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InnehâlI 

ι och med att Europeiska rodet i 

Amsterdam (16 och 17 juni 1997) 

anteg resolutienen em tillväxt och syssel

sättning fick EIB nye uppgifter för ott 

stödje den ekenomisko verksamheten. 

EIB inrättode dòrfòr sitt "Amsterdam-

handlingsprogrom" som godkòndes αν 

bonkens styrelse den 21 juli och αν ban

kens rod den 20 augusti 1 9 9 7 . 

Progrommet skall golia i tre òr (Septem

ber 1997 - 2000) och göre det möjligt 

för banken ott beviljo ytterligare Ion pò 

10 miijarder ecu till orbetskroftsintensivo 

eller sysselsättningsskoponde sektorer pò 

omrâden som innovotive smò och 

medelstora företag, utbildning och halse, 

stodsförnyelse somt miljö och tronseuro

peisko not. Denna verksamhet bedrivs 

utöver bankens traditionelle verksomhet 

Tidigare M o r a sjukhus utgör nu en d e l α ν C a d i z universitet 

som omfatter ungefär 25 miijarder ecu 

per òr. 

EIB;s utlâningsverksomhet inom def 

särskildo Amsterdamhandlingsprogrom

met bedrivs i näro somarbete med den 

europeisko bonksektorn och bör ge en 

hòvstòngseffekt sem kon resulterò 1 näro 

20 miljorder ecu i samfinansiering tili for

men för den privato sektorn. 

Efter Amsterdamhandlingsprogrammets 

första verksomhetsör kan EIB nu lämno 

en deirapport om initiativet. 

LOVANDE START FÖR VERKSAMHE

TEN I N O M DE NYA SEKTORERNA 

UTBILDNING OCH HÄLSA 

För ett kunno ogero mer direkt när det 

gäller sysselsättningen hor EIB utvidgat 

sin finonsiering tili att Oven omfat

to sektorerno utbildning och 

hälso, som mer direkt pöverkes αν 

budgetrestriktioner i olika med

lemsstoter. Utöver den positivo 

inverkan projekten kon he pò det 

mänskligo kopitolet kon de varo 

grundläggande inom denna sek

tor för ett förbättro sociolo villkor 

pò lokal nivò och samtidigt ge 

snabb effekt pò sysselsättningen. 

Inom desso sektorer som nu kon 

erhâllo finansiering frân EIB god-

EIB:s initiativ för t i l lväxt och sysselsätt

ning 1 

En god start i de nya sektorerna -

hölso och utbildning - med totalt 2,8 

mii jarder ecu i bevil jad utiâning och 17 

godköndo riskkopitaltransaktioner till 

ett sammanlagt belopp pâ 5 6 0 mil jo

ner ecu, som ör utformade för att stör

ka kapitalst i innovativa smà och 

medelstora företag. 

Finansiering αν smâ och medelstora 

företag i Europa 4 

Under en femórsperiod beviijades 

4 8 0 0 0 smâ och medelstora företag 

närmare 11 miijarder ecu genom EIB:s 

globala lân. 

Kraftig ökning ί utiâningen i kandidat-

iänderna 5 

Inklusive den sörskilda finansierings

ordningen för stöd inför anslutningen 

kan 7 miijarder ecu ställas tili förfogan

de i de central- och östeuropeiska län

derna under treârsperioden 1997-

1999. 

EIB:s utiâning till förnybar energi 7 

O k a d tonvikt pâ förnybar energi är en 

αν Europeiska unionens politiska 

malsättningor, som EIB stödjer genom 

att t i l lhandahâlla langfristige Ιάη till 

ekonomiskt bärkraft igo projekt. 

' Overgangen tili euron 10 

Aktuelle förändr ingar för EIB;s ute

stâende lân 

• EIB-Forum: Europas utmoning 

Investera i sysselsättning 12 

Det fjörde EIB-forumet samlade 3 5 0 

delegater för att diskutera investering-

ars roll 1 ott skapa sysselsöttning. 

' Tre nyo uivärderingsrapporter om 

regionolutveckling 14 

' Experlmöte mellan EIB och OECD om 

utvärderingen αν Investeringar I utbi ld-

ningssektorn 15 

- 1999 ârs EIB-pris 16 
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kände bankens styrelse ett âr efter ott 

âtgàrderno inleddes 2,8 miljorder ecu fill 

21 projekt eller progrem som gäller fjor-

ton medlemsstoter och som till störsto 

delen òr belògno Ι omrâden för regional 

utveckling, dar man i ollmänhet kon onto 

Ott behoven när det gäller utvidgning 

och modernisering ov utrustning för 

undervisning och hòlsovòrd òr störst. Vid 

slutet αν September 1 9 9 8 hode Ion tili ett 

belopp motsvoronde 1,5 miijarder ecu 

tecknats. 

De störsto projekten pò halsoomrâdet 

gäller modernisering ov sjukhusinfrestruk-

tur 1 de nyo delstoterna i òstro Tyskiand 

(Berlin och Mecklenburg-Vorpommern), 

uppföronde αν ett nytt sjukhus i 

Thessaleniki samt universitetssjukhus 1 

Spanien och Itolien. 

Pò utbildningsomrâdet omfottar investe

ringarna universitet och utbildningsinstitu-

tiener 1 Irland, Sponien och Portugal, 

samt skolor pò högstedie- och gymnosie-

nivâ i det utemeuropeiska deportementet 

Lo Réunion och i Skottland. 

Särskildo globolo Ion tili investeringar ov 

mindre omfattning inom dessa tvâ sekto

rer hor godkönts eller tecknats 1 

Frankrike, Belgien, Nederlönderno, Don

mork, Finland, Grekland och Sverige. De 

utnyttjos 1 ollmänhet mycket snobbt αν 

mellanhänderno, vilket visar ott det finns 

ett verkligt finansieringsbehov för ett 

modernisera infrastruktur i medelstor 

skole inom utbildning pò högstedie- och 

gymnosienivo och inom sjukvârden 1 de 

berörda länderna. 

UTÖKADE ÂTGARDER TILL FÖRMAN 

FÖR TRANSEUROPEISKA NÄT, MIUÖ 

OCH STADSFÖRNYELSE 

Inom romen för Amsferdomhondlings-

pregremmet ovser EIB ocksâ att öko sin 

finansiering tili förman för transeuropeis

ka not, miljöskydd och stodsförnyelse, 

dar man redon sotsat näro 1 3 miijarder 

ecu i genomsnitt per òr under perioden 

1995-199Ó. 

Under 1997 uppgick godkännondeno 

inom desse sektorer tili over 1 5 miljor

der, vilket vor en ökning med näro 2 mil

jorder jämfört med genomsnittet de tvâ 

foregâende âren. De godkònnanden 

sem gjorts under de telv senoste móna-

derno ovser nyo vägprojekt i Spanien, 

Portugal och Tyskiand, investeringar i 

jòrnvòg 1 Finland och Portugal och 

utbyggnod ov flygplatserno i Helsingfors, 

Modeire, Medrid, Nürnberg, 

Besel/Mulhouse och Köln/Bonn. Lan fill 

prioriferade transeuropeiska nät ovser 

särskilt Öresundsförbindelsen mellen 

Denmark och Sverige, höghostighetsta-

get PBKA 1 Belgien, motervägsovsnitt 1 

Grekland samt järnvögsinfrastruktur i 

Italien och Förenode kungoriket. 

EIB följer Amsterdamhandlingsprogram

mets ovsikt Ott inrikta bankens bidrag pâ 

omrâden eller projekt som inte erhòller 

tillräcklige medel ur den offentliga bud-

geten och som snobbt kon paverko sys

selsättningen. Banken hor därför utveck

lot sin finonsiering tili förman för 

investeringer 1 stodsförnyelse. Upprust-

fielsingfors-Vanda flygplats 

ning αν förfollne kvarter eller inrättonde 

ov offörscentro i städer òr orbetskroftsin-

tensivo projekt som semtidigt förstärker 

den ekenomisko tillväxten och den socle-

la sommonhâllningen i berörda omrâ

den. Vissa αν projekten her utfermets 

som partnerskap mellon offentlig och pri

vet verksamhet och kon stimulera bevil

jondet ov bankfinansiering tili investering

ar som tidigare enbart finonsierots 

genom stetsbudgeten. 

Vid slutet αν September hade banken 

godkönt finansiering αν sammanlagt 1 8 

projekt eller progrom for stedsfòrnyelse i 

8 lander till ett belopp ov 3,4 miijarder. 

Av detta belopp hor 1,7 miljorder redan 

varit fòremòl för undertecknonde ov 

loneovtol. De viktigoste gäller progrem Ι 

södro Itolien, Boleorerna, Berlin, 

Dijsseldorf, Leipzig, Amsterdam, Lis

sabon, Borcelona och Florens. 

Investeringerne sem ovser olika slogs 

infrastruktur (distribution och uppsamling 

ov votten eller energi, vägförböttringor 

och ollmänno transporter, byggnoder, 

etc) omfottar 1 fiero fall även uppföronde 

αν nyo bestäder eller upprustning ov 

sociola bestäder (Amsterdom, Lissabon, 

södro Italien) som her en avsevärd inver

kan pò den ekonomiska och sociole 

utvecklingen samt pâ levnodsstondorden 

för berördo befolkningor. 

Ett tiotel mer troditionelle projekt röronde 

vottenhontering och avfollshontering hor 

ocksâ godkönts inom romen för 

Amsterdamhandlingsprogrommet tili ett 

totelbelopp ov 1,3 miljorder i Frankrike, 

Förenode kungoriket, Tyskiand, Spanien, 

Portugol och Belgien. Blond desso âter-

finns globolo Ion som òr särskilt evsedda 

för finansiering ov de smâ och medel-

storo företogens miljöinvesteringar, 

exempelvis i Seine-Normondiedalen 1 

Frankrike. 

Den möjlighet Amsterdamhandlings

progrommet erbjuder ott i lämpligo foli 

höja gränsen för EIB:s finansiering tili 

bögst 75% för miljöprojekt eller projekt 

som gäller tronseuropeisko not her redon 

tillämpots för 4 projekt pò miljöomradet: 

stetiener för honfering ov hushâllsovfoll 

med vörmeotervinning 1 Koblenz (Tysk

iand), Chartes (Fronkrike) ech Brescio 

(Italien), ett pregrem för modernisering 

ov stedsinfrostruktur pâ Boleorerna, samt 

för 3 projekt som gäller transeuropeisko 

nät 1 Portugal ech i Tysklend. • 
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"UTLANINGSONSTRET FOR SMA 

OCH MEDELSTORA FÖRETAG": EN 

EUROPEISK FINANSIERINGS

ORDNING FOR TEKNOLOGI 

OCH LÀN MED RISKDELNING 

I genomsnitt hor europeisko smâ ech 

medelstero fëretog med fórre an 100 

onställda inrättot ca 260 0 0 0 nyo 

arbetstillfällen per âr mellan 1988 och 

1 995, medon de stero företogen vorje 

âr ovskoffot 220 0 0 0 tjönster. De nyo 

orbetstillfälleno i Europeisko Unionen ska-

pos olltsò till olirò störsto delen i smâ 

företag med snabb tillväxt dar utveckling

en i mycket stor utströckning är beroende 

ov egenkapitoltillskett innon benkfinonsi-

ering ken komme 1 frage. Med undontog 

ov Förenade kungoriket är morknaden 

för riskkapitol i Europa fortfaronde rela

tivi outvecklod. Progrommets viktigoste 

ospekt bestâr därför i ott utöko EIB:s möj

ligheter tili finansiering ov smâ och 

medelstero företag 1 onslutning tili de 

särskilda problem som desso företog 

stalls inför. För ott bemöto de oliko eke-

nomiernes behov somt benksekterns möj

ligheter 1 de oliko medlemslönderna 

omfattor Amsterdomhandlingprogrammets 

utianingsfönster för smò ech medelstero 

företog en red oliko finansielle Instrument 

som inräftots i somarbete med, och som 

komplement tili, bonksektorn och specio

liserode finansinstitut. Utleningsfönstret 

omfottar verksamhet sem syfter tili ott 

utveckia instrument för riskkapitol ech 

riskdelning mellen EIB ech pertnerinstitu-

ten. Kvolitén pò somarbetet med erforno 

mellanhänder har gjort det möjligt ott 

faststöllo ech snobbt inrätto de första 

lânen. 

I syfte Ott utveckia riskkopitolinstrumenten 

inom Europeisko Unionen inrättode EIB 1 

november 1997 tillsommons med Euro

peisko investeringsfonden (') "Europeisk 

finonsieringserdning för teknologi" (ETF), 

som vor den första konkretiseringen ov 

(') EIF ägs αν EIB (40 %), kommissionen (30 %) 

och âttio banker i unionens alla lönder. 
Kontaktperson vid EIF: Pé Verhoeven, tales
man, 43, Bid J.F. Kennedy L-2968 Luxemburg. 
Fax (-h352) 4266 22 200 

utloningsfönstret för smâ och medelstora 

företag och samtidigt utgjorde en finon-

sieringsfond för riskkapitolfonderne med 

ett ursprungligt kepitol ρά 2 0 0 miljoner 

ecu, vorov 125 miljoner kom fron EIB 

ech 75 miljoner fron EIF. 

ETF administreras ov Europeiska investe

ringsfonden och förvörvor endelor 1 risk

kapitolfonder, eller riskka

pitolfonder som spedo- a M ^ y " " ^ 

liseret sig pâ egenkapital- P * ^ ^ ! 

tillskett tili innovativo smâ I 

och medelstero företog 

under utveckling, i belo 

Europeisko Unionen. 

Hittills her ordningen 

genomfört 10 förvärv ov 

ondelor i fonder i 5 ov 

unionens lander till ett 

belopp ov 40 miljoner 

ecu vilket, tack vare hòv-

stòngseffekten, gör det 

möjligt Ott sotso over 

520 miljoner i riskkepitel 

tili förman för smò och 

medelstora företog. 

EIF förvaltor även Instrument för ott 

utvecklo riskkepitel ur unionens egna 

medel som stalls till förfogande αν kom

missionen pâ initietiv αν Europo

porlomentet. EIF förfeger from till òr 

2000 over totalt 350 miljoner ecu för ott 

stödje utvecklingen ov riskkapitolfonder. 

Desso medel gör det möjligt för 

Europeisko utvecklingsfonden ett ingripo 

inom en rad olika omrâden sòvòl när det 

gäller utvecklingskopitol som startkapital. 

Eftersom EIF star i direkt kontakt med 

morknaden kon fonden semmenföro pri

vat riskkapitol tili förman för projekt med 

stark potential. 

EGENKAPITAL OCH KVASIKAPITAL 

FÖR FINANSIERING AV SMÂ OCH 

MEDELSTORA FÖRETAG 

Med utgòngspunkt frân inrättningsförfo-

rondet för traditionelle globolo Ιάη hor 

EIB 1 portnerskop med bonkvörlden inlett 

en rod tronsoktioner med riskdelning 

ovsedde ett förstärko de innovativo smò 

och medelstora företogens kopitolstruk

tur. Den tillhandohâller pò detta sott 

ytterligare medel utöver dem som port-

nerne bidror med, för ott desso institut 

skoll inrätto riskkapitolfonder, förstärko 

anvöndningen αν existeronde Instrument 

eller beviljo försokringar tili fonder. 

I slutet ov September 1998 godkände 

banken 17 Ιάη gällonde 9 lönder tili ett 

belopp ov 5 6 0 miljoner, och ett tiotal 

lonetronsaktiener 

är pò väg ott 

avslutos mellan 

bankens enheter 

och oliko portner-

Blond de tronsok-

^ tioner som hittills 

υ n d e r t e c k n o ts 

âterfinns bl α till-

h a n d o h â l l a n d e 

αν medel till 

SOFARIS (Société 

française de go

ronties des finon

cements des PME), 

som stöder bevil-

jonde ov garanti

er tili riskkapitolföretog, lonsering eller 

samfinansiering ov riskkapitolföretag till

sommons med IMI (Istituto Mobil iere 

Itoliono), Institute de Credito Oficial i 

Spanien, ABN-Amro Benk, Société 

Netionale de Crédit et d'Investissement 1 

Luxemburg, Swedbank i Sverige, Banco 

Português de Investimento, Londesbonk 

Hessen-Thüringen, somt med en koncern 

ov sparkossor i Sponien. 

EIB delor risken för desso Ιάη med de 

oliko Instituten. Bonkens râd her därför 

inom romen för Amsterdemhendlings-

programmet givit banken tillstând ott 

gorontero Ionen genom att utnyttjo ban

kens förvoltningsöverskott i storlekserd-

ningen 1 miljord ecu. Av detto belopp 

reserveras ett onslag pâ co 800 miljoner 

för risken med globolo Ion med riskdel

ning. Detto onslag kon vid behov utnytt

jos under lònets löptid. Totolt bör desso 

nyo atgörder under de tre verksomhetsar 

sem Amsterdamhandlingsprogrammet 

pagar fâ from 5 till 8 miijarder för ott för

stärko de innovativa smò ech medelstero 

företogens egenkapital. • 

E I B B U L L E T I N E N 4 , : i j i t e 3 
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Finansiering αν smà och medelstora 
företag i Europa 

• Europeisko Investeringsbenken her, 
som EU:s finonsinstitut for langfristig utiâ
ning, en centrol roll i ott frömjo Europeiska 
unionens integrotlen ech modernisering, 
ech i synnerhet ett stòrko den europeisko 
industrins konkurrenskroft. I detto sommon-
hong òr det stöd sem ges till smâ och 
medelstora forelegs verksomhet ev ovgö
ronde betydelse, dâ dessa utgör mer on 
1 8,5 miljoner eller 99 % ov samtlige pri
valo företag i Europa och sâledes star för 
den vösenlligo delen αν den europeisko 

orbelsmerknoden. 

Alt frömje de smâ ech medelstero företo
gens verksomhet är en ev Europeiska 
investeringsbankens centralo verksamhe
ter. Mellon 1993 och 1997 belelede 
bonken ul närmare 1 1 miijarder ecu för 
Ott stödja cirka 48 000 smâ och 
medelstero projekt inom EU. Cirke Iva 
tredjedelor αν denno finansiering gick tili 

sma och medelstero företog 1 regionole 
utvecklingsomròden. 

EIB:S GLOBALA LÂN 

EIB her under òrens lopp byggt upp ett 
omfottonde ech effektivt partnerskap med 
mer ön 1 30 banker i EU för ott tillhondo
hâllo stöd för investeringor som genom
förs ov smâ ech medelstero företag. Av 
effektivitetssköl finonsieror EIB investering
ar i smò och medelstero företag indirekt 
genom lâneorrengemong med bonksek
torn, som bonken kellor globolo Ion. 
Eftersom EIB inte her resurser för ott direkt 
hontere tusentols transaktioner för smâ 
och medelstero företag som òr utspriddo 
over belo gemenskapen, hor banken istöl-
let ett näro samorbete med lokolo bonker 
och finansiello mellanhänder. Desso hal
ler 1 kundkontakterno med de smò och 
medelstero företogen, hor direkt tillgâng 
till sektorvis och regionol informotion ev 
bog kvelitet och kon pò näro ball föija för
ändringar i efterfrogon och gòre utvörde-
ringor αν föreslegne projekt. 

De globolo Ionen kombinerer EIB:s möjlig
het Ott Ιάηα upp medel pò kopitolmarkno-

derno ρά basto möjligo villkor (AAA) -
vilko sedan lânos ut mot kostnodstöckning 
dò banken verkor utan vinstsyfte - med 
finonsinstitutens lokelkännedom om poten-
tiello transaktioner ech de lokale företo
gens verkiigo behov. 

UTVECKLINGEN AV EIB:S 
GLOBALA LÀN 

De globolo lânen, sem inröttodes αν ban

ken 1968 for Ott finansiera smò och 
medelstora investeringar i industrin och 
tjänstesektern, inklusive leesingverksom-
bet, ver Ursprungligen begränsode till smâ 
och medelstora företog i regionole utveck
lingsomròden. Under òrens lopp bor 
tillämpningsomradena för bankens globo
lo lân gradvis utökofs ech onpossots tili 
företogens förändrade behov samt tili 
Europeisko unionens och medlemsländer-
nos ekenomisko politik. Bredden pò de 
investeringor som tòcks αν de globole 

lânen utvidgodes till ett omfatto initiativ 
frân lokole myndigbeter sem utvecklar 
smòskolig offentlig infrastruktur i stödemra-
den (1979), och dörefter smò och 
medelstero företogs investeringar till för
man för tryggod energiförsörjning och 
rationell energionvöndning (1980), info-
rande och utveckling αν ovoncerod tekno

logi (1985) och miljöskydd (1986). EIB;s 
globale lân utvidgodes 1987 tili ett 
omfatto smò ech medelstora företogs inve
steringar i helo EU, oovsett ver de vor 
lokeliserode, och frân 1995 blev även 
defeljbandeln och tjänstesektern berötti-
gode tili stöd. 

EIB her nyligen inrättet riskkapitolordning-
or tillsommons med finansinstitut, för ott 
hjölpa tili Ott utveckia och utvidga riskkopi-
tolmorknoden för sma och medelstero 
företog i Europa. Desso hor introducerofs 
som del ov bonkens Amsterdem-bandlings-
progrom (se s. 1 ). 

Den globale lâneordningen her bidrogit 
tili Ott upprötto och stärke ett lòngsiktigt 
somarbete mellan EIB ech bonk- och 
finonssektorn i medlemsländerno. Beslutet 

om utiâning ligger hos mellenbònderna, 
som är ensverigo för ott bedömo, prissöt-
to och te ρά sig kreditrisken för enskildo 
smâ och medelstero företag. 

Den basta goronfin för ett fördelarno med 
finansieringen fron de globole lânen över-
förs ör ett det finns en kenkurrenskroftig 
morknod som erbjuder fiera olternotive 
köllor till finansiering för smâ och 
medelstora företag och som skapor storko 

•^^m ^ m % ^ ^ 

incitement för de finansiello mellanhän
derno Ott ge det basto möjliga lâneerbju-
dondet. För ott främjo detto her EIB konti-
nuerligt strövot efter ott diversifiera 
konalerno för sino globolo Ιάη, genom ott 

förlite sig pò ett representetivt urvel ev 
bonksektorn i varje land. 

Krediter tili smâ och medelstora företag ur 
EIB:s globolo Ion varieror fron 20 000 
ecu till 1 2,5 miljoner ecu ech kon tocko 
upp tili 50 % ov prejektkostnoden. 
Storleken pâ den investering som stöds 
genom ett globalt ΕΙΒ-Ιάη kon därför vorie-
ro mellan 40 000 ecu och 25 miljoner 
ecu. Merperten αν krediterno gor tili smò-
företog; mer ön 80 % αν det sommanlogda 

ontolet krediter (respektive 60 % ov totolbe-

loppet) gor tili företag med forre ön 50 
onställda och cirka 95 % (respektive 85 %) 
tili företog med forre ön 250 onstölldo. 

Investeringar som somfinonsierodes 1997 
genom vonlige globale Ιάη (2,2 miljorder 

ecu till 1 1 0 0 0 smâ ech medelstora före
tag) bidrog tili ott cirke 1 2 000 erbetstill-
föllen skopodes inom sektern i Europeisko 
Unionen ech ett ytterligore 18 000 
orbetstillföllen künde bevoros. ·ϊί 
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Kraftig ökning i utiâningen 
till kandidatländerna 

• Under 1997 lònode EIB ut nörmore 
1,5 miljorder ecu i de tie lönder i Centrel-
och Östeurepo som her ensökt om med-
lemskep i EU. Det motsvaror en ökning 
med en tredjedel jömfört med 1 996 och 
tre ganger tillvòxttakten för bankens totalo 
utiâning. Med mer ön 2 miijarder ecu i 
utiâning hittills i ar, kemmer 1998 ott bli 
ytterligare ett rekordâr för EIB:s verksom
het 1 regionen. 

I jonuorl 1998 introduceredes en särskild 
finansieringsordning för stöd Inför anslut
ningen ρά 3,5 miijarder ecu sem komplet

terer det mer omfottonde treòrige utlâ-
ningsmondotet, vilket godköndes 1997. 
Det innebör oft det totola belopp som 
finns tillgöngligt för regionen under treârs
perioden 1997-1999 uppgâr till 7 miljor
der ecu, vilket gör det möjligt för EIB ott 
bemöto den store efterfrâgon pâ dess 
finansiering i somtligo kondidotländer. 

EIB:s stöd Infor anslutningen òr tillgöngligt 
för samtliga lönder Ι Central- och Östeure
po sem forbereder sig för onslutning tili 
Europeisko Unionen, bade tili de som ken 
onsluto sig 1 ett tidigt skede ech tili de som 
beböver mer tid. Med detto tillvögogangs-
sött kon EIB bidro tili utvecklingen ev infro
strukturnät som binder semmen desso lan
der med EU, vilket för dem nörmore 
unionens morknoder och samtidigt bidror 
tili en djupore integration mellan kondidot-
lönderno sjölvo. EIB:s buvudmalsöttning är 
Ott störka deros ekenomisko integration 
genom ett upprepo ved men gjerde tidiga
re dâ Grekland, Portugol ech Spanien för-
beredde sig inför sino anslutningar tili EU. 

Bankens verksombetsomraden i Centrel-
och Östeurepo ör tili stor del desomma 
som inom Europeiska Unionen, dvs regio
nolutveckling, infrastruktur för transport 
och telekemmunikotion, trygged energi
försörjning och rationell energibontering, 
stodsförnyelse, miljöskydd och industrins 
konkurrenskroft, och da särskilt de mindre 
företogens kenkurrenskreft. 

De lònevillkor sem bonken tillämpar för 
projekt i kendidetländerno överensstöm-
mer i vösentlig grad med de som tillöm-
pes i EU:s nuvorande medlemsländer. 
Bankens Ion är särskilt fördelaktigo för 
investerare inom EIB:s troditionelle verk
sombetsomraden - industri ech infrastruk
tur - som genomförs ov initiativtagore 
fron den offentliga och privato sektorn, 
som inte skulle kunno erhalle sâdona vill
kor genom ott vöndo sig direkt tili interna-
tienelle kepitolmarknoder. Bankens villkor 
ör ocksâ förmanlige för vösterlöndsko 
företag som entingen sjölvo Investerar i 
regionen eller som pertner i semriskföre-
teg. Liksom inom Europeisko Unionen 
finonsieror bonken bögst upp tili 50 pre-
cent αν projektkestnoden, vilket lömner ett 
stort utrymme för samfinansiering ech 
särskilt finansiering fron utlöndsko köllor. 

Bankens gode renommé, sem beror ρά 

dess noggronno utvörderingor αν sino 

projekt ech dess status som europeisk Insti

tution, bidror tili ett mobilisera sâdon sam
finansiering och ett tillförsäkro potentiello 
samfinonsieringsportner. Ρά sa sott ogerar 

banken som kotolysotor för utlöndske 
direktinvesteringer i Control- ech Östeure
po. Bonkens projektut/ärdering, krov ρά 

korrekt uppbondling αν kontrokt samt dess 

râdgivning till initiotivtagorna till projekten 
under bela implementeringsperioden för
stärker detto och hjälper initietivtogarno 
Ott utorbeto tekniskt och ekonomiskt bär
kraftigo projekt. Benken böserer sin 
expertradgivning pâ 40 ars erforenhet ov 
ett finonsiero ett brett Spektrum αν infra

struktur- och industriinvesteringar. 

EIB bor börjot emittero obligotiener pò 
euromorknoderno i fiero central- ech 
östeuropeiska valutor (tjeckisko kroner, 
estländska kroner och syntetiske zloty) vil
ket bor gjort det möjligt för bonken, i de 
fall dâ notionello bestämmelser bor tillòtit 
det, ett användo medlen för att erbjudo 
Ion i respektive lokal voluto och eliminerò 
voluterisker för lantegerno. Obligo-
tienerno i control- och östeuropeiska valu

tor som emitteres pò euromorknaderno 

kan därmed bidro tili att konolisero väster-

ländskt sperando till Central- ech Östeure

po för Ott finonsiere moderniseringen ov 

ekonomierno. 

EIB her ocksâ emitterot sino AAA-ronko-
de obligotiener pò den inbemsko ungers
ko morknaden och pleneror att göro det-
sommo ρά den inhemska tjeckisko 

marknoden 1 början ov 1999. Det kem
mer ett bidro tili ott respektive kepitol-
merkned utvecklos - sörskilt morknoder
no för lòngfristigo obligotiener - och ör 
precis ved bonken gjerde för ott bjölpe 
tili Ott utveckia Greklends, Pertugols och 
Sponiens kapitolmorknoder. 

TRANSPORTPROJEKT I FOKUS 

Merparten ov de 2 miijarder ecu som bar 
lânots ut till projekt I Central- och Öst
eurepo under de försto tie mânederna αν 

1 998 gick till tronsportprojekt som omfot

tar moderniseringen ev järnvögslinjer i 
Ungern och Rumänien, vägförböttringor i 
Bulgarien, Litouen, Polen, Tjeckien, 
Rumänien ech Slovenien samt kellektiv-
trefikprejekt i Budapest, Krakow och 
Ketowice. Investeringar 1 övriga sektorer 
inkluderade en fobrik för tillverkning ov 
dieselmoterer i övre Silesien och ett 
gaseldot kroftvärmeverk i Brotislavo. I 
Slovokien och Slovenien bor EIB deltegit 
i finansieringen ov mobiltelefoninät. 
Globolo Ιάη ρά totolt 80 miljoner ecu till 

affòrsbonker hjölpte till ott finonsiero smò 
ech medelstora projekt 1 tillverkningsin-
dustrin 1 Ungern, Tjeckien, Lettland, 
Rumänien och Slovenien. 
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INDUSTRIN 

EIB kan delta direkt i finonsieringen αν 

stero industriprejekt ech involvere ondra 

bonker i somhnonsiering ov projekten. 

Smâ och medelstero företog ber ocksâ 
tillgâng till ElB-hnonsiering, men indirekt 
genom globale lân (kreditlimiter) som EIB 
stòller till fòrfegonde till ett ökande antol 
portnerbonker i somtligo kondidotländer. 
Afförsbonker ör följoktligen völkomno 
som partner tili EIB, bâde sem interme-
diörbenker ech som garanter för bankens 
utiâning till industrin. 

FORTFARANDE FÂ MILJÖPROJEKT 

Bonken fortsätter ett stollo Ιάη till fòrfe
gonde inom samtligo sektorer som utgör 
dess normale verksomhetsomrâde, men 
den logger nu sörskild vikt vid projekt 
som förböttror och skyddor miljön. Storo 
delor ev EIB:s finonsiering her gâtt till 
infrostruktur för kommunikation och ener
gi samt industriprejekt, som ofte resulterer 
i vösentlige förböttringor αν luft- och vet-

tenkveliteten. 

EIB finonsieror redon kellektivtrofik i 

Budopest, Bukerest och Krokew för ott 
förhindre ott en ytterligare förskjutning 
sker fron kellektivtrofik tili privato tron-
spertmedel. Pò sa satt kommer desso 
investeringar ocksâ ett förbättro miljön. 
Bonken utvörderor för nörvaronde òtskilli-
go kommunolo miljöprojekt ech her nyli
gen tecknot sitt första större miljölan pò 
1 10 miljoner ecu med Budapest stod för 
Ott finansiera vägförböttringor, utbyte αν 

föraldrode och bullrige spârvognor, 
ovloppssystem, utrustning för förbränning 
ev fest ovfoll, parker, lekplotser och 
termolbodonläggningor samt mango 
mindre infrastrukturorbeten för ett te bort 
fleskbolsor i trofiken, minska trofikstock-
ningor och förbättro livskveliteten i ste
den. 

Eftersom kendidotlönderne även mäste 
uppfylla gemenskopens stondarder ρά 

mlljöemrodet, kemmer investeringar ρά 

detto omrâde ott bli olltmer viktiga. I detto 
ovseende kon EIB inte enbort tillhanda
hâlla sin finansiering, uton ocksâ sitt kun
nonde som böseres ρά erfarenhet frân 
fiera ârtienden αν solide projektförbere-
delser. Att finansiera miljöinvesteringar 

pò förmanliga villkor frömjor ocksâ infö-

rendet ov lämpliga institutienello och poli

tiske romverk för miljöskydd i Central- och 

Osteuropa. 

Det bor visot sig varo svòrore ott beviljo 
Ιάη till rena miljöprojekt, dvs projekt dör 
miljövord eller miljöförböttringar ör det 
övergripande malet, Oven om antalet 
sodano projekt ökor. Skölet tili detto är 
fromförollt ott mon 1 Central- och Osteuro
pa prieriterar modernisering ov basinfro
struktur och industri. Det beror även pò ott 
man först nyligen infört lömplig logstift-
ning och ett röttsligt ramverk som omfottor 
votten- ech ovloppsbebandling samt 
depenering ov fest ovfoll och miljövänlig 
fjörrvärme. Notionello regeringor och 
lokolo myndigbeter ger fortforonde lag 
prioritet ot sòdeno investeringor dò de 
vorken stöller budgetmedel tili förfegonde 
eller pò ett effektivt satt forbereder och 
genomför lämpliga investeringor. Andre 
begränsande foktorer òr den läge lokolo 
miljömedvetenbeten och bristen pò kun
nonde somt svârigheterne med ott tillöm-
pe principen oft den som förerener bete-
lor, den s.k. "polluter-poys-principle. 

SAMARBETET MED PHARE, EBRD OCH 

VÄRLDSBANKEN 

EU:s ondra Instrument för stöd tili de tie 
kondidatlöndernas förberedelser inför 
anslutningen òr PHARE-programmet som 
förvoltes ov Europeisko kommissionen. 
Stödet frân PHARE-pregremmet ges som 
bidrag ech dess verksomhetsomrâde bor 
utökets tili ett omfatto ett brett spektrum ov 
verksamheter. PHARE-programmets priori
teringor omfottar stöd vid reformer ev 
kendidetlöndernes myndigbeter ech vid 
införondet αν EU:s normer och stondor-

der. PHARE-programmet hjälper ρά sa 

sott notionello ech regionole myndigbeter 

somt tillsyns- ech övervokningsorgon i 

kendidetländerno ott bekonto sig med 
gemenskopsmâlen och dess procedurer. 
PHARE-pregremmet hjälper Oven kendi-
dotländerno ott höja stendarden ρά sin 

industri och större infrostruktur tili gemen-
skepsnivâ genom ott stóllo den investe
ring som behövs tili förfogende. För dette 
öndemol envönds bidrog fron PHARE-
pregremmet i eilt större utströckning tili ott 
somfinonsiero investeringsprojekt med 
EIB. 

Europeisko râdet godkände i juni 1997 
en ny strotegi för PHARE-programmet för 
âren 1 998 och 1 999 för att stärke för-
medlemskopsstretegin, vilken omfottor 
"portnerskop för onslutning" som entogs 
ov rodet för respektive kondidotlond. De 
ovtal em portnerskop för onslutning som 
ingicks mellan EU och kandidotlönderno 
foststöller de viktigoste malen ech priori-
teringorno och logger en god grund för 
EIB:s verksomhet 1 regionen. 

EIB samfinonsierar ocksâ ofte projekt till
sammons med Europeisko banken för 
âteruppbyggnod och utveckling (EBRD) 
och med Vörldsbonken. 

SAMMANFAHNING 

Investeringsbeboven 1 Centrol- och Ost
europa ör enormo. Visso berökningor visor 
ρά Ott behoven enbort 1 tronsportsektern 

uppgâr till cirke 90 miljorder ecu over de 
nörmoste femten âren. Det ör uppenbart 
Ott de framtido medlemsländerno i 
Europeisko Unionen inte kon bemöto 
desse finonsieringsbehov ρά egen bond, 

Uten beböver finonsiering fron externa 
köllor. Samtidigt som EIB kommer ett fort
sötto ett rikto en stor del ov sin utiâning till 
vager, jörnväger, flygplotser, homner och 
tronsportprojekt i städer, so förvöntos 
ocksâ utiâningen till miljöprojekt och 
industrin öke.Telekemmunikotionssektorn 
dror redon nytto αν ett imponerende 

flöde ev utlöndsko direktinvesteringor, Ιάη 

frân afförsbonker och onnot privat kapi
tal, vilket bor bidrogit tili ott man redon 
bor kunnat införo 1 den senaste teknolo-
gin. Energiprojekt, sem vonligtvis kröver 
löngre òterbetalningsperioder ön telekem-
muniketionsprojekt, leckar ocksâ till sig 
betydande intresse fron utlöndsko investe-
rore. EIB:s utiâning ech sokkunskop òr 
därför ev ovsevörd vikt inom sektorerno 
transport, energi, industri och miljö. • 
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EIB:s utiâning 
till förnybar energi 

• INLEDNING 

Utvecklingen ov fornybere energiköller 

ör en ov Europeisko gemenskopens 

energipolitiske mâlsottningor som EIB 

stödjer genom ett tillbendebâllo lângfris-

tigo lân till ekonomiskt bärkraftigo pro

jekt. Efter Ott 1 980 ho foststòllt ott fòrny-

boro energiprojekt òr ett sott att minska 

gemenskopens beroende ev eljeimpert, 

tillkönnogav ministerrâdet 1986 ott 

frömjandet αν förnybar energi vor ett 

vösentligt mal för gemenskopens energi-

pelitik. Men trots desse politiske initietiv 

under 1980-tolet levererer förnybere 

energiköller fortforonde mindre ön 6 % 

ov Europeisko unionens totalo behov αν 

primörenergi. 

Vindkraftsanläggning nära Pamplona 
(Navarro} i Spanien 

Europeisko kommissionen offentliggjorde 

i november 1997 en vitbok för förnybe

re energiköller ('), vilken lede from en 

gemensom strategi och bendlingsplen 

med malet ott fördubblo förnybaro ener-

gikällors ondel ov gemenskopens totale 

energiförbrukning tili 12 % senost ar 

2010 . Kommissionen berökner ott inve

steringer ρά 165 miljorder ecu I förnybe

re energiköller kommer ett behoves 

under perioden 1997-2010 for ott ηά 

detto mal. EIB, som bor long erforenhet 

ev Ott finensiero investeringar 1 energi-

sektorn, ör beredd ett tilibondobâilo ytter

ligore stöd tili förnybaro energiköller 

inom romen för atgörder för Ott bekämpa 

klimotföröndring och frömjo en bòllbor 

utveckling. Att öko bonkens utiâning till 

omrâdet förnybar energi ör ett ytterligare 

exempel ρά hur banken bidrar tili oft 

genomföro gemenskopens nya politiska 

initiativ. 

EU:S RAMVERK 

Sem Europeisko unionens finonsinstitut 

bedriver EIB sin verksomhet inom den 

röttsligo rom som foststöllts ov Fördroget 

em uppröttondet ov Europeisko gemen-

skepen - ov vilket bonkens stodgor ör 

en integrerod del - och övriga gemen-

skopsfördrog. Bankens uppgift ör ott 

tjäno EU:s politiske mal genom att till

handahâlla langfristig finansiering tili 

bärkraftigo investeringar som frömjor 

desse mal, vilko omfattor följande ener-

gipelitiska prioriteringor: utveckling αν 

gemenskopens inhemska energitillgâng-

or, en mer rationell energionvöndning, 

diversifiering ov de energiköller ech den 

sorts energiimport som skall ersätto 

oljeimperten. 

Europeisko gemenskopens energimal 

utvecklodes tili stor del met bekgrund ev 

eljekriserno under 1970-talet nör gemen

skopens storo beroende ev oljeimpert 

frön tredje lönder försotte gemenskepen 1 

en mycket sârbor situetion. Därför bade 

gemenskapen sem molsöttning, och lyck-

odes ocksâ med, ott minska andelen eljo 

1 den totola energiförbrukningen genom 

Ott utveckia inhemska tillgângor samt mer 

rotionellt utnyttjo tillgöngliga energiköl

ler. Oljeimperten minskode frân 60 % ev 

den totole energiförbrukningen vid bör

jan ov den första eljekrisen 1973 tili 

4 4 % 1990. Under 1990-tolef ökede 

dock Europeisko unionens beroende ev 

energiimport tili ce. 50 % och Importen 

förvöntos öko ytterligore under kommen

de är, om ingen òtgòrd vidtas, och 

uppgâ till 7 0 % òr 2020 [^). 

Gemenskopens onströngningor för ott 

υρρηά en mer rationell energionvönd

ning och ett utveckia inhemska alternati

va energikäller är följoktligen ov fortsatt 

stor betydelse. 

FÖRDEL^RNA MED FÖRNYBAR 

ENERGI 

Förnybor energi i dess oliko former (vind

kroft, biomosso, vettenkroft, solvörme, 

etc.) ör en ov gemenskopens egne ener

gikäller. Den bor den ytterligore fördelen 

αν Ott den minskor den totalo möngden 

koldioxidutsläpp (CO2) och ondro för-

orenende goser vid en tidpunkt da intres-

set för klimatföröndring och luftkvolitet 

ökor. Att öko förnybora energiköllors 

ondel ov den totelo energiproduktienen 

kommer ett bjölpe Europeisko Unionen 

Ott uppfyllo sine miljöatoganden bâde 

pò europeisk och internationell nivò. 

Desso âtoganden omfattor de som bön-

för sig tili Kyotoprotekollet (december 

1997) som ör bifegot romkenventienen 

em klimotföröndring. EU stör fest vid ott 

minsko de totelo koldiexidutsläppen med 

8 % tili 2008-12. För oft bjälpo EU:s 

medlemsstoter ott uppnò detto mal bor 

Europeisko kommissionen 1 sitt meddelon-

de om klimatföröndringens energidimen-

(')KOM(97) 599, 26.11.1997. 
(̂ ) Sidan 5 i vitboken för en gemenskapsstrate-
gi och hondlingsplan "Energi för fromtiden: 
förnybaro energikällor". 
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sien (̂ ) identifierot en rod energiâtgar-

der, bl. o. ott ge förnybora energikällor 

en fremtrödende roll. 

Utöver det bidrog som förnybor energi 

kan ge tili ollmönna energi- och miljòmòl, 

sem exempelvis minskot beroende ev 

energiimport, lokal produktion och tryg

ged energiförsörjning her denne energi-

kölle möjligheten ott ge ett betydonde 

nettetillskott ov arbetstillfällen, fromförollt 

blond de mânga smâ och medelstora 

företag som ör verksammo i sektorn. 

Dess utveckling erbjuder ocksâ betydan

de möjligheter tili export fron europeisko 

företag, utov vilko mânga ör vörldsledon-

de inom omrâdet förnybor energiteknik. 

Slutligen hor frömjondet ov förnybora 

energikällor ett brett stöd hos allmönhe

ten, vilket i bog grad ör boserot pâ mil-

jöskäl. 

EIB:S LAN TILL FÖRNYBARA 

ENERGIKÄLLOR 

Under de senaste fem âren, 1 993-1 997, 

bor banken tecknot Ιάη ρά 1 0 0 5 miljo

ner ecu ('') för att stödja utvecklingen αν 

förnybora energikällor (se förteckning ρά 

siden 4). Dette motsvaror mer ön 5 % ov 

den totola utiâningen till energisektorn 

under somme period. EIB:s utiâning till 

förnybaro energikällor sker, liksom i övri

ga ekonomiska sektorer, anfingen direkt 

genom individuello Ιάη eller indirekt 

genom globolo Ιάη. Större investeringer 

(25 miljoner ecu och uppät) finonsieros 

genom individuello Ιάη sem ovtalos 

EIB:s utiâning till förnybora energikällor, 
1 993-1 997, inom och utanför EU, fördelad pâ 

projektkategori (totolt 1 005 miljoner ecu): 

biomassa 5 % 

jordvarme 3 % 

vindkroft 9 % 

vcttenkraft 83 % 

direkt med initiolivlo-

gorno eller med finonsi

ello mellonhönder, me

dan smâ ech medel

stora projekt (40 0 0 0 

ecu och uppât) finonsi

eros indirekt genom 

globolo Ιάη. Desso kre-

ditlinjer beviljes bonker 

och finansinstitut som ör 

verksommo ρά europe

isk, notienell eller regio

nol nivò, som väl kän

ner tili de verklige 

behoven hos företogen Vattenkraft i Sverige. 

eller lokole och regio-

nolo myndigbeter. 

Mellan 1993 och 1997 gick sommon-

logt 77 % ov finonsieringen ev förnybar 

energi tili projekt inom Europeisko Unio

nen och 23 % tili projekt utanför EU. 

Närmare 890 miljoner ecu stölldes tili 

förfogande genom individuelle Ιάη till 23 

projekt med en totelkestnod ρά cirka 

5 4 2 5 miljoner ecu. Projekten omfettode 

Installation ov mer ön 2 970 M W e 1 ny 

kopocitet och modernisering ev behntli-

ge kroftverk med en total effekt ρά mer 

an 3 4 2 5 M W e . Miljöfördelarno jämfört 

med att onvönda olternetiv fossileldod 

kroftgenerering uppgâr till en beròknad 

minskning αν koldioxidutslöpp ρά 23 mil

joner ten per òr (^). Arlige besporingor 

ov oljo ligger pâ cirka 3 Mtoe ('). 

Insotserno inom Europeisko Unionen gäll-

de till òvervògande del vottenkroftprejekt 

(78 %) ech till viss del vindkroft (12 %). 

Övrigo delsektorer omfettode kroftverk 

som eidos med biomosso (6 %) och jord

vorme (4 %). Lan tillhandahölls för vot-

tenkroftverk i Italien, Österrike, Sverige, 

Spanien och Finland, vindkroftsonlögg-

ningor i Spanien och Tysklend, jordvör-

meprejekt i Italien och kreftverk som 

eidos med ved och ennon biomassa i 

Sverige. Ytterligare 1 1 7 miljoner ecu till-

bondobölls genom 1 16 krediter beviljo-

de ur globolo lân. De spelode en bety

dande roll i Italien ( 3 7 % ov somtligo 

beviljade krediter ur globala Ιάη) dör 

somtligo stödde mindre vottenkroftpre

jekt. Ytterligare 35 % ov de krediter som 

beviijades ur de globolo Ionen gick tili 

Spanien, dör de stödde vindkroft-, vat-

tenkroft- och biomessoprejekt somt 21 % 

i Tysklend, dör semtliga projekt ver vind

kroftprojekt. 

Utanför Europeisko Unionen gick Ionen 

tili förnybaro energikällor under denno 

period uteslutonde tili vottenkroftprejekt, 

fromförellt i Afriko, men ocksâ i Norge, 

Lettland, Cesto Rico och Pokistón. Ett stor-

skoligt vindkreftprejekt uvörderes dock 

for nörvoronde i Medelhovsomrädet. I 

Turkiet bor banken bjölpt tili ott finansiera 

en genomförberbetsstudie för vindkraft 

under Programmet för tekniskt bistand tili 

Medelhovsomrädet (METAP). EIB är till

sommons med Världsbenken gemensom

ma grundare ov progrommet som inrötto

des 1990 för Ott to itu med omrâdets 

mycket specifiko miljöpreblem. 

(=) KOM(97) 196 sluflig, 14.5.1997. 
('') Den hänvisade Statistiken innehâller inte sek
torn för omvandling αν avfall tili energi som 

Inte omfattas αν definitionen för förnybaro 
energiprojekt. Banken tillhandahöll under 
sommo period mer ön 1 160 miljoner ecu för 
17 projekt i sektorn för omvandling αν avfall tili 

energi i heia gemenskapen. 

(̂ ) Minskningen αν koldioxidutsläpp är extra-
polerad frân kommissionens vitbok (tabell 6) 
som hänvisades tili tidigare. 
(') toe = motsvaronde mängd uttryckt i ton olja. 
1 GWb αν elkraft som généreras frön en förny
bar energikällo anfas spara motsvaronde 250 
ton olja i ett värmekraftverk. 
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EIB;S TOTALA UTLANING TILL STOD 

FOR EU:S ENERGIPOLITIK 

Bankens finansiering αν förnybaro ener

giköller utgör en del ev bonkens totelo 

utiâning till stöd för EU:s mal ett söker

stöllo en tillförlitlig, kostnodseffektiv och 

miljövänlig energiförsörjning. För ge

menskopens bögt utvecklode ekonomier 

är tillgòngen till en sâdon energiförsörj

ning en förutsättning för en bâllber 

utveckling och skependet ov orbetstillföl

len. EIB:s utiâning hjälper fill off diversifi

era EU:s energiförsörjning, ufnyftje 

inbemsko tillgângor inkluderande förny

baro energikällor ech sökerstölla en 

rationell bantering αν dem, samt i ökon-

de grod to hönsyn till miljökrov. Under 

de senaste fem âren bar banken tillbon-

dabâllit mer ön 16 miijarder ecu till 

energiprojekt, vilket motsvaror nöston en 

femtedel ev bonkens totelo utiâning. 

Bland prioriterode atgörder fonns sko

pondet ov sammonböngonde gas- och 

elnöt over bela kontinenten som möjlig

gör uppröttondet ev en integrerod ener-

gimarknod, en tryggod energiförsörjning 

till lögre kostnod, rotienell onvöndning 

ov kroftverkens kopocitet ech en minsk

ning ev förereninger. I detto sommon-

bong bor banken tillhondahâllit finan

siering för införonde ov naturgosan-

vöndning 1 Italien, Tyskiand, Spanien, 

Grekland och Portugal. Bonken hor 

ocksâ finonsierot konstruktionen ov gos-

ledningor som knyter Rysslend, Algeriet 

ech gesfyndigbeter i Nerdsjön tili EU 

och som därmed säkerstöller tillgòngen 

till riklige resurser nöre unionens grön

ser. Inom elektridtetssektorn bor banken 

bland onnot bidrogit tili uppröttondet ov 

tronsmissionsnöt för högspönning ech 

sammankopplingar αν desso, särskilt 

genom installation αν undervottenskob-

lar för kroftöverföring mellan Sverige-

Tysklond, Norge-Donmork, Storbriton-

nien-lrlend-kontinenten somt Sponien-

Marocke. Ett flertol vottenkraftprojekt 

bor även finonsierots. Insatser som inrik

todes pò rationell energionvöndning 

omfettode projekt i industrisektorn och 

kreftgenereringsprojekt i anlöggningor 

som eldas med naturgos eller bushâlls-

ovfoll i belo EU. 

FRAMTIDA MÖJLIGHETER FOR 

FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR -

EIB:S STÖD 

Förnybaro energikällor òr utspriddo 

inom Europeisko Unionen och erbjuder 

betydonde möjligheter tili utveckling. 

Trots dette ör utnyttjandet ov dem fortfo

ronde ejömnt ech i ellmönbet begrönsot. 

Det kon bero pò deros relotivt böge ini-

tiola investeringskostnoder, Oven em 

driftskostnaderno kon vero lago. 

Frömjondet αν förnybaro energiprojekt 

ken dessutom inbegripo ebeprövod tek-

nik, vilket gör dem svâro Ott utvördera 

och vilket innebör en relotivt bog risk. 

Visse projekt kan behövo subventieneres 

genom bidrog dò de miljömössigo vins-

terne med förnybor energi ken vera 

svâro Ott fânga in i den finonsiella 

avkastningen för initiativtogaren. Projek

ten kon ocksâ vero mycket smò i storiek 

och dörför inte falle inom EIB:s utlònings-

rem som bankens stodgor foststöller. 

Även med en mer kenkurrenskroftig ener-

gimerkned 1 Europeisko Unionen òr from-

tidsutsikterno för förnybaro energikäller 

godo: 
• teknolegierno förböttres, 

• kostnoderno minsker, 1 vissa fall relotivt 

snobbt (t.ex. inom vindkreftsektorn dör 

reelpriserno per kilowatt bar sjunkit med 

cirka tvâ tredjedelor under de senaste 

femten âren), 

• ottityderno till användning αν förnybe

re energikäller föröndros ρά ett pesifivt 

sott, 

• ech tillverkning ech tjönster pò omrâ

det förnybar energi bâiler ρά ott bli en 

etablerad industri. De första sterskeligo 

Projekten för förnybora energikäller finns 

nu pò plots ech den finonsiello konkur-

renskroften förböttres inom samtlige del

sektorer, särskilt jämfört med andrò 

decentroliserade tillömpningar. Euro

peisko kommissionen frömjor utveckling

en ov förnybar energi genom ett ontal 

forsknings-, utvecklings- och demenstro-

tionspregrem. 

Hittills bor EIB:s utiâning fokuserets ρά 

mer kommersiellt och tekniskt utvecklade 

sektorer för förnybar energi, som vet

tenkroft och vindkraft. Andre förnybere 

energiprojekt, t.ex. biomesso-, trökol-, 

ved-, solvörme- och jerdvörmeprejekt 

utgör ön sä länge en liten del ev bon

kens loneportfölj. Detto kan förvöntos för

öndros under de kommende fem âren 

Jordvärmekraftverk i Latéraomrâdet (Latium) i 
Italien 

sem sver pò den förnyode tonvikt som 

löggs vid denno del ev Europeisko 

gemenskopens energi- ech miljöpolitik. 

Sem beskrivits ovon börjor förnybaro 

energiprojekt bli mer bärkreffigo för 

lânefinensiering, Oven em en blendning 

ov lane- och bidregsfinansiering 1 vissa 

fall kon fortsötto ott behövos för att pro

jekt skoll kunno réaliseras. S 

Yfter/igere information om detta ämne 

och skriften "EIB och miljön" samt tillhö-

rande dokument som "Riktlinjer för mil

jön" kan erhàllas frân Informations-

ecfi kemmun/fcat/ensovde/ningen, Yvonne 

ßerghersf: 

I 00, bd Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg 

Tel.: (+352) 4 3 7 9 3154 

Fax: (+352) 4 3 7 9 3189 

e-post: y.berghorst@eib.org 

Internet: http://www.eib.org 
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Overgangen till ^u ron : aktuella föröndringor 
för EIB:s utestâende lân 

^ Införondet ov euron ev 1 1 med

lemsstoter i Europeisko Unionen ('), till 

följd αν de beslut sem tegs ov 

Europeisko rodet i Bryssel 1 börjen ov 

moj 1 998 , kemmer ett skapo en ny volu

to sem förvöntos spelo en betydande 

global roll. 

EIB her reden bidrogit tili införondet ev 

euron ρά fiero sott, inte minst genom 

dess upplâningsstrotegi som syfter till ett 

skopo en stor och likvid morknod för 

eurodeneminerode skuldinstrument ρά 

kapitalmarknaderna. Med dess erforen

het och engogemong för införondet ov 

euren bor EIB varit, och fortsätter ett 

varo, en betydande aktör pò morknaden 

för den gemensomma valuton. 

Vid förberedelserno inför starten ov den 

tredje etoppen ov den ekenomisko och 

monetära Unionen (EMU) och införondet 

ov den gemensomme veluten den 1 

jenueri 1999, onser banken det voro 

lömpligt Ott informerò sine lântogere och 

goronter om de förändringar i bankens 

befintliga utlâningsverksomhet som infö

randet αν euron (EUR) medför. 

Desso âtgarder tar hönsyn till somtligo 

rättigheter hos de berördo perterno (se 

ruta). 

De huvudsokliga konsekvenserne för 

EIB:s utestâende Ιάη beskrivs neden: 

(') De 11 medlemsstaterna 1 Europeisko Unio

nen som deltar i den tredje etoppen αν den 

ekonomiska och monetära Unionen och som 
utsâgs αν Europeiska râdet i Bryssel den 2-3 
maj 1998 är: Belgien, Tyskiand, Spanien, 
Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Österrike, 
Nederländerna, Portugal och Finland. 

AVTALENS GILTIGHET 

Somtligo αν EIB:s lane- och garantiavtal 

som her tecknats innon euron införs -

oovsett vilken valuto de ör denominere-

de 1 - kommer ett fortsatto ett vere gil

tige efter den 1 jenueri 1 999. Röntor 

och somtligo avtolsvillkor, inklusive 

âtoganden, löptider, omerteringsplo-

ner samt möjlighet tili förtida inlösen αν 

Ιάη, kommer ett forbii oföröndrode. 

UPPLÄGGNINGAVLÄN 

• Somtligo lâneovtol sem bar logts upp i 

de deltagonde medlemsstaternas natio-

nella volutoenbeter ecb/eller ondre volu

tor kommer ott forbii oföröndrode. 

• I somtligo lâneovtol sem bor lagts upp i 

ecu kommer ecun ett ersöttes eutomotiskt 

ov euron den 1 jonuari 1999 efter kur-

sen 1:1, 1 ECU= 1 EUR. 

DENOMINERING OCH 

UTBETALNING AV LAN 

• Lan utbetoldo 1 de deltogende med-

lemssteternes nationella volutaenheter: 

Desso kommer ott forbii denominerade i 

den voluta som Ursprungligen tillhanda

hölls, om inte redenominering överens-

kems mellan porterno. I sâdona fall kom

mer den sisto ovstömningen mellon 

belopp i notionello volutoenbeter och 

deres motsvarigbet i eure ott göros vid 

siste ovbetolningen. 

• Lan utbetolda i ecu: Ecun kemmer ett 

ersöttas autemotiskt ov euron den 1 janu

ori 1999 efter kursen 1:1, 1 ECU = 

1 EUR. 

• Lan utbetoldo i ondro valutor: Desso 

kommer ett forbii deneminerede 1 den 

voluta som Ursprungligen tillhendebölls i 

lâneevtolet. 

ATERBETALNING SAMT ANDRA BETAL-

NINGAR PÂ LAN 

Betelninger kopplede tili laneavtol, inklu

sive òrligo ovbetolningor αν kapital och 

rönta, förtida inlösen ov Ιάη, avgifter och 

ondro kostnoder kommer att ske enligt 

följande: 

• Lan utbetalda i ecu: Desso kommer ott 

göros i eure, eftersom ecun kemmer att 

ersöttas eutomotiskt ev euren den 1 jonu

ari 1999 efter kursen 1:1, 1 ECU = 

1 EUR. 

• Lan utbetoldo i en deltogonde med-

lemsstots nationelle velutoenbet: 

- under overgangsperioden from till den 

31 .12 .2001 : 

i eure eller i den deltagonde med-

lemsstotens nationelle velutoenbet sem 

lânet betolades ut i, beroende pò vod 

lântogoren föredror, dâ det ör underför-

stòtt Ott banken vid vorje tillfälle kemmer 

Ott acceptera âterbetolningar Ι eure. 
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- efter overgangsperioden frân ech med 

den 1.1.2002: 

Ι eure, eftersom lâneovtelen moste onses 

varo utstöllda i euro. 

• Lan utbetoldo i ondro valuter: I somme 

volutor som de som utbetelodes i. 

RÄNTOR 

Den rönte som debiteres ör den som 

göllde nör lâneevtolet tecknades eller -

för lâneovtol med rörlig rönto - den som 

göllt vid vorje utbetolning, oovsett om 

ronton i fraga ör fast, justerber fest, rörlig 

eller konvertibel. 

• Lan med fast ränta (inklusive justerber 

fast rönto och konvertibel ränte om lânet 

redon bor konverterots): Ronton kommer 

Ott fortsötto varo den som ursprungligen 

tillhendehölls i laneovtolet oevsett vilken 

volute sem det gäller. 

• Lan med rörlig ränta (inklusive konverti

bel om lânet inte redon her konverte

rots): 

- Rörlig röntedifferens: Referensrönton 

kommer ott fortsötto ett vero EIB:s 

sörskilda rörligo rönta med en moxi-

miränta som uttrycks i punkter over 

den gällende referensräntan. 

- Fast röntedifferens: Direkt röntefoststöl-

londe baserat ρά den referensrönto 

som Ursprungligen tillbondebòlls eller 

dess eteblerode efterföljore. 

PRINCIPER OCH VIKTIGA ÖVERVAGANDEN SOM STYR 
ASPEKTER AV UTLÂNINGEN OCH UPPLÂNINGEN 

UNDER OVERGANGEN TILL EURON 

Fron och med den 1 januari 1999 kommer ecun att ersöttas automa-

tiskt αν euron (EUR) i somtligo lagliga bandlingar tili omräkningskur-

sen 1:1. Euron kommer att vara den gemensomma valuton i de med

lemsstoter som deltar i den tredje etappen αν den ekonomiska och 

moneterà Unionen, deras nationella volutaenheter kommer att fortsät

ta att användas som underenheter tili euron. 

Under overgangsperioden (1.1.1999 - 31.12.2001) kommer de tvâ 

viktigoste principerno som tillömpas för EIB:s utiânings- och upplâ-

ningsverksamhet att varo: 

"Avtalskontinuitet" (artikei 3 i râdets forordning (EG) nr 1103/97P)) : 

enligt denna artikei skall införandet αν euren inte öndra nâgra villkor 

i ett röttsligt instrument, sàvida inget annat har avtalats mellan parter

ne. 

"Inget tvang - Inga begrönsningor" (artikei 8 i râdets forordning 

(EG) nr 9 7 4 / 9 8 {')): en avtalspart fâr onvönda euron, men kan inte 

tvingas tili det. Ett belopp som är denominerat i anfingen euro eller i 

en delfagande medlemssfats nationella valuta och som ska betalas i 

denna medlemsstat, kan betalas anfingen i euro eller i den nationella 

valufaenheten. 

Frân och med den 1 januari 2 0 0 2 kommer de nationella valutorna 

för de 11 medlemsstaterna i Europeiska Unionen som deltar i den 

tredje etappen αν den ekonomiska och monetära Unionen inte löng

re att användas i bokföringstransaktioner. Senast i mitten αν 2 0 0 2 

kommer dessa valutor att uppböro att golia som lagliga betalnings-

medel genom att de ersötts helt αν euron. Samtidigt kommer nationel

la sedier och mynt att tas ur cirkulation. 

(') EGT LI 62 αν den 19.06.1997 

(') EGT L 139 αν den 11.05.1998 

Referensräntor 

• Lan utbetalda 1 ecu eller i de deltogon

de medlemsstoternos nationella volutaen

heter: Fron och med den 1 jenueri 1 999 

kommer referensräntan ott vara den refe

rensrönto som ersötter den tidigere, 

entingen EURIBOR eller EURO-LIBOR ['). 

• Lan utbetoldo i /cire-deltagonde med

lemsstaters notienella volutor: Referens

räntan kemmer ott vara den som till

handahölls i lòneavtolet (nömligen 

GBP-LIBOR, GRD-ATHIBOR, DKK-CIBOR 

och SEK-STIBOR). 

• Lan sem betolos ut 1 andrò större volu

tor (USD, JPY, CHF, etc.): Den gällonde 

(̂ ) EURIBOR kommer ott varo den rörliga refe
rensräntan för euron som stöds αν Europeiska 

unionens Bankfederation och Internationella 

Valutahandlarföreningen. Den kommer ott 
visas offentligt tili samtliga större informa-
tionsföretag för första gangen ov Dow Jones 
Market Ltd den 4 januari 1999, kl. 11.00, 
Brysseltid. EURO-LIBOR kommer att vara en 
rörlig referensrönto som stöds αν den brittisko 

Bankföreningen. Den kommer att visas 1 
London. 

referensrönton kemmer ott vere den som 

tillhandahölls i laneovtolet. 

FINANSIELL INFORMATION 

(AMORTERINGSPLAN, AVI O M 

ATERBETALNING, ETC.) 

Den finansiello Informationen som tillhon

dohâlls αν EIB till lântogare eller garan

ter beträffonde lâneovtol kommer ott 

utfördos ρά följande sott: 

• I de deltagonde medlemsstaternas 

nationella volutoenbeter: Sem ursprungli-

E I B B U L L E T I N E N Γ 
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gen tillbondebòlls ì lâneevtolet tillsom

mons med motsvarigbeten i eure. 

• Direkt i eure om lânet her redenemine-

rets eller bor vorit denomineret i ecu, da 

ecun kemmer att ersöttas autemotiskt ev 

euren efter kursen 1:1,1 ECU = 1 EUR. 

• Lan 1 de /c/:e-deltogande medlemssta

ternas nationelle volutor samt Ιάη i ondro 

större valuter som bondlos internotionellt: 

I somma voluto eller valutor sem tillhan

dahölls i lòneovtalet. ^̂  =-- ~<-i> £; 

SAKERHET FOR LAN 

Den underliggande sökerbeten skoll 

redenemineros tili semme volute som 

lânet ör utstöllt i. 

Ytterligare infermotion om overgangen 

tili euron sem omfattor EIB:s utiânings-

/.ύ EURO 

och upplâningstrensoktioner finns i bro-

schyren "EIB:s utiâning och upplâning 

under overgangen till euron - en prok-

tisk vögledning". Broschyren ör tlllgöng-

lig ρά 1 1 sprâk. 

f< 

20 

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

Europas utmoning: 
Investera i sysselsättning 

Europeisko investeringsbonken bòli 

sitt fjörde ElB-forum (') om den roll som 

investeringor spelar i oft skopo sysselsätt

ning den 22 och 23 oktober i Lenden. 

Ferumet somlode cirka 350 delegater 

frön banker ech ondro finansinstitut, 

industri, fockföreningor, regeringor, regio-

noie och lokolo myndigbeter, internotio

nella ergenisotioner, universitet och 

medie. Under den forste dogen bebend-

lede Sessionen de mer ollmönna frâgorno 

em vilko Instrument som kon användas för 

Ott öko sysselsöttningen och ved som 

künde vero den lämpliga sedalo model

len ett utveckia. Programmet för den 

ondro dogen vor mer tekniskt inriktot och 

behendlade möjligheterno att finansiera 

ekonomisk tillväxt genom oktiemorknader-

nos finansiering αν investeringar pò en 

stor och enbetlig eurekepitolmorknod 

samt tillgòngen till riskkapitol för innovoti

ve smâ ech medelstero företog. 

EN NYCKELFRÂGA FÖR EUROPA 

Malet för EIB:s ârlige forum ör ett semlo 

experter ρά viktiga europeisko frâgor för 

(') Se även EIB-bulletinen nr. 97, sidan 15. 
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Ott diskutera tidigare och fremtido trender 

för desso ömnen. Banken kon för dette 

öndemol onvönda sig blond onnot ov sino 

mango kentekter ρά marknoden, däri-

blond i bonksektorn, industrin ech den 

offentliga sektorn somt sin stöllning inom 

gemenskopens institutienello struktur och 

sitt samorbete med ondro internationello 

finonsinstitut. Ärets forum âterspeglede 

bade Europeisko unionens och EIB:s foku

sering ρά ett skopo sysselsättning, vilket ör 

en ovgöronde fraga ρά vilken fromgâng-

en för den ekonomiska ech monetäre Unio

nen och Europeiska unionens fremtido 

utvidgning tili stor del kemmer ott byggos. 

Betydelsen ov sombondet mellon investe

ringar och skopondet ev syssel

sättning bor understrukits ov 

upprepode Europeisko radsmö-

ten, med börjen vid teppmötet i 

Amsterdom i juni 1 997 nör EU:s 

stets- ech regeringschefer love-

de Ott to itu med de strukturello 

problem sem ligger bekem 

orbetslösbeten. Sem sver pò 

deros begären tili EIB ett stödje 

resolutionen om tillväxt och sys

selsättning, introducerade bon

ken sitt Amsterdam-handlings-

program (ASAP) för Ott öko utiâningen till 

investeringar som frömjor sysselsättningen 

inom Europeisko Unionen. 

DE GLOBALA RAMARNA 

EIB:s president Sir Brian Unwin underströk 

1 sitt inledningsonföronde ott temot för 

ferumet mäste ses 1 ett globelt perspektiv. 

Europeisko Unionen mäste minsko den 

oenstöndigt böge orbetslösbetsnivon mot 

bekgrund ev den nuveronde globolo 

finonsiello ech ekonomiska krisen sem EU 

inte belt kon undgâ. Met denno skiftende 

bakgrund ör den ekenomisko och mone-

toro unionens roll som ett stebilf omrâde 

Sir Brian Unwin, EIB.s president 
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med en stebil gemensam voluto ov ännu 

större betydelse för kepitol- ech finons-

merknoderne i Europo och vörlden. Dess 

fortsatto fromgòng kemmer i bog grod ett 

vere beroende ov ett investeringar upprött-

hâlls och frömjos, sörskilt vid en tidpunkt 

nör budgetmedel och offentlige utgifter för

blir begränsode. 

EIB:S ROLL 

Sem Europeisko unionens finansinstitut spe-

lor EIB en viktig roll i ett genomföro gemen

skopens initiativ för ott skopo voroktigo 

arbetstillföllen ech minsko arbetslösheten, 

genom ett tillhendobâllo langfristig finan

siering för börkroftiga investeringar Bankens 

Amsterdom-bondlingspregrem öppnor nye 

möjligheter tili finonsiering inom de 

arbetskroftsintensivo sektorerno hölso och 

utbildning somt gör det möjligt för banken 

Ott öko sitt stöd tili de mer troditionello 

omrâdena miljö, stodsförnyelse och tron

seuropeisko infrostrukturnät (TEN). ASAP:s 

viktigoste och mest innovotive dreg är ett 

utlöningsfönster vors syfte ör ott konolisero 

riskkapitol tili Innovotive smò och medelstora 

företag sem bor möjlighet ott vöxo snobbt 

och skopa sysselsättning. Genom "utlonings

fönstret för smò och medelstora företag" rök

nar banken med ott ge ett betydande bidrag 

tili Ott utvidga den för nörvaronde underut-

vecklode europeisko riskkopitalmorkna

den, vilket ör ov ovgöronde betydelse för 

den fremtido sysselsättningen och tillväxten 

1 Europe. Hittills bor EIB, genom ett ogero 

tillsammons med Europeisko investerings

fonden (EIF) och ett stort ontol europeisko 

bonker och övrigo finonsinstitut, beviljot 

riskkopitalonslag pò mer an 500 miljoner 

ecu till investeringer i näston somtlige ev 

EU:s medlemsstoter. Bonkens utiâning ρά 

23 miljorder ecu inom Europeisko Unionen 

bidrog förro âret till ett finensiero investe

ringar som motsverade 6 % ov de fasta 

brutteinvesteringerno, vorav tvâ tredjedelor 

gick tili projekt som frömjade ekonomisk 

utveckling 1 mindre ut/ecklode regiener. 

INVESTERINGAR OCH 

SYSSELSÄHNING 

Inledningstelore Gerdon Brown, finonsmi-

nister och Förenode kungorikets représen

tent i bonkens rad, fromboli ett investering

ar moste göre mönnisker "onstöllningsbe-

ro" och Ott detto ör en förutsättning för ett 

öko produktiviteten, konkurrenskreften 

och sysselsöttningen. Europes huvudsakli-

go tillgâng ör dess bumonkopital och där

för beror dess fremtid 1 bog gred pâ inve

steringar i utbildning ech vidoreutbildning. 

Sessienens telare gov sina personlige 

bedömninger kring frògor som: vorför her 

Europe 1 eilt större utströckning misslyckots 

med ett skopo fier orbetstillföllen under de 

senoste tjugo òren, försvorede den "euro

peisko" sociolo modellen skopondet αν 

sysselsättning ech ved mäste föröndras 

för Ott frömjo sysselsättningen. Blond teler-

no fonns Jocques Delors, tidigere erdfö-

rende för Europeisko kommissionen, vors 

Vitbok em tillväxt, konkurrenskroft och sys

selsättning kon betrektos som den 

Ursprungliga "köllon" tili unionens nuve

ronde tillväxt- och sysselsöttningsstretegi. 

KAPITALMARKNADERNAS ROLL 

Vid den ondre dagens sessiener fromtröd-

de teiere fron industrin, döriblond smòfò-

retog, europeisko börser, pensionsfonder, 

Europeisko kommissionen och Europeisko 

investeringsfonden. Den session som be

handlade fromtidsutsikterno för att finonsi-

Jacques Delors, tidigore ordförande för 
Europeiska Kommissionen 

lo till finonsiering för företag. Mango es-

pekter som exempelvis gemensomma be

stämmelser, bormonisering och trans

porens mäste fortforonde uppfyllos. En 

gemensam förvönton vor ott företogen 1 

ollt större utströckning kommer ott efterfrâ-

go egenkopitol, och med förestoende 

reformer αν de ollmänno pensienssyste-

men somt det ytterligare sporondet 1 priva

te pensioner sem förvöntos, kommer det 

inte Ott finnos nagen brist ρά efterfrâgon 

αν oktier Viktiga frâgor sem bebondlades 

1 Sessionen om tillgâng till riskkepitel för 

innovativo företog inkluderade vorför risk-

kapitalmorknaderno ρά kontinenten slä-

pode efter de englosexiske lönderno och 

hur binder för innovotien och nystertode 

företog künde tos bort. Det fonns en oil

man samstömmigbet om ott riskkepitel är 

ett ovgöronde verktyg för snobbvöxonde 

företag som beböver breddo sin kepitel-

bes innen de for tillgâng till oktiemorkna-

derna. 

HANDLINGARNA FRÄN FORUMET 

Ferumets onföronden ech de viktigoste 

punkterno fron diskussienerne kemmer ett 

publiceros pò engelska i bankens 

"Proceedings", sem kommer ett ges ut i 

februori 1999 och distribueres 1 stor 

omfattning tili de som ör intresserede ov 

de ömnen som bebondledes. (̂ ) • 

Gordon Brown, finarsminister och Förenade 
kungorikets représentant i bankens rad 

ero investeringar ρά en Integrerod kopitol-

morknad omfettode analyser ov hinder 

som mäste tos bort för ott Europos ektie-

merknoder skall kunno bli en ökonde köl-

(̂ ) Handlingarna kan beställas kostnadsfritt 
frön EIB:s informations- och kommunikations-
avdelning, infoservice, fax (-H352) 4379-3189. 
För Information om forumets program och 
övriga uppgifter om forumet, väniigen kontaktq 
Yvonne Berghorst, fax (-Η352) 4379-3189, e-

post y.bergborst@eib.org. 
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Tre nyo utvörderingsropporter 
om regionalutveck mg 

EIB:s uppföljande utvärderingsverk-

sam/iet är ett verktyg för att bemöta 

det ökade ansvaret att rapportera bur 

anförtrodda medel onvönds oc/i syftar 

tili att fastsiälla hur väl banken uppnàr 

de övergripande malsäftningar som 

styr dess laneverksamhef. 

EIB:s enhet för prejektutvördering offent

liggjorde nyligen rapporter kring tre sek-

tersvise utvörderingsstudier: 

• Insatser inom telekemmuniketienssek-

tern 1 EU:s medlemsstater, 

• Industriprejekt som finonsierots ov EIB 1 

syfte Ott främjo regionelutveckling, 

• Större vög- och jörnvägsinfrestruktur-

prejekts bidrog tili regionalutveckling. 

Studierna omfottor sommonlogt 56 

enskilda projekt som finonsierots ev EIB 

inom Europeisko Unionen och utgör cirka 

1 5 % ev det berördo segmentet i EIB:s 

projektportfölj. Studierne, sem omfettode 

besök pò plats och möten med projek-

tens initiativtegore, utfördes systemetiskt 

med hjälp αν externa experter för ott till-

försökro en oberoende ut/ördering bade 

ov de enskildo projekten och ev de över

griponde slutsetserno. 

En omfottonde diskussion kring rappor-

terno ägde rum inom EIB innon de pre-

senterodes för EIB:s styrelse och de her 

nu effentliggjorts och finns tillgöngliga 

för ollmänbeten. 

De tre studierna hode somme grundläg

gande malsöttning, nömligen att bevisa 

Ott EIB uppnâtt malen, som i dette fell 

ovsâg regionolutveckling. Principen em 

redevisningsskyldigbet poöngteros ollt

mer, inte enbart i den ollmönna debotten 

uton Oven 1 politisko kretsor, inklusive de 

som finns kring EIB. Pò senare òr bor frâ

gor om effekten ev EIB:s utiâning ollt 

öftere ställts i detto sommonbang. 

Studierna vor dessutom ovsedde ett 

ligge sem grund för interne pelicybeslut. 

Diskussioner kring bonkens strotegi och 

verksombetsplanering kröver ott tidigare 

uppnâddo resultot ech prestetionsmòtt 

dokumenteros, för ott EIB:s fromtido verk

samhet skoll kunna styros i önskvörd rikt-

ning. 

Slutligen syftode studierna tili ott ge 

onvöndbor feedback till ledningen ech 

de onstölldo. Orgonisotionens förmoge 

ett enpesse sig tili en omgivning 1 förönd-

ring beror blond onnat ρά dess möjlighet 

Ott korrekt utvördera sitt tidigare résultat. 

Bland slutsotserno 1 ropporterne bör 

nömnos ott projektinvesteringerno -

särskilt i infrostruktur och telekommuniko

tion - 1 ollmänhet tycks vere völ genem-

fördo, solide och fungerò ρά ett tillfreds-

stöllonde sott. Studierna bekröftor 

sâledes att EIB endost völjer ut och finon

sieror investeringar ov bog kvalitet. 

Däremot pekor studierna pò svogbeter i 

det projektbegrepp som EIB onvänder 

sig αν, dör ett projekt ofta definieros ρά 

finansiello grunder genom ett särskildo 

pester som utgör en del ev en större inve

stering eller progrem tos ut. I sâdene fell 

blir det svârt ett utvördera programmets 

lönsombet ech somlode fördelor, och 

dörför ör det i visse fell inte sa enkelt ott 

pâviso projektets eget bidrag eller inver

kan beträffonde malsöttningarno. 

Detta ledde tili den grundläggande slut-

setsen - i somtligo tre rapporter - ett EIB 

önnu inte bor naget verktyg eller ondra 

bjölpmedel för ett systemetiskt foststöllo 

bankens totola inverkan pâ regienolut-

vecklingen. I sjölva verket visode studier

na tecken pò ott 26 % αν samtliga finon-

sierode projekt inte hode hoft nagen 

ovgöronde inverkan ρά regionolutveck-

lingen. I hölften ov fallen fonns tydiiga 

tecken pò en positiv inverkan. 

Met bekgrund ov repporternas résultat 

och slutsotser ör rekemmendotionerna ott 

oliko atgörder bör vidtas för ott inkorpe-

/ 
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rere lòrdemarna i framtido insatser. 

Blond atgörderno kan nömnes en fòr-

störkning ev rutinerno för projektkontrell, 

en öndring ev tillvögogangssöttet för ott 

definiera projektfinensieringen för ott 

böttre inkludero progremmòl, somt för

böttringor i metoderne för ett utvördero 

inverken pò regionelutvecklingen. 

EIB her inlett en red interne överlägg

ningor för Ott studerà vilko meteder och 

medel som ken användas för ott fullfölja 

rekommendetionerne. Resultotet ov 

desse överläggningor ör önnu inte klert. 

Repporterno finns tillgöngliga för ollmän

beten ρά engelska, fronsko ech tyske 

fron bonkens informations- ech kemmuni-

ketiensevdelning, fax (+352) 4 3 7 9 

3 1 8 8 , och kon ocksâ bittos ρά EIB:s 

hemsido pò Internet, www.eib.org. • 

EIB och OECD-expertmöte 
om utvördering ov 

investeringar i utbildning 

För ett hjöipo tili ott utveckia ban

kens sokkunskop inom utbildningssek-

tern, som nyligen bor blivit beröttigod 

tili Ιάη frân EIB inom ramen för 

Amsterdom-handlingsprogrommet, bor 

bankens direktorot för projekt under det 

seneste âret etebleret kentekter med 

OECD (Organisationen för ekonomiskt 

semorbete och utveckling). Dette her 

lett tili en överenskommelse mellon de 

tvâ institutionerne ett somarbete em ett 

progrom som syfter tili ott fördjupe bon

kens fòrstòelse ov de viktiga proktiska 

frâgor sem uppkemmer vid utvördering

en ov enskildo projekt och ott breddo 

bonkens kentektnöt inom detto verk

somhetsomrâde. 

Ett resultot ov denne överenskommelse 

òr ett ett "expertmöte" hölls 1 bonken 

den 16 och 17 november vilket onord-

nodes gemensomt ov EIB ech OECD. 

Mötet bebendlode de fysiske, miljömäs-

sigo och orgonisotoriske dolerne, som 

bar en direkt inverkan pò utfollet ov 

investeringer 1 utbildningssektorn och 

hur detto utfoll mots. 

Programmet för tvadogorsmötet omfetto

de ekonomiska enelyser, prestetiensmòtt 

(kvelitet och produktivitet), bantering αν 

fysisko tillgângor samt utfermning ech 

utrustning αν utbildningslokeler. 

De experter som deltog 1 möteno vor 

ferskere, planerare och chefer, som 

orbetor med utbildningsfrâgor, semt erki-

tekter och andre ensvorigo för utferm-

ningen ev skolbyggnader frömst fron 

EU:s medlemsstater men ocksâ frân övri

ga OECD-Iönder. Att hallo expertmöten 

ör ett effektivt satt ott upptäcka, utveckia 

och sprida infermetien pò en möngd 

omrâden. EIB planerer ett liknande ini

tiativ inom bölsesektorn och bar kontaktot 

Vörldsbölsoorgenisationen (WHO) om 

dette. •;. 

Hendlingorna fran mötet kemmer ott 

offentliggöros i ett gemensomt doku

ment frân OECD och EIB och kemmer 

Ott finnos tillgöngligt frân OECD:s infor-

metionskontor ecb/eller fron EIB:s infor

metions- och kemmunikotiensevdelning 

i början ev 1 999 . 
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1999 ârs EIB-pris 

β ElB-prlset instiftodes i 

sombond med ott EIB 

firede sitt 25-ârs jubileum 

ech bor delets ut vorten-

net òr seden 1 985. Priset 

begrönsodes ursprungligen tili dektersov-

bendlingor i ömnet investeringor och 

finonsiering. Bestämmelserno för utdelning 

ov EIB-priset genomgick dock en fullstön-

dlg översyn 1996 för ott uppmuntro 

inlömnondet ov nyskoponde analyser ech 

Ott töcko ett bredere register ev ekenomis

ko och finonsiello frògor 1 ett Europa-

perspektiv. Detto ledde tili ett entölet 

insöndo bidrog tili 1 997 òrs tövling om 

EIB-priset vor betydonde och kom fron ett 

stort ontol lönder. Vinnoruppsotserna 1 

1 997 òrs EIB-tövling bor publicerats I en 

spedalutgòvo αν "EIB-Papers", sem ken 

erbòllos fron Europeisko investeringsbon-

kens chefsekonoms kentor. 

1999 ARS EIB-PRIS ' " ' ' 

Med malsöttningen ett tillhandahâlla ett 

neutralt forum för diskussiener em aktuelle 

frâgor ech ρά sa sott bidro tili den pògò-

ende debotten, kommer följande priser ott 

delas ut för korta uppsatser i ett ekono

miskt och finonsielit ämne med europeisk 

anknytning. 

10 000 EUR (forste pris) 

7 500 EUR (ondro pris) 

5 000 EUR (tredje pris) 

Det hnns ocksâ ett spedelpris pò 5 000 

EUR för uppsatser som bebendlor temot 

för 1999: 

"Unemployment - bow do we put Europe 

beck to work?" 

Dessutom erbjuds tre priser om vardero 

1 000 EUR for bidrog fran deltogore 

under 30 âr. 

VILLKOR FOR DELTAGANDE 

EIB-priset 1 999 òr öppet för medborgare, 

oovsett aider, Ι EU:s medlemsstoter, i 

EFTA-lönderno (Norge, Schweiz, Lichten

stein och Islend) ech I de lönder som teck-

net ossocietionsevtel med Europeisko Uni

onen (Cypern, Malte, Turkiet, Bulgorien, 

Tjeckien, Estlond, Ungern, Lettlend, 

Litauen, Polen, Rumänien, SIevakien och 

Slovenien). 

TÄVLINGSBIDRAG 

• Uppsetserno skoll varo enkelt ovfetto-

de och omfatto bögst 5000 ord, exklusi

ve diogrom och bibliografi. 

• Uppsotserno skoll vero opublicerode 1 

den presenterode formen, dvs bâde eri-

ginoluppsotser ech beerbetning ev ev-

bondlingar eller onnot orbete kon löm-

nos in som bidrog. 

• Uppsetser skrivne ev mer ön en forfot

tere ör beröttigode bidrag för priset. 

• Tövlingsbidrog skoll ovfottas pò 

entingen engelska, franska eller tysko. 

• Bidrag for inte lämnos in via e-post 

eller pò diskett. 

JURYN 

En oberoende prisjury bedömer de upp

setser som her volts ut för dess övervö-

gonde: 

Edmond Molinvoud, ordföronde vid 

Collège de Fronce, Antonio Borges, 

dekonus för INSEAD, Williom Emmott, 

redoktör för The Economist, Alexondre 

Lamfalussy, f.d. ordföronde för EMI, 

Alberte Quodrio-Curzio vid Kotolske uni-

versitetet i Milene, Helmut Schlesinger, 

f.d. ordföronde för Bundesbenk, Jecques-

Fronçois Thisse vid Kotolske universitetet 

i Leuven och Alfred Steinherr, EIB:s chefs-

ekonom. 

TIDSPLAN 

• En inbjudan ett lömna in uppsatser för 

1999 ars EIB-pris offentliggjerdes i eko-

nomiske tidskrifter i September 1 998. 

• Kondidoterno skoll före den 2 februa

ri 1999 sända in tvâ exemplar αν sitt 

bidrag i rekommenderet brev tili EIB:s 

prissekretoriot. 

• Pristegernes nemn kemmer ett kungö-

ros i juli 1 999 i ekenomisko tidskrifter. 

• Priserne överlömnas den 8 och 9 juli 

1 999 ρά en konferens sem öger rum pâ 

Schloss Leopoldskron i Solzburg. i i 

EIB Prize Secretariat 

Economics and Information Directorate 

European Investment Bank 

1 00 Boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 LUXEMBOURG 

Fax:(+352) 4379-3492 

EIB Bulletlnen or en periodisk tidskrift som 

utges αν Europeiska investeringsbanken. 

Den utges samtidigt ρά elva sprâk (dans-

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

löndska, italienska, portugisiska, spanska, 

svenska och tysko). 

Artiklar och information frön denna publi

kation for fritt âterges. EIB or dock tacksam 

om kalian anges och önskor fâ en kopia 

pâ éventuelle artiklar. 

100, bd Konrad Adenauer 
L - 2 9 5 0 Luxemburg 

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

Italienska ftuvudavdelningen: 
Via Sardegna, 3 8 - 1 - 0 0 1 8 7 Rom 

Te l .4719-1 - Fax 42 87 34 38 
H320 Videokonferens 48 90 55 26 

Kontor i Aten: 
Amalias, )2 - GR-10557 Aten 

Tel. 3220 7 7 3 / 7 7 4 / 7 7 5 - Fax 3220 776 

Kontor i Lissabon: 
Avenida da Liberdade, 144 -156, 8° 

P-1 250 Lissabon 
Tel. 342 89 89 eHer 342 88 48 - Fax 347 04 87 

Kontor i London: 
Ó8, Pali Mo l l - London SWl Y 5ES 

TeL 0171 -343 Ì 2 0 0 - Fax 0 ) 7 1 - 9 3 0 9929 

Kontor i Madr id : 
Calle José Ortega y Gösset, 29 

E - 28006 Madr id 
Tel. 431 13 4 0 - Fox 43 ) J3 83 

Representationslconfor i Bryssel: 
Rue de la Loi 2 2 7 - B-1 040 Bryssel 

Tel. 230 98 90 - Fax 2 3 0 58 27 
H320 Videokonferens 280 J I 4 0 

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

Fotografier: ptiotothèque BEI Benelux Press, 

Sue Cunningham, FEI, CE Alicante University. 
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Tryckt pâ Arctic Silk ("Nordic Swan") 

hos Ceuterick, B-3000 Leuven 

IX.AA-98-004-SV-C 

41,.β & υ ί L E Τ ί Ν E Ν 4 

http://www.elb.org

