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De Europese Investeringsbank Groep in 2006

Ondersteuning van de modernisering van de Europese economie
De Europese Investeringsbank (EIB), de bank voor de Europese projecten, heeft in 2006 haar activiteiten ter
stimulering van de modernisering van de economieën van de lidstaten en de buurlanden van de Unie
voortgezet.
Dit jaar was het eerste volledige jaar waarin de nieuwe strategie ten uitvoer werd gelegd waartoe de
gouverneurs van de EIB in juni 2005 hebben besloten: een kwalitatieve strategie voor investeringen en
financiële vernieuwing.
Deze strategie houdt het volgende in:
• versterking van het hefboomeffect van de verrichtingen van de EIB;
• concentratie van de financieringsactiviteiten van de Bank binnen de Unie op zes Europese
prioriteiten;
• stimulering van de economische convergentie tussen de Unie en haar partnerlanden.
In 2006 heeft de Europese Investeringsbank voor een bedrag van in totaal 45,8 miljard euro aan kredieten
verleend ten gunste van projecten die de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie ondersteunen. 87%
van de activiteiten van de Bank bestond uit kredietverlening ten behoeve van de destijds 25 lidstaten van de
EU, waarmee in totaal 39,8 miljard euro gemoeid was .
Het Europees Investeringsfonds (EIF) – de in risicokapitaal en garanties ten behoeve van het MKB
gespecialiseerde dochterinstelling van de EIB-Groep – heeft 688 miljoen euro geïnvesteerd in
risicokapitaalfondsen, waarmee zijn totale portefeuille nu 3,8 miljard euro bedraagt; het Fonds heeft voor in
totaal 2 miljard euro aan garanties verstrekt ten gunste van de MKB-leningsportefeuilles van banken en
andere financiële instellingen.
Om haar activiteiten te kunnen financieren heeft de EIB op de internationale kapitaalmarkten in totaal
48 miljard euro opgenomen via 303 obligatie-emissies in 24 valuta's.
Bij dit persbericht zijn thematische informatiebladen gevoegd, die ingaan op de activiteit van de EIB in 2006;
hierbij wordt aandacht geschonken aan de operationele doelstellingen van de EIB, onderverdeeld in de zes
prioriteiten van de Unie en de drie speerpunten van het externe beleid van de Unie. De voornaamste
strategische- en actiepunten worden hieronder samengevat.

1.

Versterking van het hefboomeffect van de verrichtingen van de EIB

In de nu uit 27 lidstaten bestaande Unie stelt de EIB-Groep zich voor ogen een rol te vervullen en als partner
op te treden bij de economische ontwikkeling. De Bank doet dit door financiële middelen vrij te maken voor:
•
•
•
•
•

ondersteuning van de economische modernisering van de nieuwe lidstaten;
handhaving van een hoog investeringsniveau bij collectieve dienstverlening;
het leveren van een bijdrage aan het technologische concurrentievermogen van de Unie en aan de
ontwikkeling van het Europese MKB;
de uitdagingen van de Europese energiesector en van de gevolgen van klimaatverandering;
bevordering van samenwerking met gespecialiseerde nationale en internationale instellingen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van deze voortvarende benadering van de EIB-Groep.
In de eerste plaats heeft de Groep haar samenwerking met de Europese Commissie uitgebreid via drie
gemeenschappelijke initiatieven die de lidstaten in staat moeten stellen om een beter gebruik te maken van
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de Europese structuurfondsen. Hiervan zijn de beschikbare middelen sterk uitgebreid, tot 308 miljard euro
voor de periode 2007-2013. Aldus kunnen de structuurfondsen benut worden voor de specifieke
kredietverlening gericht op (zeer) kleine en middelgrote ondernemingen (JEREMIE-initiatief) en sociale
stadsontwikkeling (JESSICA-initiatief). Met het derde initiatief (JASPERS), dat wordt gefinancierd door de
Commissie, de EIB-Groep en de EBRD, wordt beoogd om – kosteloos –- technische bijstand te verlenen in
het kader van de identificatie en uitvoering van infrastructurele projecten in de nieuwe lidstaten – projecten
die in aanmerking komen voor financiering door de structuurfondsen. Er is in het kader van deze initiatieven
al een aantal projecten goedgekeurd. Het ontvangen van deze technische bijstand brengt overigens geen
verplichting met zich mee om een beroep te doen op cofinanciering door de EIB en/of de EBRD.
Daarnaast zetten de EIB en de Commissie zich gezamenlijk in voor een versnelde uitvoering van het
ambitieuze programma van de transeuropese vervoers- en energienetwerken (TEN's), en wel via een
faciliteit voor gestructureerde financiering en een garantiefonds voor TEN's waarmee de financiering van
zeer risicovolle projecten soepeler kan verlopen. Met behulp van deze twee financiële instrumenten kan een
bedrag tot 20 miljard euro aan extra (publieke of private) middelen worden vrijgemaakt voor ondersteuning
van TEN's.
Ter ondersteuning van de inspanningen op het gebied van innovatie en onderzoek & ontwikkeling in de Unie
zetten de EIB en de Commissie een nieuwe "Onderzoeksfaciliteit" op, die gerealiseerd wordt op basis van
cofinanciering door de Bank en het Zevende Kaderprogramma voor O&O en waarvoor 1 miljard euro
beschikbaar is. Ook op dit terrein kunnen via dit financiële instrument grotere risico's worden genomen en
particuliere middelen vrijkomen ten behoeve van investeringen in projecten die het industriële
concurrentievermogen van de Unie kunnen stimuleren. Dit instrument, waarom door de Europese Raad van
december 2005 is gevraagd, kent een hefboomeffect waardoor in de periode 2007-2013 tot 10 miljard euro
extra vrij kan komen.
Daarnaast blijft het EIF met hernieuwd elan het MKB ondersteunen via een kapitaalsverhoging die in
voorbereiding is, en stelt het Fonds in het kader van het kaderprogramma "Concurrentievermogen en
innovatie" voor de periode 2007-2013 1,1 miljard euro extra beschikbaar ten behoeve van de ontwikkeling
van vernieuwende financiële producten, met name voor kleine en middelgrote bedrijven in de opstartfase.
Ten slotte geldt dat de samenwerking van de EIB met andere instellingen sterk is toegenomen, zowel bij de
uitwisseling van deskundigheid als het gezamenlijk verstrekken van financiële producten. Dit blijkt onder
meer uit de vooruitgang die in 2006 is geboekt bij de bevordering van de Kyoto-doelstellingen (instelling van
twee koolstoffondsen, een met de Wereldbank en een met de EBRD), de operationele samenwerking met de
EBRD ten gunste van Oost-Europa en verscheidene activiteiten die samen met nationale
ontwikkelingsinstellingen zijn opgezet.

2.

De zes prioriteiten binnen de Unie

Binnen de Europese Unie wil de EIB-Groep zich voortaan niet zozeer richten op de groei van de omvang
van haar financieringen maar op het leveren van een effectieve bijdrage aan de doelstellingen van de Unie
door een meer selectieve projectkeuze, alsmede op het zoeken van andere financieringsbronnen voor
dergelijke projecten.
Deze beleidskeuze – geïnitieerd door de gouverneurs van de EIB –- om voorrang te geven aan de kwaliteit
van projecten boven kwantitatieve aspecten, heeft ertoe geleid dat de omvang van de kredieten in 2006 licht
is gedaald (39,8 miljard euro, tegenover 42 miljard euro in 2005). Daarnaast hadden roerige politieke
omstandigheden in een aantal nieuwe lidstaten tot gevolg dat bepaalde projecten niet in het voorgenomen
tempo konden worden uitgevoerd (de activiteit van de EIB in deze landen bedroeg in 2006 5 miljard euro,
tegenover 5,8 miljard euro in 2005).
Al met al heeft de EIB naar eigen schatting via de door haar in 2006 verstrekte kredieten in totaal meer dan
120 miljard euro aan investeringen ondersteund; deze investeringen zijn voor twee derde verricht in de minst
bevoorrechte regio's van de Unie. Op basis van de meer stabiele omvang van haar activiteiten en met
behulp van haar licht groeiende aantal medewerkers richt de EIB-Groep haar inspanningen nu met name op
meer complexe projecten en vernieuwender financiële producten. Aldus zet de Bank zich in voor
ondersteuning van alle 27 lidstaten, al ligt relatief het accent op de 12 nieuwe lidstaten.
Hieronder volgen de zes Europese prioriteiten waarop de financiële inspanningen van de Bank zich met
name richten.
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De economische en sociale cohesie, waarheen in 2006 bijna twee derde van de financiering ging.
•
Hiermee was een bedrag van 26,7 miljard euro gemoeid. De EIB gaat in de toekomst haar
financieringsactiviteiten ter ondersteuning van de cohesie ook richten op de "convergentieregio's", hetgeen
een gevolg is van de herijking van het cohesiebeleid van de EU voor de periode 2007-2013. Om de
structuurfondsen sneller en doelmatiger te kunnen aanwenden, heeft de EIB zich sterk gemaakt voor de
totstandkoming van de initiatieven JASPERS en JESSICA (zie het informatieblad "Economische en sociale
cohesie");
•
Een concurrerende en vernieuwende Europese economie door middel van uitbreiding van de
financiering van onderzoek en innovatie. De EIB heeft in 2006 bijna 11 miljard euro aan kredieten verstrekt
ter ondersteuning van projecten op het gebied van onderzoek, innovatie, onderwijs en
informatietechnologieën. Met name in deze sectoren is zij bereid om, in samenspraak met de Commissie,
hogere financiële risico's te nemen met behulp van nieuwe gezamenlijke producten (zie het informatieblad
"Innovatie");
•
Doelmatige, gemakkelijk toegankelijke transeuropese netwerken (TEN's) voor vervoer en
energie die momenteel in ontwikkeling zijn, voornamelijk dankzij financiering door de EIB. In 2006 heeft de
Bank hieraan 8,4 miljard euro besteed, waarvan 7,6 miljard euro in de Unie en 738 miljoen euro voor
uitbreidingen naar buurlanden. Naast klassieke vormen van financiering voor de zeer lange termijn
ontwikkelt de EIB samen met de Commissie nieuwe financiële instrumenten waarmee ook meer risicovolle
TEN-projecten kunnen worden ondersteund (zie het informatieblad "Transeuropese netwerken");
•
De ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) werd in 2006 voortgezet
via bancaire kredietlijnen op een recordniveau van 5,8 miljard euro en garanties op een recordniveau van
2 miljard euro, alsmede via risicokapitaalactiviteiten ten bedrage van 688 miljoen euro. Dit beleid ter
ondersteuning van het MKB zal in 2007 verder worden versterkt (zie het informatieblad "Ondersteuning van
het MKB");
•
Bescherming van het milieu op het gebied van "klimaatverandering", maar ook ten behoeve van
behoud van natuurlijke hulpbronnen en verbetering van het leefklimaat in de steden. Meer dan een derde
van de 10,9 miljard euro die de EIB aan het milieu besteedt, komt rechtstreeks ten goede aan de prioriteit
"duurzame stadsontwikkeling". De meeste activiteiten vinden plaats in de Unie, maar de EIB ontplooit
tevens, samen met de Commissie, activiteiten rond de gehele Middellandse Zee en zet met de EBRD en met
de Wereldbank twee koolstoffondsen op om aldus een bijdrage te leveren aan de Kyoto-doelstellingen (zie
het informatieblad "Milieu");
•
Doelmatigheid, diversificatie en veiligheid in de energiesector. Deze doelstellingen worden nu
als zodanig door de EIB ondersteund; de Bank heeft ze in 2007 tot haar zesde prioriteit verheven. Binnen de
Unie heeft de EIB hieraan in 2006 reeds meer dan 3 milljard euro besteed; zij zal in de toekomst jaarlijks
meer dan 4 miljard euro voor deze doelstellingen beschikbaar stellen, waarvan 600 tot 800 miljoen euro voor
duurzame energie (in 2006 463 miljoen euro) (zie het informatieblad""Energie").

3.
Drie terreinen voor samenwerking met derde landen, met accent op convergentie en
eerbiediging van de identiteit van de partnerstaten
In een gemondialiseerde economie, die gekenmerkt wordt door de opkomst van nieuwe partijen en steeds
sterkere politieke en sociale spanningen, vervult de Europese Unie een voorbeeldfunctie; de door haar
aangehangen waarden - solidariteit en eerbied voor verschillende culturen en identiteiten - worden
beschouwd als een matigende factor, die een onontbeerlijke rol speelt in het streven naar meer vreedzame
internationale betrekkingen.
De Europese Raad van december 2006 heeft vastgesteld dat de EIB een kwalitatief uitstekende bijdrage
levert aan de tenuitvoerlegging van de financiële onderdelen van het hulp- en samenwerkingsbeleid van de
Unie ten behoeve van haar partnerlanden, en besloot het voor activiteiten van de Bank buiten de Unie
beschikbare bedrag met meer dan een derde te verhogen, waarmee dit nu in totaal 27,8 miljard euro
bedraagt. Er zijn drie actieterreinen vastgesteld, die ieder hun eigen specifieke doelstellingen kennen.
•
Voorbereiding op de toetreding van de toekomstige lidstaten; waarvoor 8,7 miljard euro
beschikbaar wordt gesteld in de vorm van door de Unie gegarandeerde kredieten. De 10,2 miljard euro aan
kredieten voor de periode 2000-2006 hebben een bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de 12 nieuwe
lidstaten op hun toetreding, en met name gezorgd voor vooruitgang in de betrekkingen met de Unie en
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verbetering van de collectieve dienstverlening. Voor 2006 heeft de EIB, met inbegrip van de aan Bulgarije en
Roemenië verstrekte kredieten, 3,2 miljard euro aan financiering verstrekt ten behoeve van de
uitbreidingslanden (zie het informatieblad "Voorbereiding op de toetreding");
•
Het proces van convergentie met de buurlanden van de Unie vertegenwoordigt met een
beschikbaar bedrag van 12,4 miljard euro aan door de Unie gegarandeerde kredieten het belangrijkste
mandaat dat ooit aan de EIB is verleend. Ter informatie kan worden vermeld dat deze portefeuille bestaat uit
een bedrag van 8,7 miljard euro voor de 9 mediterrane landen, oftewel bijna een verdubbeling van de hulp
aan de landen van het "Partnerschap van Barcelona" (exclusief Turkije beliepen de verstrekte bedragen voor
2000-2006 4,6 miljard euro, waarvan alleen al 1,4 miljard euro voor 2006), en een bedrag van
3,7 miljard euro voor Rusland en de oostelijke buurlanden (een nieuwe uitdaging voor een regio waar de EIB
in 2000-2006 slechts 85 miljoen euro aan kredieten heeft verstrekt). Om de besteding van deze bedragen,
die vooral bestemd zijn voor de uitbreiding van TEN's en ondersteuning van de particuliere sector, in goede
banen te leiden, worden er momenteel nieuwe instellingen in het leven geroepen. De partnerlanden in het
Middellandse-Zeegebied zijn nu volwaardige partners in een versterkte Faciliteit voor Euro-Mediterrane
Investeringen en Partnerschap (FEMIP); voor Rusland en de oostelijke buurlanden geldt dat er een
operationele overeenkomst is ondertekend met de EBRD (zie het informatieblad "Convergentie tussen de
EU en haar buurlanden").
•
De samenwerking met andere continenten komt tot stand in een vorm die past in het Europese
beleid; hierbij wordt rekening gehouden met de andere financiële partijen. Ten behoeve van Afrika ten
zuiden van de Sahara en de landen in het Caribisch gebied en de Stille Oceaan heeft de EIB in 2006 voor
825 miljoen euro aan kredieten verstrekt, die bij voorrang zijn bestemd voor ondersteuning van het MKB en
voor energieprojecten. Deze activiteit wordt in de periode 2007-2013 voortgezet, waarbij de Bank bijna
4 miljard euro beschikbaar stelt. Er is besloten om een aanzienlijk bedrag beschikbaar te stellen voor
activiteiten in Latijns-Amerika en in mindere mate in Azië, waarbij het plafond voor genoemde periode van
2,5 naar 3,8 miljard euro zal worden verhoogd (dit plafond wordt voor de eerste keer onderverdeeld in een
richtbedrag van 2,8 miljard euro voor Latijns-Amerika en van 1 miljard euro voor Azië). Met deze
toegenomen middelen wordt het mogelijk in deze landen Europese initiatieven uit de particuliere sector te
begeleiden, evenals projecten die bevorderlijk zijn voor de bescherming van het milieu en de Europese
energieveiligheid (zie het informatieblad "Partnerlanden").

Inleenbeleid: een strategie met toegevoegde waarde voor de cliënten
In 2006 heeft de EIB zich er wederom op toegelegd zoveel mogelijk te profiteren van haar financiële soliditeit
– die gebaseerd is op de steun van haar aandeelhouders - om zo voordelig mogelijke financieringen te
verstrekken en aldus toegevoegde waarde voor haar cliënten te creëren. Ter verwezenlijking van deze
doelstellingen zette de Bank haar consistente inleenbeleid voort, met benchmarkemissieprogramma's en
maatwerkemissies die gekenmerkt worden door samenhang én innovatievermogen. De verkregen
opbrengsten komen in de vorm van kredieten ten goede aan de cliënten, zowel in de EU als op de zich
ontwikkelende plaatselijke markten waarop de Bank zich richt (zie het informatieblad "Activiteiten op de
kapitaalmarkten").
De opgenomen middelen zijn qua omvang – 48 miljard euro in 2006 - ongeveer gelijk aan die van het
voorgaande jaar (50 miljard euro); de samenstelling is echter anders geworden. De EIB heeft middelen
opgenomen in een recordaantal van 24 valuta's (waarvan 6 in synthetische vorm). Hierbij was er een
groeiende vraag naar "niet-kernvaluta's" (met name de Australische dollar), waarin 8 miljard euro werd
opgenomen, tegenover 6 miljard euro in 2005. De Bank bleef echter het grootste deel van haar middelen
in haar kernvaluta's opnemen (euro, pond sterling en Amerikaanse dollar) (40 miljard euro, tegenover
44 miljard euro in 2005); de euro, de Amerikaanse dollar en het pond sterling vertegenwoordigden hierbij
respectievelijk 36%, 30% en 17% van de opgenomen middelen.
Via haar benchmarkemissieprogramma’s in de drie kernvaluta's wist de EIB haar unieke status als aan
overheden gelijk te stellen benchmarkemittent in verschillende valuta's te versterken. Dit blijft de hoeksteen
van het inleenprogramma van de Bank, dat een goede verhouding prijs/doelmatigheid vertoont. Met behulp
van haar benchmarkemissies in genoemde drie valuta's kon de Bank het equivalent van 28 milljard euro
opnemen (oftewel 59% van het totaal aan opgenomen middelen), waarvan het grootste deel in euro
(10,6 miljard euro), gevolgd door de Amerikaanse dollar (het equivalent van 9,7 miljard euro) en het pond
sterling (het equivalent van 8 miljard euro).
In 2006 vertoonde de inleenactiviteit in de kernvaluta's een aantal innovaties en specifieke kenmerken. Bij de
activiteit in euro stelt de EIB zich ten doel om dezelfde voorwaarden te hanteren als de belangrijkste
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overheidsemissies en bereikte een emissievolume van 5 miljard euro. Hiermee kon zij haar cliënten laten
profiteren van de uitstekende resultaten van de in 2006 uitgegeven Europese overheidsobligaties. Daarnaast
heeft de Bank een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de kapitaalmarkten in euro door als
eerste de EU-Prospectusrichtlijn toe te passen bij een openbare emissie die gelijktijdig op alle markten van
de eurozone werd geplaatst. Op deze gestructureerde emissie, "EPOS" genaamd (European Public
Offering of Securities), konden beleggers relatief gemakkelijk intekenen dankzij de vorming van een
syndicaat van banken uit ieder land van de eurozone. Op de markt van het pond sterling bood de Bank in
andere obligatieleningen dan Gilts (Britse overheidsobligaties) het meest uitgebreide scala aan looptijden
aan. Via deze emissies, die gespreid zijn over een periode tot 2054, kon zij haar reputatie bevestigen als
emittent met een aanbod aan looptijden die de gehele rendementscurve bestrijken. In Amerikaanse dollar
heeft de Bank haar rendementscurve verlengd via een nieuwe benchmarkemissie met een looptijd van
30 jaar - de eerste sinds dit segment door de Amerikaanse schatkist opnieuw werd gelanceerd.
De EIB vervulde wederom een belangrijke functie bij de ontwikkeling van de valuta's van de nieuwe
lidstaten, de toetredende- en toetredingslanden en de partnerlanden van de EU. De middelen die
werden opgenomen in de valuta's van deze landen en van andere staten waarop de kredietactiviteit van de
EIB zich richt, zorgen voor vermindering van het wisselkoersrisico in gevallen waarin het mogelijk is om
inleen- en kredietactiviteiten met elkaar te combineren. Opnieuw was er zeer veel vraag naar het Turkse
pond. In deze valuta nam de Bank het equivalent van 1,1 miljard euro op, waarbij zij haar liquiditeit en
rendementscurve verder wist uit te breiden. Bovendien heeft zij haar eerste obligaties met variabele rente in
de Bulgaarse lev uitgegeven en daarnaast obligaties geplaatst in drie andere valuta's uit deze regio
(Tsjechische kroon, Hongaarse forint en Poolse zloty). Buiten Europa heeft de Bank haar eerste obligaties
uitgegeven in het Egyptische pond, de Botswaanse pula en de Namibische dollar (in synthetische vorm).
De inleenstrategie van de EIB vond een gunstig onthaal op de markt. Zo won de Bank voor het derde
opeenvolgende jaar een aantal belangrijke onderscheidingen onder andere op grond van een door
Euroweek gehouden enquête onder de voornaamste marktdeelnemers, waaronder de prijs voor "meest
indrukwekkende emittent" en "meest innoverende emittent".

Ga naar de EIB website voor meer informatie: www.eib.org.
Contacten voor de pers: Press Office, press@eib.org, Tel: +352 43 79 21 00; Fax: +352 43 79 21 99
Algemene vragen:
EIB Infodesk, info@eib.org; Tel: +352 43 79 31 00; Fax: +352 43 79 31 99
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