijker analyses oon te 

moedigen en een breder spectrum von 

Europese financiële en economische 

vraogstukken te bestrijken. Gevolg was 

dot er voor de prijsvraog in 1 997 een 

aonzienlijk oontol teksten uit een groot 

oontol londen werd ingezonden. De win-

nende verhondelingen von het concours 

von 1 997 werden in een speciale uitgove 

von „EIB-Popers" gepubliceerd. Deze is 

op oonvroog verkrijgbaar bij de dienst 

von de hoofdeconoom von de Europese 

Investeringsbank. 

DE EIB-PRIJS 1999 

Teneinde een neutrool forum voor octuele 

beleidsdebotten te verschaffen en zo bij 

te drogen lot het huidige debot over de 

toekomsfige blouwdruk von de Europese 

Unie, zullen er voor korte verhandelin-

gen over economische en financiële 

thema's die met Europese vroagstukken 

verband houden de volgende prijzen ter 

beschikking worden gesteld: 

EUR 10.000 (eerste prijs) 

EUR 7.500 (tweede prijs) 

EUR 5.000 (derde prijs) 

Ook is er een speciole prijs van EUR 

5.000 voor inzendingen die het speciale 

thema von 1 999 behandelen: 

„Werkioosheid - hoe zetten we Europa 

weer ααη het werk?" 

Voorts zijn er drie prijzen von EUR 1.000 

voor teksten von auteurs van ten hoogste 

29 joar. 

DEELNAME 

De EIB-Prijs 1999 staot open voor onder-

donen von een von de lidstaten von de 

Europese Unie, de EVA-londen (Noor

wegen, Zwitserlond, Liechtenstein en IJs-

land) of de Europese landen die een 

ossociatie-overeenkomst met de Europese 

Unie hebben getekend (Cyprus, Molto, 

Turkije, Bulgorije, Tsjechië, Esfiand, Hon

gorije, Letlond, Litouwen, Polen, Roeme

nië, Slowakije en Slovénie). Er zijn geen 

leeftijdsgrenzen. 

INZENDINGEN 

• De verhondel ingen moeten in een 

goed leesbore, niet-technische stijl zijn 

geschreven en hebben een lengte von 

moximool 5.000 woorden - grafieken en 

bibliografìe niet meegerekend. 

• De teksten mögen in de gepresen-

teerde vorm nog niet zijn gepubliceerd, 

dot wil zeggen dot uitsiuitend oorspronke-

l i jk werk en oonpass ingen von een 

proefschrift of van andere bestoande 

publicofies mögen worden ingezonden. 

• De teksten kunnen door een aontal 

auteurs gezomenlijk zijn geschreven. 

• De Verhandel ingen moeten in het 

Engels, Frons of Duits zijn gesteld. 

• De teksten mögen niet vio e-mail of op 

een diskette worden ingezonden. 

DEJURY 

Een onafhonkelijke jury beoordeelt de 

geselecteerde inzendingen: 

Edmond Molinvaud von het Collège de 

France (voorzitter), Antonio Borges, 

deken van INSEAD, William Emmott, uit-

gever van The Economist, Alexondre 

Lamfalussy, voormalig voorzitter von het 

EMI, Alberto Quadrio-Curzio von de 

Kotholieke Universiteit von Miloon, 

Helmut Schlesinger, voormalig president 

von de Bundesbank, Jacques-François 

Thisse von de Katholieke Universiteit von 

Leuven en Alfred Steinherr, hoofdeco

noom van de EIB. 

TERMUNEN .- ' - . 

• in September 1998 is in economische 

dog- en weekbloden een verzoek tot 

indiening von verhondelingen voor de 

EIB-Prijs 1 999 gepubliceerd 

• kandidoten dienen vóór 2 februar i 

1 9 9 9 per oonge tekende post twee 

exemploren von hun teksten naar het 

secretorioat von de EIB-Prijs te zenden 

• De nomen van de prijswinnoors zullen 

in juli 1 9 9 9 in economische dog- en 

weekbloden bekend worden gemookt 

• De prijzen zullen op 8 en 9 juli 1999 

tijdens een conferentie in Schloss Leo

poldskron in Salzburg worden gepresen-

teerd. Β 

Secretariaat EIB-Prijs 

Directoraat Economie en Communicatie 

Europese Investeringsbank 

100, boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 LUXEMBURG 

Fax: (00352) 4 3 7 9 - 3 4 9 2 

EIB Mededel ingen wordt regelmatig door 

de hoofdafdel ing Communicatie van de 

Europese Investeringsbank in 11 tolen uit

gegeven (Deens, Duits, Engels, Fins, Frons, 

Grieks, Italiaans, Nederiands, Portugees, 

Spaans en Zweeds), 

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

Mededel ingen kan vrijelijk worden geci-

teerd en g e k o p i e e r d , T o e z e n d i n g van 

publicaties en bevestiging van gebruik van 

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

gesteld. 

1 00, h d Konrad Adenauer 
L - 2 9 5 0 Luxemburg 

tel.4379-1 - fax 43 7 7 04 -
H 3 2 0 videoconferencing 43 93 6 7 

Kantoor Italië: 
Via Sardegna, 3 8 - 1 - 0 0 1 8 7 Rome 

te l . 4719 -1 - f a x 4 2 8 7 34 38 -
H320 videoconferencing 48 90 55 2ó 

Kantoor Atfiene; 
Amalias, 12 - GR- I 0557 Athene 

fei, 3220 7 7 3 / 7 7 4 / 775 - fax 3220 776 

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

Ρ-1250 Lissabon 
l e i 3 4 2 89 89 ο 3 4 2 88 48 -

fax 3 4 7 04 8 7 

Kantoor Londen: 
68, Poll Mal l - Londen SW1Y5ES 

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

Kantoor M a d r i d : 
Calle José Ortega y Gasset, 29 

E - 28006 Madr id 
le i 431 i 3 4 0 - f a x 43 J 13 83 

Confacfbureau Brüssel: 
Wetstraat 2 2 7 - Β -1040 Brüssel 

tel. 230 98 90 - fax 2 3 0 58 2 7 -
H320 w'deoconferencmg 2 8 0 I ) 40 

Internet h t t p : / /www.be i .o rg 
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Sue Cunningham, CE, 

Gedrukt door Ceuterick in België 
op gehomologeerd Arctic zijdepapier 

U -1 "Nordic Swan" 
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