
  1 / 5 

 

PROVISORISK TEXT. 
DEN SLUTLIGA TEXTEN FÖR TALET SOM HÖLLS UNDER ÅRSMÖTET FINNS I PROTOKOLLET. 

 
TAL AV EIB:S PRESIDENT PHILIPPE MAYSTADT 

VID ÅRSMÖTET I BANKENS RÅD 
LUXEMBURG DEN 3 JUNI 2003 

 
Välkomna till detta årsmöte i Europeiska investeringsbankens råd. 
 
Detta år vill jag särskilt välkomna våra framtida rådsmedlemmar, som idag deltar som 
observatörer. Europeiska investeringsbanken sätter stort värde på deras närvaro och ser fram 
emot ett givande samarbete under kommande år. 
 
Efter en kort sammanfattning av bankens verksamhet under 2002, kommer jag att ge er en 
översikt över bankens operativa prioriteringar både inom och utanför Europeiska unionen, för 
att därefter avsluta med att belysa de prioriterade områdena under det kommande året. 
 
I. VERKSAMHETEN UNDER 2002 
 
Bankens verksamhet under 2002 uppgick till en total utlåning på 39,6 miljarder euro, jämfört 
med 36,8 miljarder euro året innan.  
 
UTLÅNINGEN INOM EUROPEISKA UNIONEN 
 
Utlåningen inom EU uppgick till 33,1 miljarder euro. 
 
Med närmare 20 miljarder euro upprätthöll banken den totala lånevolymen som gick till 
regional utveckling på samma nivå som under 2001. Även om lånevolymen var konstant i 
absoluta tal, så minskade den i relativa tal. Detta beror till stor del på en mer strikt tolkning av 
kriterierna för stödberättigande för regionalutveckling. 
 
Projekt finansierade inom ramen för Innovation 2000-initiativet (i2i) uppgick till totalt 3,3 
miljarder euro under 2002. I slutet av 2002 uppgick totala tecknade lån till 10,8 miljarder euro 
sedan Innovation 2000-initiativet introducerades. Europeiska rådet i Lissabon uppmanade 
banken att avsätta under tre år 12 till 15 miljarder euro till projekt som omfattas av i2i. Detta 
mandat har fullgjorts i och med att banken har beviljat 15,8 miljarder euro per den 1 maj 
2003(1). 
 
Utlåning till förmån för miljön och stadsmiljön ökade kraftigt till 9,3 miljarder euro. 
 
UTLÅNINGEN UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN 
 
När det gäller verksamheten utanför Europeiska unionen är jag nöjd att kunna rapportera ett 
rekordstort belopp på 3,7 miljarder euro i tecknade lån i anslutningsländerna och 
kandidatländerna, vilket motsvarar en ökning på 37 % jämfört med 2001. Medan 
infrastrukturprojekt – i synnerhet transport – fortsatte att utgöra vårt viktigaste 
verksamhetsområde och stod för ungefär hälften av lånevolymen, så svarade miljön för en 
större andel med 1,3 miljarder euro i lån som tecknats under denna rubrik. 
 
Utlåningen till partnerländerna uppgick till 2,5 miljarder euro, varav 1,8 miljarder euro gick till 
Medelhavsområdet. Detta banar vägen för en framgångsrik implementering av FEMIP-
programmet. 

                         
(1) Inkluderande 0,9 miljarder euro till anslutningsländerna och Turkiet. 
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UPPLÅNING 
 
2002 var ett rekordår med en upplåning på 38 miljarder euro, som anskaffades genom 219 
transaktioner i 14 valutor. Medlen som lånades upp i de tre största valutorna (EUR, GBP och 
USD) stod för 89 % av totalen. Vad gällde euron så utökade banken sitt sortiment av 
skräddarsydda produkter för att bemöta investerarnas krav, samtidigt som politiken för 
referensemissioner bibehölls och tre EARN-transaktioner genomfördes till ett sammanlagt 
värde på 12 miljarder euro. 
 
Transaktioner som genomfördes i anslutningsländernas valutor ökade 75 %. EIB blev den 
största icke-statliga emittenten på marknaderna i anslutningsländerna och åtnjöt en stor 
exponering gentemot finansvärlden. 
 
BALANS- OCH RESULTATRÄKNING(2)  
 
Balansomslutningen uppgick till 220,8 miljarder euro per den 31 december 2002. Totala 
utestående lån och garantier uppgick till 236 miljarder euro, vilket var lägre än det 
stadgeenliga lånetaket på 250 miljarder euro. Lånetaket höjdes till 375 miljarder euro efter 
kapitalökningen som trädde i kraft den 1 januari 2003. 
 
Reultaträkningen visade en nettovinst på 1 293,9 miljoner euro, vilket är en minskning på 1,3 
% jämfört med 2001. Denna minskning beror till stor del på en ökning av värdejusteringar för 
riskkapitaltransaktioner. Avkastningen på egna medel var 5,4 %, jämfört med 6,3 % året 
innan. Denna minskade avkastning är inte en överraskning om man beaktar den utveckling 
som banksektorn har registrerat under det senaste året. 
 
 
II. OPERATIVA PRIORITERINGAR I EN UTVIDGAD UNION 
 
Jag kommer nu att ta upp bankens operativa prioriteringar för de kommande åren. Dessa 
prioriteringar, som presenterades och godkändes av bankens rådsmöte förra året, finns som ni 
vet i bankens verksamhetsplan för 2003-2005. De är: 
 
(i) regional utveckling och ekonomisk och social sammanhållning, 
(ii)  genomförandet av Innovation 2000-initiativet (i2i),  
(iii)  miljöskydd och förbättring av miljön,  
(iv)  förberedelse av kandidatländerna och anslutningsländerna inför anslutningen till EU, 

samt 
(v)  stöd till EU:s bistånds- och samarbetspolitik för partnerländerna. 
 
För det första, vad gäller regional utveckling och ekonomisk och social sammanhållning 
har banken upprepat sitt ambitiösa mål att bevilja 70% av direkta lån till projekt som är 
belägna i Europeiska unionens stödområden. Detta huvudmål fortsätter att vara centralt för 
vår verksamhet, särskilt med tanke på den kommande utvidgningen av unionen. I detta 
sammanhang deltar banken aktivt i den gemensamma arbetsgrupp som har upprättats 
tillsammans med kommissionen och som syftar till att utarbeta framtida tillvägagångssätt till 
förmån för stödområden. Förslagen som kommer att läggas fram av EIB kommer att inriktas 
på att stärka dialogen med kommissionen samt komplementariteten av insatserna. EIB 
kommer att föreslå konkreta åtgärder för att maximera hävstångseffekten av strukturfonderna 
och undvika dubbelarbete. 
 
EIB kommer också att främja ekonomisk och social sammanhållning genom sitt fortsatta stöd 
vid finansieringen av transeuropeiska nät. Mot bakgrund av den unika erfarenhet som 
banken har förvärvat under de senaste tio åren (75 miljarder euro utlånat till sektorn), har 
banken för avsikt att integrera sina insatser i de prioriterade åtgärder som för närvarande 
utformas av högnivågruppen för transeuropeiska nät. Banken kommer, där så är lämpligt, att 
skräddarsy sina finansieringsinstrument, mobilisera sitt tekniska, ekonomiska och finansiella 
                         
(2) Ej konsoliderade siffror. 
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sakkunnande och stärka samarbetet med kommissionen för att bättre samordna procedurer för 
projektutvärdering. 
 
Vad gäller Innovation 2000-initiativet: Inom ramen för Lissabonstrategin och efter 
slutsatserna från Europeiska rådets möte i våras är banken beredd att fortsätta och utöka sitt 
stöd för innovation, genom att fastställa detta som ett ledmotiv för EIB:s finansiering under 
det kommande årtiondet. EIB:s styrelse söker därför ert godkännande av "Innovation 2010-
initiativet", som är en ny särskild avsatt budget för utlåning och som är helt förenlig med 
bankens verksamhetsplan och ramen för kapitalökningen. 
 
Mot bakgrund av den erfarenhet som banken har vunnit under det framgångsrika 
genomförandet av Innovation 2000-initiativet under de senaste tre åren och den politiska 
dialog som hållits med kommissionen, föreslår vi att cirka 20 miljarder euro avsätts fram till 
slutet av 2006 till projekt inom följande tre huvudområden: 
 
(i)  för det första, informations- och kommunikationsteknologi (hårdvara, innehåll och 

applikationer), 
(ii)  för det andra, forskning och utveckling samt innovativa investeringar í senare 

marknadsled (produkter och processer), 
(iii)  och till sist utbildning och yrkesträning. 
 
Dessutom kommer Europeiska investeringsfonden, som är EIB-gruppens specialiserade 
dotterbolag för riskkapital och garantier för låneportföljer till förmån för små och medelstora 
företag, att bidra till detta mål genom sina investeringar i riskkapitalfonder. Den är främst 
inriktad på att förvärva riskkapitalandelar i innovativa teknologiföretag.  
 
Beträffande miljöskydd och förbättring av stadsmiljön kommer banken att bibehålla sitt 
mål på 25-35 % av den totala utlåningen. Banken kommer dessutom att finna nya sätt att 
återspegla prioriteringarna för EU:s miljöpolitik i sin verksamhet. Ett exempel på detta skulle 
kunna vara att stödja den nya marknaden för kol, där formen för detta fortfarande behöver 
definieras. Även för denna prioriering kommer EIB att samarbeta med kommissionen. Banken 
deltar i kommissionens arbetsgrupp som utvecklar nya finansieringsmekanismer för förnybar 
energi och följer nära utvecklingen av kommissionens initiativ för vatten. 
 
 
III. OPERATIVA PRIORITERINGAR UTANFÖR UNIONEN 
 
Beträffande vår verksamhet utanför Europeiska unionen, skulle jag vilja reflektera över 
bankens utmaningar när det gäller västra Balkan, investeringsfaciliteten för partnerskapet 
Europa-Medelhavsområdet (FEMIP) och Cotonou-investeringsanslaget. 
 
På västra Balkan fortsätter banken att vara beredd att spela en proaktiv roll i utvecklingen av 
regionen. Banken planerar att låna ut 1,2 miljarder euro under de kommande tre åren.  
 
Hittills har EIB huvudsakligen inriktat sig på återuppbyggnaden av basinfrastruktur. 
Allteftersom regionen stabiliseras, kommer banken att successivt börja låna ut i andra sektorer 
som är berättigade till stöd. Miljöskydd, utveckling av lokala myndigheters upplåning, 
spridning av innovation samt utveckling av hälsovård och humankapital kommer gradvis att 
öka i betydelse. Vi kommer självfallet att fortsätta samordna våra insatser med övriga 
internationella finansinstitut, särskilt Världsbanken och EBRD. 
 
Vad beträffar insatser i partnerländerna i Medelhavsområdet, så invigdes FEMIP-
initiativet i Barcelona under 2002. Banken initierade snabbt ett antal organisatoriska 
förändringar för att säkerställa en optimal implementering av denna facilitet. Dessa 
förändringar gällde en förstärkning av personalen, skapandet av en tillfällig avdelning som 
verkar som en självständig affärsenhet och som omfattar en särskild enhet för den privata 
sektorn samt öppnandet av EIB:s regionkontor i Kairo. EIB beviljade 2,2 miljarder euro under 
2002, varav ungefär en tredjedel gick till den privata sektorn. Denna sektor fortsätter att 



  4 / 5 

utgöra huvudmålet för investeringsfaciliteten. Redan har projekt på över 1,5 miljarder euro 
godkänts sedan introduktionen i september 2001. 
 
Vad gäller den framtida inriktningen för FEMIP så inledde mötet i kommittén för samordning 
och ekonomisk dialog i april 2003 i Istanbul en konstruktiv dialog med företrädare för samtliga 
intresserade parter: EU:s medlemsstater, partnerländerna och institutionerna. FEMIP:s 
nyckelroll i att främja tillgången till finansiering för den privata sektorn, särskilt för de små och 
medelstora företagen, betonades återigen. Utvecklingen av globala lån och nya 
finansieringsprodukter för eget kapital och därmed likställt kapital kommer att vara av stor 
betydelse för att detta mål uppnås. Dessutom underströks vikten av tekniskt stöd och banken 
kommer att utvidga sina diskussioner med kommissionen på detta område. 
 
Verksamheten i AVS-länderna sker inom ramen för implementeringen av Cotonou-avtalets 
investeringsanslag. Avtalet utgör en milstolpe i EU-AVS samarbetet för den ekonomiska 
utvecklingen och syftar till att minska fattigdom. Det drar nytta av den utveckling som har 
skett under det gångna årtiondet inom ramen för Lomékonventionen och bekräftar den privata 
sektorns centrala roll i skapandet av ekonomiskt välstånd. I detta sammanhang kommer 
transaktionerna som stöds av investeringsanslaget, som officiellt lanserades igår, att oftare än 
förut inbegripa riskdelning och projekten måste ha en rimlig ersättningsnivå. På detta sätt har 
banken för avsikt att skapa en självfinansierad ordning, genom att använda behållningen av 
återbetalningar och utdelningar. Uppgiften att generera en tillräcklig avkastning för att 
vidmakthålla en självfinansierad ordning är utan tvekan en utmaning, om man beaktar de 
finansiella risker som åtföljer de flesta av AVS-projekten. 
 
Banken kommer att förvalta upp till 2,2 miljarder euro från EU:s medlemsstaters budgetmedel. 
Dessutom kommer EIB, där så är lämpligt, att komplettera investeringsanslaget med lån ur 
egna medel. 
 
 
IV. PRIORITERADE OMRÅDEN 
 
Som ni säkert har lagt märke till från mina tidigare kommentarer, så kommer bankens framtid 
att omfatta en ständig utveckling av vår politik och procedurer för att anpassa dem till EU:s 
prioriteringar. 
 
I detta sammanhang skulle jag vilja lyfta fram tre områden som förtjänar en särskild 
uppmärksamhet, nämligen mervärde, riskhantering och öppenhet. 
 
Beträffande mervärde skulle jag vilja erinra att banken måste beakta tre kriterier i sitt 
finansieringsbeslut: 

1. Förenligheten mellan varje transaktion och unionen mål. 
2. Kvalitén och hur välgrundat varje projekt är. 
3. De särskilda finansiella fördelar som motiverar tillgången till EIB:s medel. 

 
Bankens vilja att säkerställa förenligheten mellan varje transaktion och EU:s mål syns tydligt i 
vårt ökade samarbete med kommissionen. Jag har redan givit flera exempel där detta 
samarbete har inletts. Jag kan lägga till två ytterligare exempel, där två avtal har 
undertecknats under det senaste året, varav ett avtal gäller miljön med generaldirektoratet för 
miljö och generaldirektoratet för ekonomi och finans och där det andra rör projekt på området 
elektroniska kommunikationsnät med generaldirektoratet för informationssamhället och 
generaldirektoratet för ekonomi och finans. 
 
Kvalitén och hur välgrundat varje projekt är, är till stor del beroende av lämpliga och ingående 
procedurer för granskning samt en kompetent personal. Under det senaste året har vi 
implementerat nya utvärderingsprocedurer för att anpassa allokeringen av resurser i 
förhållande till ett projekts uppfattade svårighetsgrad. Banken har också förstärkt 
organisationen vad gäller miljö- och upphandlingsfrågor. 
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De särskilda fördelarna som motiverar tillgången till EIB:s medel har varit föremål för ett 
särskilt beslut av bankens råd förra året för att begränsa lånevolymen som går till större 
företag, som har lättare att låna upp på kapitalmarknaderna. Jag kan rapportera att banken 
har uppfyllt detta mål med en beviljad lånevolym under 2002 som är lägre än under 2001. Vi 
kommer att fortsätta att övervaka denna aspekt av mervärdet och kommer att informera 
rådsmedlemmarna årligen. 
 
Som tillkännagavs under förra årets rådsmöte har ni fått en särskild rapport om 
riskhantering, som understryker hur riskerna identifieras, mäts och kontrolleras. Banken har 
anpassat sitt riskhanteringssystem till bästa marknadspraxis. Rapporten klargjorde att EIB 
aktivt förbereder sig för regelverket, som är ett result av den nya Baselöverenskommelsen, 
med avseende på mätning av risker. Ni kommer att få en uppföljningsrapport under 2004. 
 
Vad gäller öppenhet har vi upprätthållit en regelbunden dialog med icke-statliga 
organisationer samt definierat och implementerat en ny politik för tillgång till handlingar via 
Internet, som är anpassad till den senaste gällande gemenskapslagstiftningen. Allmänheten 
fortsatte att visa ett ökat intresse för information från EIB. Antalet besökare på bankens 
hemsida nästan fördubblades, till närmare en miljon. 
 
Detta om bankens tidigare aktiviteter, operativa prioriteringar och prioriterade områden. Innan 
jag avslutar mitt tal skulle jag vilja tacka de styrelseledamöter som avgår: Isabel Correia 
Barata, Sinbad J.D. Coleridge, Wedige Hanns von Dewitz, Gerd Saupe, Rebecca Lawrence och 
Gerhard Boehmer. 
 
Till sist vill jag tacka EIB:s anställda för deras ansträngningar under det gångna året och deras 
engagemang att göra Europeiska investeringsbanken till ett politikorienterat finansinstitut som 
står till tjänst för Europeiska unionen. 


