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Nyckeltal 

(miljoner euro) 1998 

Avtalade Ian 29 526 

I Europeiska Unionen 25 116 

Utanför Europeiska Unionen 4 410 

• I kandidatländerna 2 375 
(varav finansieringsordningen Infor anslutningen) (1 370) 

• Medelhavsländerna (utom Cypern) 886 
• Afrika, Västindien, Stillahavsomrâdet och ULT 560  

Sydafrika 135 
• Latinamerika och Asien 352 
• Central- och Osteuropa (Albanien, den tidigare 92  

jugoslaviska republiken Makedonien) 

Under âret beviljade lân 33 369 

I Europeiska Unionen 28 246 
Utanför Europeiska Unionen 5 123 

Utbetalningar 27 993 

Ur egna medel 27 792 
Ur andra medel 201 

Upplânade medel 30 098 

I gemenskapsvalutor 23 395 
I andra valutor 6 703 

Utestaende 

Lan ur egna medel 155 333 
Garantier 347 
Finansiering ur budgetmedel 2 350 
Läng-, medel- och kortfristig upplâning 123 767 

1997 

26 202 

22 958 

3 244 

1 541 

1 067 
60 
199 
378 

34 223 

29 748 
4 475 

23 473 

23 346 
127 

23 025 

19 639 
3 387 

142 406 
386 

2 334 
110 394 

Reserver och ârsresultat 

Balansomslutning 

Tecknat kapital per 31.12.  
därav inbetalt eller att inbetala 

Tecknat kapital 1.1.1999 

14 654 

176 369 

62 013 
4 652 

95 550* 

14 310 

157 122 

62 013 
4 652 

• Se boklutet sid. 96 





1998 

Ârsredovisning 

Europeiska 
investeringsbanken 



Europeiska investeringsbankens 
41:a ârsredovisning 

ISBN 92-828-5981-9 
Avslutad den 31 mars 1999 



Presidentens översikt 

Sida 

4 

1998: Översikt 

Eft strategiskt ramverk 

I den europeiska integrationens tjänst 

Regional utveckllng 

Amsterdam-handlingsprogrammet 

Europeisk infrastruktur för kommunikation 

Miljöskydd och förbättring av stadsmiijön 

Rationell energianvändning 

Industrins konkurrenskraft samt smâ och medelstora företag 

11 

11 
16 
19 
24 
26 
30 

Stöd tili Politiken för samarbete med tredje land 

Kandidatländer 

Länderna inom partnerskapet Europa-Medelhavet 

Afrika, Västindien och Stilla havet samt ULT-Iänderna 

Sydafrika 

Latinamerika och Asien 

33 

34 
37 
39 
40 
41 

Upplànade mede/ 

Upplâning pâ finansmarknaderna 

Likviditetsförvaltning 

Resultat avseende likviditetsförvaltningen 

43 

43 

52 

53 

EIB:s beslutande organ och organisation 

Beslutande organ  
Organisation 

ElB:s arbetssätt 

55 

55 

60 

63 

Finansiell del 

Ârets résultat 

Ârsboksiut 

De externa revisorernas berättelse  

Revisionskommitténs rapport 

Bilagor 

Utiâningen inom Europeiska unionen 

Utlâningen utanför Europeiska unionen 

Statistiska bilagor 

67 

69 
70 
91 
92 

99 
112 
119 

Europeiska Investeringsbanken 

sida 3 ARSREDOVISNING - 199Î 



Presidentens översikt 
1998, bankens fyrtionde verksamhetsâr, var ett betydelsefullt âr for EIB. 
Mângfalden och volymen pâ bankens upplaning och utiéning nâdde rekordhöga 
nivâer, men än mer viktigt var att banken künde ge ett avgörande bidrag tili sitt 
huvudsakliga strategiska mal - att stödja det framgangsrika fullbordandet av 
EMU och den gemensamma valutan. 

Genom sin upplaning pâ världens kapitalmarknader som uppgick tili over 30  
miljarder euro, varav mer än hälften i euronoterade eller euroinriktade 
emissioner, spelade banken en banbrytande roll i att öppna och diversifiera  
euromarknaden, och bidrog tili att skapa ett brett och varierat utbud av 
finansiella Instrument i den nya valutan. 

Samtidigt har banken handlingskraftigt implementerat programmet tili stöd för 
tillväxt och sysselsättning i Europa, vilket introducerades i slutet av 1997 som svar 
pâ Europeiska râdets mote i Amsterdam. Cirka 600 miljoner euro har anslagits 
för att tillhandahâlia riskkapital tili innovativa smâ och medelstora företag vilket 
gör EIB, i nära samarbete med unionens banksektor och vârt nârstâende institut,  
Europeiska investeringsfonden, till den största källan tili sâdan finansiering i 
Europa. Dessutom ställdes nya lân pâ nârmare 7 miljarder euro till förfogande 
för finansieringen av cirka 50 viktiga projekt, som inbegrep mânga partnerskap 
mellan den privata och offentliga sektorn inom omrâdena utbildning, hälsa och 
stadsförnyelse. 

Dessa transaktioner under Amsterdam-handlingsprogrammet prioriterades. 
Banken försummade dock inte sina traditionella mài. Betydande lân  
tillhandahölls för att utveckla effektiva transeuropeiska nât för kommunikation, 
tillgodose unionens energibehov, bevara vârt miljö- och ekologiska arv samt 
upprätthälla den europeiska industrins konkurrenskraft, i synnerhet de smâ och 
medelstora företagens. Samtidigt bibehöll vi vâr övergripande prioritering vad 
beträffar investeringar i de mindre gynnade regionerna i Unionen, i eniighet 
med bankens huvuduppgift som är att främja en ekonomisk integration och en  
balanserad utveckling av Unionen. Under 1998 gick mer än 70 % av bankens 
finansiering i medlemsstaterna tili projekt i sädana regioner. 

Ett annat viktigt inslag under 1998 var den avsevärda ökningen av bankens stöd 
tili projekt i länder som ansöker om medlemsskap i Unionen. I och med 
Introduktionen av vâr nya finansieringsordning för stöd inför anslutningen, 
uppgick denna utläning tili mer än 2,3 miljarder euro under förra âret. 
Utiâningen gick framförallt till prioriterade sektorer som infrastruktur för 
kommunikation och miljöskydd, för att hjälpa tili att höja standarden tili nivâer  
som är nödvändiga för medlemsskap i Unionen. 

Denna verksamhet i kandidatländerna utgjorde en del av utiâningen till stöd för 
Europeiska unionens externa biständs- och samarbetspolitik i över 120 länder 
och uppgick tili närmare 4,5 miljarder euro under 1998 i världen. Mer än 900  
miljoner euro gick till länderna i Medelhavsomrädet för att främja partnerskapet 
Europa-Medelhavet, ett exceptionellt stört belopp pä 700 miljoner euro till  
Afrika, Västindien och Stillahavsomrädet samt mer än 350 miljoner euro till  
projekt i Asien och Latinamerika. 
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Volymen och bredden pâ dessa verksamheter till stöd for Europelska unionens 
mal visar pâ en djupgâende utveckling av bankens verksamhet under det 
gângna ârtiondet. Det var särskilt tillfredsställande for mig, da min sexâriga  
mandattid som bankens president börjar närma sig sitt slut, att 
medlemsstaternas förtroende for bankens uppnâdda résultat bekräftades av 
beslutet av bankens râd i juni forra âret att öka bankens kapital till 100 miljarder 
euro. Inom det nya strategiska ramverket, som ocksâ godkändes av 
râdsmediemmarna, ger detta banken en solid grund for dess fortsatt viktiga roll 
under de kommende kritiska âren da EMU konsolideras och Unionen utvidgas. 

Att dessa prestationer uppnâddes beror i hog grad pâ den enastâende  
professionalismen och engagemanget hos bankens personal samt stödet frân  
bankens beslutande organ. Därför vili jag särskilt tacka dem för den hjälp och  
uppmuntran som de har givit mig under min mandattid. 

Sir Brian Unwin 
President och styrelseordförande 

EIB:s direktion 
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1998: 
Ö versi kt 
ι enlighet med sin uppgift och Sina priorite-

ringar fortsatte EIB a tt stödja uppbyggnaden 

av ett mer homogent och solidariskt Europa 

som är öppet mot omvärlden, genom sin 

upplânings- och utiâningsverksamhet. Ban

ken bidrog sâledes i hög grad tili att mota de 

utmaningar som Unionen star inför vid âr- 

hundradets slut, genom att koncentrera sin 

verksamhet pâ tre stora huvudomrâden: att 

aktivt stödja införandet av euron, att öka fi-

nansieringen tili förman för tillväxt, stärkan-

det av den ekonomiska och sociala samman-

hâllningen och den ekonomiska integra-

tionen i EU samt förberedelserna av kandi-

datländerna inför anslutningen. 

För att fullfölja sin uppgift och sina verksam-

hetsmâl ökade EIB sin utiâningsverksamhet vä-

sentligt under 1998. Utiâningen under 1998  

uppgick därmed till 29,5 miljarder euro jam- 

fört med 26,2 miljarder under föregäende âr. 

Finansieringsbidrag som gynnar unionens in 

terna sammanhâlining och som stödjer den 

ekonomiska och monetära Unionen ökade 

markant, liksom den finansiering som bidrar 

tili att förverkliga resolutionen om tillväxt 

och sysselsättning, som antogs av Europeiska 

râdet i Amsterdam. För detta ändamäl inrät-

tade banken finansieringsordningar som un-

derlättar innovativa och sysselsättningsska-

pande smâ och medelstora företags tiligâng  

till bankkrediter och egenkapital, samt utvid-

gade sitt verksamhetsomrade tili utbildnings-

och hälsosektorn samt stadsförnyelse. 

EIB fortsatte att aktivt stödja kapitalmarkna-

dernas förberedelser för euron och introduce-
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rade under 1998 nya euroemissioner och euro- 

inriktade emissioner, som utgjorde närmare 

hälften av bankens totala upplâning jämfört 

med en fjärdedel 1997. Dessutom började EIB 

att omstrukturera sin skuld genom utbyte av 

befintliga obligationer i de valutor som deltar 

i euron mot nya euroinriktade obligationer. 

Beloppet pâ de ingângna lânetransaktionerna  

uppgick till 31,4 miljarder, vilket är en ökning 

pâ 36 % jämfört med 1997, och inkluderar 1,3  

miljarder för euroinriktade emissioner som in-

troducerades inom ramen för det första erbju-

dandet om utbyte. 

Vad utiâningen beträffar undertecknades fi-

nansieringsavtal tili projekt Inom Europeiska 

Unionen pâ 25,1 miljarder, vilket är en ökning 

med 9,4 %. De gick huvudsakligen tili regional 

utveckling som tilldelades 72 % av medlen. 

Främst bland prioriteringarna var investeringar 

för transeuropeiska kommunikationsnät, inves

teringar som genomfördes av smä och medel-

stora företag och län som gynnade livskvalitén,  

särskilt inom utbildnings- och hälsosektorn, 

miljöomrädet och stadsförnyelse. 

Verksamheten utanför Unionen uppgick tili 4,4  

miljarder och utmärktes av en kraftigt ökad ut-

lâning till kandidatländerna, som steg till 2,5  

miljarder. I början av 1998 introducerade EIB 

en särskild finansieringsordning för stöd inför 

anslutningen, som finansieras uteslutande frân  

EIB:s e gna medel. Finansieringsverksamheten i 

AVS-länderna äterupptogs, dä det andra fi-

nansprotokollet tili den fjärde Lomékonventio- 

nen trädde i kraft. 

Utbetalningarna uppgick tili 27,8 miljarder, 

varav 24,9 miljarder I medlemsländerna. De 

cirka 320 projekt som banken utvärderade 

under 1998, beviljades län pä sammanlagt 

33,4 miljarder. Antalet godkända projekt för 

vilka läneavtal ännu ej undertecknats, upp

gick tili 34,8 miljarder, vilket motsvarar 1997  

ärs nivä. 

I slutet av 1998 uppgick utestäende län av 

egna medel och garantier tili sammanlagt 

155,6 miljarder. Den totala utestäende upplä-

ningen uppgick tili 123,8 miljarder. Balansom-

slutningen ökade med 12 % och uppgick tili 

176,4 miljarder. 

Bankens räd beslutade den 5 juni 1998 att 

höja bankens tecknade kapital frän 62 miljar

der tili 100 miljarder frän och med den 1 ja-

nuari 1999, vilket avspeglar medlemsstater-

nas solida förtroende för banken. Det 

inbetalda kapitalet, som utgör 6 % av det 

tecknade kapitalet, ökade därmed frän 4,7  

miljarder tili 6 miljarder. Den inbetalda delen 

av denna kapitalökning överfördes frän ban

kens andra reserver. 

Efter att ha analyserat bankens soliditet och 

finansiella ställning godkände bankens räd 

dessutom en engängsutbetalning pä 1 mil-

jard, som fördelades mellan medlemsstaterna 

i förhällande tili deras andel av bankens teck

nade kapital. 

Pä samma möte beslutade bankens räd att 

bankens räkenskaper skall upprättas i euro  

frän och med den 1 januari 1999. 

Utbetalningar, slutna avtal 
och beviljade finansieringar 
(1989-1998) 

(miljoner euro) 

40 000 
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Ett strategiskt ramverk 
for att bemöta 2000-talets krav 

EIB fortsätter att  

säkerstäHa sin  

särskilda roll... 

Under det gângna ârtiondet har den ekonomiska miljon i vilken EIB a rbetar ändrat bade vill-

koren for dess närvaro pâ kapitalmarknaderna och dess utbud av finanslerlngsordningar. "ΠΙ!  

detta tillkommer även de uppgifter som banken har tilldelats for att forverkliga Europeiska 

unlonens mài, som t ex. är att stödja införandet av euron, den ekonomiska och monetära Unio 

nen samt att främja tillväxten, sysselsättningen och det mänskliga kapitalet i Europa, liksom att  
främja kandidatländernas integration. 

For att stärka bankens kapacitet att bemöta de utmaningar som Unionen star inför de närmaste 

âren, beslutade bankens râd pâ sitt mote den 5 juni 1998 att höja bankens tecknade kapital tili 

100 miljarder frân och med den 1 januari 1999. Denna kapitalhöjning, som är den största höj-

ning som nâgot multilateralt finansinstut nagonsin gjort, höjer det stadgeenliga lânetaket pâ  
250 % av det tecknade kapitalet tili 250 miljarder. 

Pâ förslag av styrelsen godkände bankens râd samtidigt ett strategiskt ramverk som finjusterar 

riktlinjerna för EIB:s verksamhet bâde som lântagare och som källa for lângfristig finansiering  

av Projekt som förverkligar gemenskapspolitikens mài. Eniigt riktlinjerna för detta ramverk ska  

banken fortsätta att koncentrera sina ansträngningar pâ att främja utvecklingen av aviägsna 

ekonomiska omrâden eller omrâden med Strukturella svârigheter i Unionen i eniighet med ban

kens huvuduppgift, som är att främja ekonomisk konvergens och integration i Europa. Dess 

verksamhet ska huvudsakligen komma mindre gynnade regioner i den nuvarande gemenskapen 

tili godo. Dessutom ska banken främja kandidatländernas integration, genom att fortsätta att 

delta i de europeiska institutionernas insatser och utveckla sitt nära samarbete med de multi-

laterala finansinstituten och den internationella banksektorn. 

Parallellt med genomförandet av Amsterdam-handlingsprogrammet, som främjar tillväxt och 

sysselsättning i Europa, ska banken fortsätta att stödja förverkligandet av EU:s vi ktigaste poli-

tiska mài säväl i Unionen som i kandidatländerna. Det gäller särskilt upprättandet av trans-

europeiska nät för transport, energiöverföring och telekommunikation, stärkning av industrins 

konkurrenskraft och utveckling av smä och medelstora företag, miljöskydd och förbättring av 
stadsmiljö samt rationell energihantering. 

För att maximera multiplikatoreffekten av dess finansieringar, kommer banken att utöka sitt 

samarbete med banksektorn i Europa. Dessutom bekräftar den strategiska ramen EIB i sin nära 

samarbetspolitik med gemenskapens finanssektor, vilket är i linje med principerna om subsidia-

ritet och komplementaritet. I detta sammanhang kommer banken även att fortsätta sin inno 

vativa Politik vad gäller uppläningen av medel, genom att erbjuda och utveckla sitt kunnande 
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som icke-statlig referensemittent pâ kapitalmarkna-

derna, i synnerhet pâ euromarknaden. Internationa-

liseringen av de centrai- och östeuropelska ländernas  

marknader kommer ätföljas av Introduktionen av nya  

attraktiva och kostnadseffektiva produkter. 

Inom den ekonomiska och monetära Unionen kommer finanssektorns gradvisa in 

tegration att underlätta och öka tiligângen tili konkurrensmässiga finansierings-

källor för initiativtagare tili projekt. I denna skiftande miljö kommer EIB for tsätta 

att säkerställa sin särskilda roll, som är att främja ökningen av investeringar ge-

nom att tillhandahâlia lângfristig finansiering och utveckla nya former av part-

nerskap mellan den offentliga och privata sektorn. Pâ grundval av sin utmärkta 

ställning pâ kapitalmarknaderna kommer banken att inrikta sig främst pâ att fi-

nansiera projekt med läng ekonomisk livslängd, vilka är berättigade tili lân med 

läng löptid. Dessutom kommer banken att fungerà som katalysator för andra fi-

nansieringskällor, särskilt vid bildandet av partnerskap mellan den offentliga och 

privata sektorn, där bankens tekniska kunnande även kan tillföra ett avsevärt 

mervärde. 

Vad gäller utiâningen till smâ och medelstora företag är behovet av samarbete 

med banksektorn fortsatt pätagligt och EIB vili därför försöka att anpassa och 

förbättra globalläneordningen genom ökade marknadsföringsätgärder, förenk-

lade procedurer för godkända partnerbanker och en förbättring av finansierings-

ordningarna mot bakgrund av den erfarenhet som har erhâliits inom ramen för 

"fönstret för smâ och medelstora företag". Utvecklingen av partnerskapet och 

diversifieringen av finansieringsmöjligheterna kommer även att omfatta Europe-

iska investeringsfonden, som är en priviligierad partner tili banken vid implemen-

teringen av Europeiska finansieringsordningen för teknologi - en ordning avsedd 

att stödja högteknologiska och snabbväxande smâ och medelstora företag ge

nom specialiserade riskkapitalfonder. 

EIB och Europeiska kommissionen är stärkt engagerade i genomförandet av 

Strukturpolitiken och samarbetar redan nära, dä bankens utläning tili stöd för 

regionalutvecklingen kompletteras med finansieringsbidrag ur unionens budget-

medel. I samband med Agenda 2000, den kommende förhandlingsrundan om 

Strukturfonderna, de krav som ställs i samband med EMU - som t ex den inre 

marknadens funktion - och unionens utvidgning, kommer banken att öka sitt 

deltagande i de förberedande Stadierna av programplaneringen och förhandling-

arna om stukturätgärderna, för att säkerställa en bättre balans mellan budget-

och bankmedel samt en effektiv användning av dessa tvä finansieringskällor. 

För att säkerställa ett maximalt bidrag tili gemenskapspolitiken utarbetar banken 

sedan 1999 ârligen en framtidsinriktad flerârig verksamhetsplan baserad pâ det  

strategiska ramverket. Verksamhetsplanen kommer att uppdateras löpande och  

kommer att innehâlia prestationsindikatorer som möjliggör en uppföljning av ut

vecklingen av bankens verksamhet. 
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I den europeiska 
integrationens tjänst 
Europeiska investeringsbanken är Europeiska unionens finansinstitut och dess vikti- 
gaste uppgifi är att med lân^-istiga làn hidra till integration, balanserad utveckling  
samt ekonomisk och social sammanhâllning i unionens medlemsstater. Banken betonar  
ifórsta hand utjämning αν regionala olikheter och regional utveckling. Samtidigt stöd-
jer den ocksä övriga ekonomiska mal som fastställts av bankens râd, i synnerhet genom 
att den finansierar TEN, energiprojekt och, smä och medelstora firetag eller stimulerar 
tillväxt och sysselsättning genom finansiering av projekt inom utbildnings- och hälso-
sektorn. 

De län banken beviljar for ekonomiskt motiverade projekt gäller kommunikationsnät, 
energi, miljöskydd ochßrbättring av stadsmiljö, industri och tjänster, utbildning och 
hälsa. 

Regional utveckling 
EIB är stärkt engagerad i unionens strukturpolltik och ställer huvuddelen av de resurser 

den länar upp pä kapitalmarknaderna tili förfogande for en rad investeringar som bl-

drar till att utjämna regionala olikheter. Denna insats tili förmän för de minst gynnade 

reglonerna, vilka omfattar hälften av unionens befolkning, utförs i nära samverkan 

med Europeiska kommissionen för att säkerställa att gemenskapens län och anslag ut-

nyttjas optimalt och garantera att resurserna fördelas pä bästa sätt. 

Sedan Strukturfondsreformen 1989 har principerna för samordning och samarbete mel-

lan de finansiella Instrumenten utgjort en integrerad del av ERUF:s bestämmelser. I 

överensstämmelse därmed deltar banken i planeringen av dessa insatser och utbyter 

regelbundet Information med kommissionen. Det gör det möjligt för banken att delta i 

ett stört antal samflnansieringar med beaktande av de tvä Institutionernas respektive 

finansieringskriterier och beslutsförfaranden. Samarbetet omfattar även sammanhâll- 

ningsfondens verksamhet, vars regier gör det möjligt för banken att utvärdera vissa  

projekt. Sedan 1993 har banken därför utvärderat 92 projekt pä begäran av samman-

hällningsfonden och för dess räkning. Dessutom har den ställt mer än ett femtiotal ut-

värderingsrapporter om sina projekt tili förfogande för att underlätta eventuell samfi-

nansiering via budgetmedel. 

Genomförandet av "Agenda 2000" och det nya programmet för strukturfonderna syf-

tar I dess nuvarande form tili ökad geografisk koncentration, rationalisering av mälsätt-

nlngarna och ökad samordning av strukturätgärderna. Bankens roll pä omrädet regio-

Regional utveckling 
1994-1998: 68,7 miljarder 
Fördelning sektorvis 

Jordbruk, 
industri,  
tjänster 

Utbildning, 
hälsa 

I Energi 

I Kommunikation 
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Inom regional utveckling prioriterar 
banken framför allt främjande av 
basinfrastruktur 

Regional utveckling 
Fördelning per sektor (1998) 

(miljoner euro) 
Totalt 

Belopp % 
Energi 1 330 11 
Kommunikation 7 301 60 
Vattenhantering 
och övrigt 636 5 
Stadsförnyelse 826 7 
Industri, 
jordbruk 1 177 10 
Utbildning, 
hälsa 771 6 
Övriga tjänster 144 1 
Totalt 
individuella lân 12 186 ICD 
Globala lân 4 400 
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nal utveckling, som ocksâ kommer att omfatta ett Strukturinstrument for länderna 1 
Central- och Osteuropa, kommer därför deflnltivt att oka. 

De strategiska ramarna for bankens framtida verksamhet, som fastställdes av bankens 

réd I juni 1998, bekräftar att bankens satsning pa ekonomler utanför Unionen bar hög- 

sta prioritet, i enlighet med bankens huvudsakliga uppgift. Banken strävar i samman 

hanget efter att främja ekonomisk konvergens och integration, att stödja regioner med  

eftersatt utveckling och att underlätta kanditatländernas integration. 

Over tvâ tredjedelar av länen gick tili de 

minst gynnade regionerna 

Under 1998 uppgick EIB:s ind ividuella lân till  

de minst gynnade regionerna i Unionen tili 

12,2 miljarder, jämfört med 11,4 miljarder 

1997, vilket motsvarar 72 % av de individu
ella länen. 

Utöver denna verksamhet bör man beakta 

de löpande globala lânens inverkan pâ smâ  

och medelstora investeringar pâ infrastruk-

turomrâdet och pâ smâ och medelstora före-

tag belägna i omrâden for regional utveck

ling. Under 1998 beviljades globala lân pâ  

8 266 miljoner till partnerinstitut. Fördel-

ningen per land for tecknade globala lân, i 

förhällande tili andelen befolkning bosatta i 

omrâden som är aktuelle för regional utveck

ling, gör det möjligt att uppskatta att 4 400  

miljoner gick tili de minst gynnade omrâ- 

dena. Motsvarande belopp uppnâs om man 

använder nyckeltalet för de 5 senaste ârens 

fördelning av anslagen ur de globala länen, 

eniigt information frân de institut som fung-
erar som mellanhänder. 

De sammanlagda finansieringsbidragen tili 

regional utveckling uppgâr till 16,6 miljarder. 

Sedan 1994 bar banken beviljat individuella 

lân för regional utveckling pâ sammanlagt 

53,7 miljarder. Under samma period beräknas 

dess bidrag tili smâ och medelstora investe

ringar, som genomförs i mâlomrâden för 

strukturätgärder, uppgâ till 15 miljarder. Det 

innebär att det totala beloppet för regional 

utveckling uppgâr till 68,7 miljarder. 

Fortsatt prioriterad ätgärd 

Efter övergängen tili den tredje etappen av 

EMU och med beaktande av den integrerade 
sammanhâliningsstrategin bar fördelning, om-

fattning och diversitet av bankens lân blivit 

särskilt viktiga, framför allt i omrâden dar det 

fortfarande föreligger struktursvârigheter. 

Individuella lân som finansierats inom regional utveckling mellan 1994 och 1998: 53,7 miljarder 

Mài 
1 

Mài 
2, 

5b och 6 

Lân  
tili fiera  

regioner 

Totalt 
regional 

utveckling 

Totalt 
individuella 

lân 

% 

1994 4 965 3 764 1 377 10 107 13 861 73 
1995 4 920 3715 792 9 427 13 428 70 
1996 5 517 3 543 1 566 10 626 15 366 69 
1997 4 368 4 685 2 305 11 358 16 769 68 
1998 4 600 4312 3 274 12 186 16 851 72 

24 370 
45 % 

20 019 
38 % 

9 314 
17 % 

53 704 
100 % 

76 275 70 
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Behovsanpassad finansiering 

EIB avsätter i genomsnitt mer än tvâ tredjedelar  

av sin finansiering till investeringar i omrâden  

for regional utveckling och strävar efter att an- 

passa Sina atgärder till specifika behov. Det  

innebär att verksamheten pa detta omrâde prio- 

riteras sâvâl när det gäller kvantitet som kvali- 

tet. Inom mài 1-omrâdena avser banken fram- 

för allt att förstärka den grundläggande 

infrastrukturen pâ omrâden som transport,  

energi och telekommunikation, for att  

dämpa nackdelarna med att dessa omrâden  

âr geografiskt avlâgset belâgna. Banken stöd-

jer ocksâ förbättring av miljö och livskvalitet  

genom att förnya stadsmiijön och finansiera  

program for miljöskydd. Inom dessa mâlom- 

râden satsar banken även pâ ekonomisk dy-

namik genom att främja etablering av 

produktions- och tjänsteföretag, och genom 

att utveckla infrastrukturer för hälsa och ut-

bildning. 

Under 1998 har regioner med eftersatt ut

veckling (mài 1) beviljats 4 600 miljoner i In

dividuella lân: 914 miljoner i Tysklands östra 

delstater, jämfört med 517 miljoner under  

1997, 2 500 miljoner i sammanhällningslän-

derna Spanien, Portugal, Irland och Grekland 

(2 968 miljoner under 1997) samt 1 040 mil

joner i södra Italien (799 miljoner under  

1997). 

Infrastruktur för kommunikation och energi-

nät har tecknat 67 % av de totala lânen,  
medan förbättring av miljö och livskvalitet, 

sektorerna utbildning och hälsa samt industri  

och tjänster vardera erhâliit 11 %. 

Stöd tili Industriell omvandling 

1 regioner som omfattas av mal 2, 5b och 6,  

dvs. genomgär ekonomisk omvandling eller 

kännetecknas av lâg befolkningstäthet, syftar 

bankens prioriteringar huvudsakligen tili att 

pâskynda den ekonomiska anpassningen ge

nom utbyggnad av kapaciteten för Infra

struktur för transport, modernisering och ut

veckling av energlnäten, och förbättring av 

mlijöskyddet. I dessa regioner främjar finan-

sieringen av privata, kommersiella företag - i 

synnerhet innovativa, smâ och medelstora fö

retag - genom globala lân stöd tili ekono-

mins omvandling och diversifiering. 

Finansieringen av fasta och mobila telekom-

munikationsnät uppmuntrar nya ekonomiska 

aktörer att komma in pâ marknaden och främ

jar moderniseringen av denna sektor som ny-

ligen öppnats för konkurrens. Därigenom bi-

drar banken tili att utveckla tjänsterna och 

informationssamhället i unionens minst gyn-

nade omrâden, vilket är en mâlsâttning som  

betonats av râdet. 

Under det gângna âret uppgick de Individu

ella lânen till förmän för omrâden med indu

striell nedgâng (mal 2), omrâden med lands-

bygdsomvandling (mài 5b) och de arktiska 

omrâdena (mài 6) till 4 312 miljoner. Infra

struktur för transport tilldelades 43 % av 

beloppet, miljöskydd och förbättring av 

stadsmiljö 22 %, energisektorn 15 %, Indu-

strisektorn 15% och utbildnings- och hälso-

sektorn 5 %. 

EIB förvaltar den finanslella mekanlsmen 

Inom EES 

I enilghet med den finanslella mekanlsmen 

för det Europeiska ekonomiska samarbetsom-

râdet (EES) som förvaltas av banken, har ett 

belopp pâ 140 miljoner utnyttjats i form av 

anslag tili Grekland, Portugal, Irland och Spa

nien. Dessutom kommer 6 lân pâ 309 miljo

ner att omfattas av räntesubventioner. I slu-

tet av 1998 hade det disponible anslaget för 

Perioden 1994-1998, som omfattade 1,5 mil-

jarder i räntesubventionerade lân och 500  

miljoner i anslag, utnyttjats i sin helhet. 

Regional utveckling 
Fördelning per mal 
1994-1998 

5000 10000 15000 

Mài 2, 5b et 6 

Lân till fiera regioner 

Globala lân till mindre 
gynnade omrâden 
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Finansiering a ν sysselsättningsfrämjande  
investeringar 

1998 - ARSREDOVISNI Ν G 

Under de senaste decennierna har en sankning av investeringsgraden i Europa kunnat konsta- 

teras och beslutsfattarna har förordat ökade investeringar for att stimulera ekonomi och sys-  

selsättning. Dà denna fraga är av bade grundläggande och komplex karaktär, har EIB In lett ett 

antal studier som syftar tili att granska förhallandet mellan investeringar och skapande av sys-
selsättning. 

investeringar pà infrastrukturomràdet 

Sysselsättning under uppbyggnadsperioden 

Det är tydiigt att ökade investeringar kommer att leda tili en ökad efterfrägan pâ arbetskraft un 

der uppbyggnadsperioden, även om allt annat förblir oförändrat. En granskning med hjälp av mo

deller för input-output visar, a tt ökat inköp av material och arbete inom byggnadsbranschen har 

den effekt pâ den europeiska ekonomin, att en investering pâ 1 miljard EUR leder till att det ska-

pas sysselsättning motsvarande ca 20 ODO personar under uppbyggnads/installationsfasen. Analysen 

visar tvâ intressanta résultat: 

• Sysselsättning som skapats under uppbyggnadsfasen kan vara relativi oberoende av den be-

rörda sektorn. Det är med andra ord möjligt att industriprojekt genererar lika mycket syssel

sättning som infrastrukturprojekt. Det beror pâ att inköp av varor och tjänster i en sektor med-

för ökad efterfrägan pâ varor och tjänster frân leverantörer inom andra sektorer, vilket i sin tur  

leder till ökad efterfrägan i ytterligare sektorer osv. Ungefär hälften av de nya arbetstillfällena 
skulle kunna skapas pâ detta indirekte sätt. 

• En stor del av den sysselsättning som skapats - cirka en fjärdedel - är koncentrerad tili tjänste-

sektorn, vilket ocksâ beror pâ spillover-effekter tili leverantörssektorerna. 

Om man räknar med att uppbyggnadsperioden sprids över tre âr innebär ovannämnda siffror 

att det för varje investerad miljard skapas mellan 6 000 och 7 000 arbetstillfällen per är under  

denna period. De lân banken beviljar tili infrastrukturprojekt uppgâr till 18 miljarder och an-

vänds för att finansiera investeringar motsvarande ungefär tre gânger detta belopp. Om denna 

typ av investering är "typisk", och man tillämpar ovan nämnda formel, skulle EIB-finansierade 

Projekt bidra tili att skapa ca 320 000 arbetstillfällen per är i uppbyggnadsfasen. Detta skulle 

emellertid enbart gälla om bankens och andra finansieringskällors bidrag var av avgörande be-
tydelse för genomförandet av varje projekt. 

Sysselsättning under den operativa fasen 

Trots att det finns mycket väldefinierade metoder för beräkning av hur mycket sysselsättning 

som skapats när en investering väl fullbordats, är det ytterst svârt att exakt utvärdera inves-

teringars lângsiktiga effekt pâ sysselsättningen i allmänhet. Det kan exempelvis hända att en  

lyckad investering pâ en plats leder till att ett konkurrerande företag mäste läggas ner nâgon  

annanstans. Dessutom kan vissa investeringar resulterà i att antalet arbetstillfällen minskar, om  

de t ex ingâr i ett rationaliseringsprogram, medan de arbetstillfällen som âterstâr dock kommer 
att vara konkurrensmässiga och varaktiga. 
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Om man enbart utgâr frân förhallandet mellan sysselsättning och kapital kan man konstatera 

att varje ny investering pâ 1 miljarcl inom produktionssektorn skapar ca 8 000-10 000 arbets-

tillfällen. Antalet skapade arbetstillfällen per investering har minskat stadigt under fiera decen-

nler, aliteftersom ekonomin successivt biivit mer kapitalintensiv. Om nyinvesteringarna emeiier-

tid har en arbetskraftsintensitet motsvarande ungefär haften av det nuvarande genomsnittet, 

skulle ett kapitaitliiskott pâ ytteriigare en miijard i produktionssektorn gora det möjilgt att 

skapa 4 000 - 5 000 permanenta arbetstillfällen, vilket motsvarar ca tre fjärdedelar av de till-

fälliga arbetstillfällen som skapas under uppbyggnadsperioden. 

Dessutom kan offentlig infrastruktur ha stor multipllkatoreffekt pä skapandet av sysselsättning, 

säväl under som efter uppbyggnadsperioden, genom deras Inverkan pä investeringar i den pri 

vata sektorn. Även om denna ökade sysselsättning är ett résultat av en längsiktig produktivi-

tetsökning och det kan ta viss tid innan den konkretiseras, kan det slutliga resultatet bli av 

samma storleksordning som for direktinvesteringar i tillverkningsindustrin. 

Smà och medelstora företags investeringar 

Smä och medelstora företag stär för större delen av de arbetstillfällen som skapas ino m Europeiska 

Unionen, och det är i synnerhet mycket smä företag med stark tillväxt som bidrar tili detta. Även 

nyetablerade företag spelar en avgörande roll när det gäller teknisk Innovation och ekonomisk till

växt. Mellan 1988 och 1995 översteg exempelvis antalet arbetstillfällen som skapats av smä och me del

stora företag antalet förlorade arbetstillfällen 1 stora företag. Under denna period skapade företag 

med färre än 100 anställda sammanlagt 260 000 nya arbetstillfällen netto per är i genomsnitt, medan 

de stora företagen förlorade ungefär 220 000 arbetstillfällen per är. 

Studier har emellertid visat att investeringar som genomförs av företag är beroende av t illgängen 

tili likvida medel. Därför finns det ett direkt samband mellan ökat tillskott av resurser och inves

teringar. EIS frä mjar smä o ch medelstora företags investeringar via sin globalläneordning och har 

under 1998 ställt nära 2,4 miljarder EUR tili förfogande i nära samarbete med den europeiska 

banksektorn. De varaktiga sysselsättningsmässiga effekterna av dessa medel- och längfristiga fi-

nansieringsbidrag kan bedömas först i efterhand. Banken kommer därför att fortsätta sina analyser 

för att bättre utvärdera de direkte och indirekte effekter som dess investeringar i smä o ch medel

stora företag har pä sysselsättningen. 

Med tanke pä den generellt sett läga nivän pä de smä och medelstora företagens tillskott av ex

terna resurser, förefaller det som om ett mer direkt offentligt stöd tili riskkapitalsektorn skulle 

kunna komplettere utvecklingen av finansinstitutioner och finansmarknader pä längre sikt. Mot  

bakgrund av detta har det beslutats att göre mobiliseringen av riskkapital tili en grundläggande 

beständsdel i Amsterdamhandlingsprogrammet, under vilket transaktioner värda 560 miljoner god-

kändes under 1998. 

Även om det ur ett sysselsättningsmässigt perspektiv är önskvärt att bäde främja investeringar 

generellt och att öka utbudet av finansieringsmöjligheter för de smä och medelstora företagen, 

är det ocksä nödvändigt att investeringarna är väl utformade. Med andra ord är effektivt ska-

pande av längsiktig sysselsättning en positiv konsekvens av en lyckad investering. 
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Amsterdam-handlìngsprogrammet: 
EIB:s initiativ for tillväxt och sysselsättning 

Amsterdam-handlingsprogrammet utarbetades efter antagandet av Europeiska radets 

resolution om tillväxt och sysselsättning pä mötet i Amsterdam (juni 1997). Det mottogs 

positivt av Europeiska rädet pä sysselsättningstoppmötet i Luxemburg (november 1997).  

Programmet ger banken nya uppgifter när det gäller att anskaffa ytterligare resurser 

som kan bidra tili ekonomisk tillväxt och därigenom stimulera sysselsättningen. 

Programmet, som inledningsvis har en löptid pä tre âr (September 1997-2000) bestâr av  

tre delar. Det mest nyskapande "Utiâningsfônstret for smâ och medelstora företag" är 

avsett att utveckia nya riskkapitalinstrument for finansiering av högteknologiska, smâ  

och medelstora företag med stark tillväxtpotential, med hänsynstagande tili nationella 

eller regionala behov och särdrag. Ordningen genomförs i nära samarbete med Europe

iska investeringsfonden och bank- och finanssektorn i medlemsstaterna, vars deltagande 

ger en avsevärd multiplikatoreffekt tili EIB:s insatser. Denna ordning stöds med upp tili 

en miljard av bankens rörelseöverskott. 

Utöver utvecklingen av de traditionella globala länen syftar EIB:s engagemang beträf-

fande de innovativa, smâ och medelstora företagen, som även fortsättningsvis kommer 

att skapa merparten av sysselsättningen pä kort och medelläng sikt, tili att stödja för-

stärkningen av en alleuropeisk kapitalmarknad. Europeiska rädet i Wien (11-12 december 

1998) gav en ny impuls tili initiativet genom att uppmana banken att pâskynda beviljan-
det av medel för riskkapitalverksamhet. 

Den andra delen av Amsterdam-handlingsprogrammet främjar nyinvesteringar i Europas 

humankapital pä omrâden med stor arbetskraftsintensitet inom hâlsa, utbildning och 

stadsförnyelse. Programmets tredje del gäller förstärkning av lân som banken beviljattill 

investeringar inom miljösektorn och transeuropeiska nät. 

Utveckling av de europeiska 

riskkapitalmarknaderna 

Efter en dynamisk start under de sista mâna- 

derna 1997 (3 transaktioner pä sammanlagt 51  

miljoner godkändes och den europeiska finan-

sieringsordningen för teknologi infördes, se  

verksamhetsberättelse 1997, sid. 15), ökade 

verksamheten inom ramen för "Utiânings 

fônstret för smâ och medelstora företag" un 

der 1998 med godkännande av 19 nya initiativ. 

talt 23 transaktioner pä 560 miljoner med 

riskdelning med banksektorn. 16 av dessa 

transaktioner berör 12 länder som tecknat av-

tal tili ett belopp av 393 miljoner, inklusive de 

Ursprungliga 125 miljoner som omfattas av 

den europeiska finansieringsordningen för 

teknologi. 

I slutet av 1998 hade "Utiâningsfônstret för 

smâ och medelstora företag" genomfört to-

Lovande start för den europeiska 

finansieringsordningen för teknologi 

Den europeiska finansieringsordningen för 

teknologi är en särskild del av "Utiâningsfônst 

ret för smâ och medelstora företag" eftersom 
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den administreras av EIF genom mandat frân  

banken. Den förvärvar andelar i riskkapitalfon- 

der eller riskkapitalbolag som är speciaiiserade  

pâ att tillföra egenkapital till innovativa smâ  

och medelstora företag under utvecklingsfa-

sen. Tack vare hävstängseffekten förväntas fi-

nansieringsordningen tillföra de smâ och med

elstora företagen 500 tili 800 miljoner. I slutet 

av 1998 hade 62 miljoner, dvs n ära hälften av 

anslaget for den europeiska finansieringsord-

ningen, godkänts för 16 fonder i 8 av unionens 

länder. 

Extra satsning pâ projekt inom utblidning och 

hälsa 

Inom dessa sektorer som nyligen blivit aktu-

ella för stöd frân EIS i eniighet med 

Amsterdam-handlingsprogrammet uppgâr  

godkännandena sedan programmât inleddes 

till över 3 miljarder, tili förmän för 24 projekt 

eller program som berör 13 medlemsstater. 

De fiesta av dessa projekt är belâgna i om-

râden för regional utveckling. 

I slutet av 1998 hade lân till ett belopp av 1,9  

miljarder tecknats, som fördelades pâ 12 indi-

viduella lân och ett stört antal anslag ur glo

bale lân. Dessutom har särskilda globale lân till  

förmän för investeringar av mindre omfattning 

inom dessa tvâ sektorer godkänts och tecknats 

i Frankrike, Belgien, IMederländerna, Danmark 

och Finland. 

De sex nya godkännandena inom utbild-

ningssektorn avser projekt i Spanien (Gali 

cien), Förenade kungariket (Faikirk), Tyskland 

(Thüringen), Danmark, Italien (Tor Vergata-

universitetet) och i Frankrike (Lyon) och om-

fattar totalt 565 miljoner. Pâ hälsoomrädet 

godkändes fyra nya projekt under 1998. De 

är belägna i Spanien (Galicien), Grekiand 

(Thessaloniki), Tyskiand (Thüringen), och Ita

lien (Padova) och omfattar totalt 421 miljo

ner. 

Ökad uppmärksamhet för stadsförnyelse 

I överensstämmelse med Amsterdam-

handlingsprogrammets anda om att inrikta 
bankens finansieringsbidrag mot omrâden el

ler projekt som lider brist pâ offentliga medel 

och kan fâ snabb effekt pâ sysselsättningen, 
har EIB ö kat sin finansiering tili förmän för 

investeringar i stadsförnyelse. 

Upprustning av nedgângna kvarter eller in-

rättande av affärscentrum i städer är arbets-

kraftsintensiva projekt, som samtidigt förstär-

ker de berörda tätorternas ekonomiska 

vitalitet och sodala sammanhâlining. Vissa av 

Projekten är utformade som partnerskap 

mellan offentiig och privat sektor och kan 

dra tili sig bankfinansiering tili investeringar 

som tidigare i huvudsak finansierades med 

offentliga medel. 

I slutet av 1998 hade banken godkänt finan

siering av sammaniagt 23 projekt eller pro

gram för stadsförnyelse i 9 länder tili ett be

lopp av 3,8 miljarder. Avtal har redan 

tecknats för 1,7 miljarder av beloppet. De 

mest omfattande finansieringsbidragen gick 

tili program i södra Italien, Balearerna, Anda

lusien, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Lyon, Am

sterdam, Lissabon, Barcelona och Florens. 

Ökad finansiering av transeuropeiska nät och 

mlljö 

rsril 
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I eniighet med önskemälen frân Europeiska 

râdet i Amsterdam har EIB intensifierat sina 

insatser tili förmän för TEN o ch miljöprojekt. 

Sedan 1997 uppgâr godkännandena inom 

dessa traditionella verksamhetsomräden tili 

30 miljarder (varav 15 miljarder under 1998),  

jämfört med 12,9 miljarder i genomsnitt för 

de tvâ föregäende âren. Tecknandet av avtal 

fortsätter att utvecklas i samma takt och upp 

gâr sedan 1997 till 32 miljarder, varav 16 mil

jarder tecknades under 1998, jämfört med 

13,3 miljarder i genomsnitt under budget-

âren 1996 och 1995. 

/ 

/ 
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EÊB-FORUM: Att investera for 
sysselsättningen - en europeisk utmaning 

I sitt öppningsanförande betonade 

Sir Brian Unwin 

unionens ansvar gâllande 

en minskning av arbetslôsheten 

EIB-Forum, som samiade ca 350 deltagare den 22 och 23 Oktober I London, ägnades ât förhäl-

landet mellan investeringar och sysselsättning och I synnerhet frâgan om att anskaffa kapital 

inom EMU samt tiligângen till riskkapital for innovativa företag. 

I egenskap av Europeiska unionens finansieringslnstitut bidrar EIB I hög grad tili genomförandet 

av unionens initiativ för att skapa hâiibar sysselsättning och bekämpa arbetslôsheten, genom att 

bevilja langfristig finansiering tili ekonomiskt eller socialt motiverade projekt. Under 1998 bidrog 

bankens län inom Europeiska Unionen tili att finansiera investeringar som utgör ca 6 % av de fasta  

bruttoinvesteringarna. Tvâ tredjedelar av finansieringen har ställts tili förfogande för projekt som  

bidrar till ekonomisk utveckling av mindre gynnade regioner. Amsterdam-handlingsprogrammet (se  

sid. 16) utgör en av de viktigaste beständsdelarna i bankens verksamhet för att främja tillväxt och 
sysselsättning i Unionen. 

I sitt öppningstal betonade bankens president, Sir Brian Unwin, vikten av att Europeiska Unionen 

gör en insats för att minska den oacceptabelt höga arbetslöshetsnivä som uppnâtts. EMU:s f ram-

gäng kommer i stor utsträckning att vara beroende av att investeringar bibehälls och främjas, sär-

skilt under en tid när budgetmedel och offentliga utgifter fortlöpande är föremäl för vissa begräns-
ningar. 

Talarna lade under plenarsessionen fram sina analyser om sä olika frägor som: Varför har Europa 

varit alltmer oförmöget att skapa sysselsättning de senaste tjugo ären? Har den europeiska so 

dala modellen hämmat skapandet av sysselsättning? Vilka förändringar krävs för att främja sys

selsättningen? Bland talarna fanns Jacques Delors, Europeiska kommissionens tidigare ordfö-

rande, vars vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning ligger tili grund för Europeiska 

unionens nuvarande strategi för tillväxt och sysselsättning. 

Forumets andra dag präglades av talare frân näringslivet - inbegripet smä företag, europeiska bör-

ser och pensionsfonder - samt Europeiska kommissionen och Europeiska utvecklingsfonden. Ses

sionen som ägnades ât de framtidsutsikter en integrerad kapitalmarknad innebär, analyserade de 

hinder som mäste undanröjas för att förstärka Potentialen för de europeiska börsmarknaderna för 
finansiering av företag. Bland huvudpunkterna för Sessionen om innovativa företags tillgäng tili 

riskkapital kan nämnas en analys av de kontinentaleuropeiska riskkapitalmarknadernas efterslä-

pande utveckling, jämfört med de anglosaxiska ländernas, och ett lämpligt tillvägagängssätt för att 

undanröja de hinder som föreligger för innovativa företag eller företag som befinner sig i utveck-

lingsfasen. Det föreläg mycket stor konsensus om att riskkapital künde spela en avgörande roll för 

att öka sysselsättningen inom ekonomins viktigaste sektorer, 

även om det är och förblir ett instrument som är särskilt riktat 

mot företag med stark tillväxtpotential. 

1998 - ARSREDOVISNING 

"Handlingarna fràn Forumet" kan rekvireras kostnadsfritt fràn EIB:s 
informations- och kommunikationsavdelning (fax: (+352) 4379-3189). 



Europeisk infrastruktur  
for kommunikation 

Att främja etableringen av effektiva kommunikationsnät, som täcker heia Europa, 

har alltid varit en de! av EIB:s verksamhet. Bankens bidrag är av stor betydelse för för-

bättrlng och balanserad utveckling I unlonens olika regioner, för att den gemen-

samma marknaden skall fungerà problemfritt och för att utveckla kommunlkations-

samhället. 

Pâ det särskilda sysselsättningstoppmötet i Luxem

burg (november 1997) erkände Europeiska râdet  

EIB:s väsentllga roll när det gäller att upprätta denna 

infrastruktur i Europa. Det framförde önskemäl om 

att en lämplig tids- och finansieringsplan skulle ut-

arbetas för vart och ett av dessa prioriterade projekt 

inom ramen för ett samarbete mellan olika offent-

liga och privata partner och med EIB:s medverkan. 

Pâ mötet i Cardiff (juni 1998) fick Europeiska râdet 

information om framstegen med genomförandet av fjorton prioriterade TEN-projekt 

inom transportsektorn, samt tids- och finansieringsplaner för vart och ett av projekten. 

Tre projekt hâller pâ att avslutas, medan sex andra förväntas vara avslutade före är 

2005. Finansieringen för dessa projekt är garanterad. För de âterstâende fem projekten 

stracker sig tidsplanen bortom är 2005 eller sä är d en ännu inte fastlagd. 

Gemenskapens politik pâ transportomrâdet innebär framförallt att man tillämpar 

samma principer som regierar den gemensamma marknaden, och syftar tili att inrätta 

infrastruktur som underlättar EU-ländernas integration eller förbättrar förbindel-

serna med tredje land, huvudsakligen kandidatländerna. Direktiven för de transeuro-

peiska näten syftar i första hand till att främja partnerskap mellan privat och offent-

lig Sektor som kan bidra tili att avhjälpa bristen pâ tiligâng till offentliga medel för 

stöd tili investering. 

Mälsättningen med gemenskapens politik inom telekommunikationssektorn, som i för

sta hand formulerades i grönboken frân 1987, är att främja en fullständig avreglering 

av telemarknaderna, för säväl det fasta nätet som nätet för mobiltelefoni. Omställ-

ningen tili fri konkurrens genomfördes under 1998 i de fiesta europeiska länder och 

resulterade i etablering av nya aktörer, ett bredare utbud avtjänster samt avsevärt 

lägre priser. EIB:s län tili telekommunikationssektorn har under de senaste âren täckt ca 

4,5 % av sektorns totala investeringar. Finansieringsverksamheten var inledningsvis 

koncentrerad tili ett litet antal länder som strävat efter att ta igen sin relativa efter-

släpning jämfört med de mest utvecklade länderna, men gäller nu allt högre grad pro

jekt som är av intresse för heia Unionen. Utvecklingen âterspeglar telekommunikatio-

nernas strategiska betydelse för informationssamhällets uppkomst, samt intresset att 

ge allmänheten - särskilt i aviägset belägna regioner - tiligâng till avancerade teknolo-

giska tjänster. 

.i: 
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Europeisk Infrastruktur for 
kommunikation: 1994-1988: 
36,2 miljarder 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2 000 4000 6000 8000 

Transporter  

Telekommunikation 

Europeisk infrastruktur for 
kommunikation (1998) 

(miljoner euro) 

Transporter 5 420 
Särskiida arbeten (*) 519 
Järnvägar 2 029 
Vagar och motorvägar 1613 
Flyg- och sjötransporter 1 259 

Telekommunikationer 3 435 
Nät och centraler 2 007 
Mobiiteiefoni 1 428 

Totalt 8 855 

(*) Stora Bäit och Öresund 

Under 1998 uppgick iânen tili europeisk in

frastruktur för kommunikation tili 8 855 mii-

joner. Det är en förstärkning av föregäende 

verksamhetsars stora ökning pa mer än en  

tredjedei, och representerar ända en mindre 

volymökning. 

Avmattning för transportsektorn 

Utâningen tili transportsektorn uppvisar en  

viss avmattning och har minskat tili 5,4 mii-

jarder, jämfört med 6,8 miijarder under 1997.  

Nedgângen beror huvudsakiigen pâ tidspia-

nen för de prioriterade TEN-projekten, tili 

vilka finansiering pâ 1 061 miijoner beviijats 

(efter en exceptioneii nivâ pâ 1 751 miijoner 

under 1997). 

Finansieringsbidragen tili järnvägstransporter 

(2 029 miijoner) ligger kvar pâ samma nivâ  

som 1997. De gick bi.a. tili genomförandet av 

den belgiska sträckan av höghastighetstäget 
PBKAL, förbindeisen meilan London och tun-

nein under Engelska kanaien, avsnittet Rom-

Neapel av det italienska höghastighetstägnä-

tet, uppförande och utvidgning av fiera iinjer 

i Portugal, uppföranden och förbättringsar-

beten pâ förortsnäten kring Madrid, Barce

lona och Bilbao i Spanien, moderniserings-

programmet i Finland och förvärv av ruiiande 

materiel i Förenade kungariket. 

Utiâningen tili väg- och motorvägstransporter 

visade en tydiig tilibakagâng (1 613 miijoner 

jämfört med 2 982 miijoner 1997). Lânen gick 

framföraiit tili fortsatt arbete med program- 

men för nätutvidgning i Belgien, Spanien, 

Frankrike, Finland, Förenade kungariket, Ita

lien och Portugal. 

EIB fortsatte att bidra tili finansieringen av 

tvâ viktiga, fasta förbindeiser meilan Stora 

Bäit och Öresund. Den förstnämnda, som för-

binder Danmarks tvâ största öar, invigdes un 

der 1998. 

Flyg- och sjötransporter iâg kvar pâ samma 

finansieringsnivâ (1 2S9 miijoner under 1998  

jämfört med 1 43S miijoner under 1997).  

Bland de största Projekten âterfinns utvidg-

ningen och moderniseringen av flygpiatserna 

i Fiannover, Köln/Bonn, Köpenhamn, Heising-

fors, Edinburgh, Heathrow och Gatwick, Bo

logna, Athen, La Réunion och Madeira. Ban

ken finansierade även modernisering av 

fiygfiottorna i Österrike, Spanien, Portugal, 

Luxemburg och Sverige. 

Framgâng för telekommunikation 

Utiâningen tili telekommunikatlonsnät 

ökade markant och uppgick tili 3 43S miijo

ner (jämfört med 1 879 miijoner under 1997).  

Beioppet fördeias lika meilan fast och mobil 

telefoni och främjar etabieringen av nya ak-

törer pä marknaden, utvidgning och moder

nisering av existerande nät och införandet av 

nya tjänster, huvudsakiigen i mindre gynnade 

regioner. investeringarna främjar även 

industri- och tjänstesektorns utveckiing. Dessa 

sektorer utvecklas aiitmer under inverkan av 

informations- och kommunikationsteknolo-

gin, som pâ ett genomgripande sätt föränd-

rar företagens sätt att fungerà. 

Lânen till europeisk infrastruktur för kommu

nikation utgjorde under 1998 S3 % av de to

tale Individueiia iânen inom Unionen. Tre  

fjärdedeiar gick tili omrâden för regional ut

veckiing. 
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Telekommunikationssektorn 

Teknik och avreglering är de huvudsakliga drivkrafterna inom telekommunikationssektorn. 

Branschen är gründen till informationssamhället och skapar goda framtidsutsikter for ekono-

misk tillvaxt i hela Europeiska Unionen. De tekniska framstegen, särskilt pâ omrâdet mikroelek-

tronik och fiberoptik, har avsevärt minskat materialkostnaderna for samtliga typer av telekom-

munikationstjänster. Därför varierar kostnaderna mindre pâ grund av avstândet än for övriga  

kommunikationsformer, vilket ger de aviägset belägna omrâdena ökade möjligheter när det  

gäller konkurrenskraft och ekonomisk aterhämtning. 

Investeringsutsikterna är lovande för sektorn inom EU, och uppskattas tili sammanlagt ca 40  

mlljarder euro per är. Betydande insatser i form av teknisk modernisering av det fasta telenätet 

är nödvändiga för att möjliggöra bredbandstjänster. Dessutom ökar investeringar i mobiltele-

foninäten kraftigt, och ett stört antal nya operatörer tvingas utveckla sina nät. Genom sina fi-

nansieringsbidrag tili telekommunikationsprojekt vili EIB i första hand stödja teknisk innovation  

och bidra tili avreglering av marknaden genom att möjliggöra etablering av nya aktörer och 

förbättrade kommunikationsförbindelser som bidrar tili att utveckla mindre gynnade regioner. 

Kandidatländerna arbetar för närvarande aktivt med att utveckla sitt telenät, som hittills fung

erat mindre bra pä grund av otillräckliga investeringar och föräldrad lagstiftning. Ett flertal av 

dessa länder har avsevärt omarbetat sin politik pä omrädet, inlett avregleringen samt antagit 

lagstiftning som är förenlig med EU:s. B anken har främjat teknisk modernisering av det fasta  

nätet och avsätter ökande resurser tili mobil telekommunikation, eftersom det är denna sektor 

som sannolikt mest kommer att bidra tili fri konkurrens pä telekommunikationsomrädet. 

Sedan 1994 har EIB f rämjat modernisering och utbyggnad av telenätet i 13 länder inom Euro

peiska Unionen med län pä nära 10 miljarder. Av detta belopp har 5,9 miljarder använts tili det 

fasta nätet, 3,4 miljarder tili mobiltelefoni och nära 700 miljoner tili satellitförbindelser. Utbygg-

naden av näten i 7 länder i Central- och Osteuropa 

har under de senaste fem budgetären tilldelats finan-

sierlng pä över 1 miljard, där en tredjedel gätt tili 

modernisering av fasta telefonianläggningar. I övriga 

delar av världen är bankens bidrag tili utveckling av 

sektorn mer blygsam: 175 miljoner i Latinamerika, 90  
miljoner i AVS-länderna och 65 miljoner Medelhavs-

omrädet. 
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Finansiering av transeuropeiska nät 

Sedan 1993 har mer  

an 56 miljarder bevUjats 

for utvidgning av näten,  

varav 50 miljarder 

inom Unionen 

1998-ÂRSREDOVISNING 

Sedan 1993 har EIB godkänt mer än 56 miljarder euro for inrättande av transeuropeiska nät for  

transport, energi och telekommunikation, samt deras utvidgning mot unionens gränsregioner. Ge

nom dessa lân bekräftar banken sin roll som den största finansieringskällan för dessa nät. De 

Projekt som stöds av EIB mo tsvarar i dag en total investering pä over 160 miljarder. 

Under budgetâret 1998 uppgick godkännandena till 7,9 miljarder i lân inom Unionen, varav 530  

miljoner för prioriterade projekt. Lâneavtal till ett belopp pâ over 8,2 miljarder har tecknats för  

Projekt i Unionen, och motsvarar en tredjedel av ârets sammanlagda finansiering. Lân som teck

nats till fôrmân för inrättande av transeuropeiska nât i Unionen sedan 1983 uppgâr nu till över  
36 miljarder. 

Lânen till utvidgning av nät för transport, telekommunikation och energi i länderna i Central- 

och Osteuropa uppgick till över 4,7 miljarder. Av detta belopp tecknades avtal för 1,5 miljarder  

under 1998. Gas- och elförbindelser mellan Maghrebländerna, Spanien och Portugal har under  

de senaste budgetären finansierats med över 900 miljoner. Sedan 1993 har banken ställt över 

5,5 miljarder tili förfogande för utvidgningen av näten utanför unionens nuvarande gränser. 

Under perioden 1993-1998 intog transportsektorn en dominerande ställning, med 24 miljarder 

i tecknade lân vilket är 58 % av bankens finansieringsbidrag. Utvecklingen av telenât har fi

nansierats i storleksordningen 12 miljarder, varav en fjârdedel avser mobiltelefoni. Slutligen har 

lân pâ 4,7 miljarder lâmnat stöd till utvidgning av nät för energitransport, varav tvâ tredjedelar 

avser gas och en tredjedel elektricitet. 

I slutet av 1998 uppgick de godkända lânen för 9 av de 14 prioriterade transportprojekten, som  

fastställdes i Essen i december 1994, tili nära 12 miljarder. De tecknade lânen för dessa p rojekt 

översteg vid samma tillfälle 8 miljarder (mot 7 miljarder i slutet av 1997). För 7 av 10 priori

terade Projekt inom energisektorn uppgâr lânegodkânnandena till över 2,5 miljarder. Under  

1998 avtog emellertid utiâningen till prioriterade projekt inom energisektorn avsevärt, jämfört 

med tidigare âr. Endast för projekt som gâller införandet av naturgas i Grekland har man ansökt 

om ytterligare medel, vilket gör att det totala beloppet för tecknade lân sedan 1994 uppgâr till  
2,1 miljarder. 

Projekt i anslutning till transeuropeiska nât är ofta stora och har höga kostnader, och de för- 

bereds och genomförs över lânga perioder. Detta, i kombination med att intäkterna frân en-

ergiöverföringsnät ökar lângsamt efter att de tagits i drift, gör att det tar tid innan jâmvikt 

mellan kostnader och intâkter uppnâs, vilket ledde till att banken redan 1994 föreslog särskilda  

âtgârder anpassade till kraven för dessa p rojekt, nämligen det s k "utiâningsfônstret för TEN". 

Därför är banken är beredd att förlänga lânens sedvanliga löptider och amorterings- och rän-

tefria perioder samt införa en finansiell ordning som bidrar tili att minska riskerna för de olika 

aktörerna, bl.a. genom refinansieringordningar, tillhandahällande av förfinansiering eller upp-

rättande pâ förhand av ramavtal för finansiering. Ett ökande antal projekt - sârskilt prioriterade 

projekt - har redan gynnats av de särskilda bestämmelser som gäller för utiâningsfônstret, t. ex.  

det belgiska avsnittet av höghastighetstäget PBKAL, förbindelsen mellan London och tunneln 
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under engelska kanalen (CTRL), de nya flygplatserna i Milano-Malpensa och Aten-Spata, gas-
ledningen mellan Maghreb och Europa samt sammankopplingen av gasnäten i Forenade kunga-
riket och Belgien. 

Banken har lämnat särskllt stört stöd till partnerskap mellan o ffentlig och privat verksamhet för 
Projekt knutna tili infrastruktur för transport. Nâgra av de mest betydande Projekten som kan 
nämnas är: den nya bro n over Tejo 1 Lissabon, Atens flygplats, höghastighetsförbindelsen mellan 
London och tunneln under Engelska kanalen, Öresunds förbindelsen, den nya tunneln under Elbe 
nära Hamburg, samt finansleringen av fiera motorvägsavsnitt I Förenade kungar iket och i Por
tugal. 

Lisboa 

EIB-finansiering av 
transeuropeiska nät och 
transportkorridorer i 
näromrädena 1993-1998 

Prioriterade transeuropeiska 
nät (TEN) 

Avsnitt av TEN-projekt 
som finansierats 

Andra infrastruktursatsningar och nät 
av europeiskt intresse som finansierats 

Transportkorridorer i 
Central- och Osteuropa 

Avsnitt av dessa transportkorridorer 
som redan finansierats 

Väg/järnväg 

El 

·•••· Gas 

?( Flygplats 

^ Fraktterminal 

Τ Hamn 
2 Flygtrafikledning 

^ Utvinning av 
τ kolväten 

sida 2 3 

Den nya flygplatsen Aten-Spata 

EUROPEISK INFRASTRUKTUR 
FÖR KOMMUNIKATION 



Miljöskydd och förbättring 
av stadsmiljö 1994-1998:  
30,1 miljarder 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2000 4000 6000 

Miljöskydd 

Förbättring av stadsmiljö 

Globala lân 
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Miljöskydd och förbättring av stadsmiljö 

Gemenskapens miljöpolitik och de omfattande bestämmelserna inom europeisk 

miljörätt, bl.a. för bantering och bearbetning av vatten och fast avfall, har sedan  

mer än ett decennium varit de viktigaste drivkrafterna för investeringar i miljö

skydd. Amsterdamfördragets erkännande av miljöskydd som ett mài av europeiskt 

intresse ökade emellertid gemenskapsinitiativens betydelse för att främja en häll-

bar utveckling. 

EIB ger ett väsentligt stöd tili unionens miljöpolitik, inte enbart genom att be-

trakta finansieringen tili denna sektor som en av sina prioriteringar, utan även 

genom att införliva miljöaspekter i samtliga projekt som den handlägger eller fi-

nansierar. Följaktligen ser banken tili att iakttagande av gällande miljönormer och 

genomförande av de lämpligaste miljöskyddsatgärderna blir ett villkor för bevil-
jande av dess lân. 

Banken kan även spela en roll som katalysator för offentliga och privata finansie-

ringskällor. Denna roll är av särskild betydelse, da den privata sektorn fâr en allt 

större roll när det gäller att fastställa och förvalta en rad olika offentliga tjänster. 

Bankens väsentliga bidrag tili att förverkliga unionens mài pâ miljöomrädet under  

90-talet framgâr av ökningen av finansieringen och dess stabilisering pâ en hög 

nivâ. Under 1997 utgjorde de ca 6 % av de totala investeringarna av avfallshante-

ring i Unionen. Motsvarande siffror för vattenbehandling är 12 %. 

Europeiska rädets resolution om tillväxt och sysselsättning, som antogs vid mötet i 

Amsterdam, konstaterar att stadsmiljö och stadsförnyelse är en av drivkrafterna 

bakom en ny ekonomisk och sysselsättningsskapande dynamik. Amsterdam-

handlingsprogrammet utvidgar därför EIB:s finansiering pä detta omräde, dar be-
hoven alltjämt är avsevärda. 

Sedan 1996 inbegriper den strukturerade dialogen med kandidatländerna även 

miljöaspekten, i syfte att tillnärma de central- och östeuropeiska ländernas lag-

stiftning tili EU:s lagstiftning. Finansieringsordningen för stöd inför anslutningen, 

som inrättades av banken under 1998, har för avsikt att främja överföring av ge-

menskapens regelverk tili dessa länder, särskilt genom ökat stöd tili miljöprojekt. 

sida 24 



Under 1998 stabiliserades beloppet for indivi- 

duella lân som motsvarar miljömälsättningen 

pâ 4 369 miljoner, jämfört med 5 743 miljoner 

under 1997. Det motsvarar 26 % av de indivi-

duella lânen. Till detta bor läggas ca 1 820 mil

joner i anslag ur globale lân, huvudsakligen tili 

smâ Projekt för vattenrening och stadsförny-

else. Detta gör att det sammanlagda bidraget 

tili förmän för miljön uppgar tili 6,2 miljarder, 

en siffra som är betydiigt lägre än för det ex-

ceptionella âret 1997, men som ândâ ligger  

över medeltalet för âren 1994-1996 (5,6 miljar

der). 

Ändrad fördelning mellan miljöskydd och 

förbättring av stadsmiljö 

Finansieringsverksamheten avseende förbätt

ring av livskvalitet präglades av stora investe-

ringar i förbättring av stadsmiijön. Detta  

âterspeglar omfördelningen mellan miljö

skydd (luft, vatten), där omfattande investe-

ringsprogram successivt löper ut, och livskva

litet i stadsmiljö där tvä av tre européer lever  

och arbetar. 

. . 

Projekten för stadsförnyelse bar ökat avsevärt 

(1 277 miljoner under 1998 mot 771 miljoner 

föregäende är), bl.a. tack vare Amsterdam-

handlingsprogrammet. Projekten omfattar 

ett ökande antal städer i södra Italien, pâ Ba-

learerna, i Förenade kungariket samt projekt 

i Berlin, Karlsruhe, Stuttgart, Barcelona, Flo

rens, Amsterdam och Malmö. 

Finansieringen av stadstransporter uppgick 

tili 1 261 miljoner och var i stört sett oföränd-

rad jämfört med 1997. 

Bland de största projekten kan nämnas tun-

nelbanan i Madrid, Lissabon och Porto, spâr- 

vagnar i Montpellier, Orléans och Birming

ham samt Stockholms ringled. 

Fortsatt finansiering av vattenhantering 

Förbättrad bantering av avioppsvatten och 

dricksvattenförsörjning bar tilldelats 20 % av 

finansieringen. Projekten avser nät för upp-

samling och bearbetning av avioppsvatten i 

Österrike, Tyskland, Spanien och Förenade 

kungariket. 

Avfallsbehandling med energiproduktion 

Banken beviljade lân för bearbetning av fast av-

fall, som i allmänhet kombinerar elproduktion 

och vârmeâtervinning, i Österrike, Tyskland, 

Danmark, Frankrike, Portugal och Sverige. 

Lân för att minska luftföroreningar 

Lân för att minska luftföroreningar bar bevil-

jats industrisektorn i Österrike, Belgien, Före

nade kungariket, Italien, Sverige och Tysk

land, samt tili ett fjärrvärmeverk i Göteborg. 

Miljöskydd och förbättring 
av stadsmiljö (1998) 

(miljoner euro)  
Total 

Miljöskydd 1831 
Skydd och bantering av 
vatten 881 
Avfallshantering 214 
Bekämpning av 
luftföroreningar 737 
Stadsmiljö 2 538 
Stads- och 
förortstransporter 1 261 
Stadsförnyelse 1 277 
Totalt individuella lân 4 369  
Globala lân 1 820 
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Energimâl: 
1994-1998; 15,1 miljarder 

199β laHiS 

Egna resurser 

Importdiversifiering 

Förvaltning och 
rationell användning 

Rationell energianvändning 

De tre stora huvudmälsättningarna I Europelska unlonens energlpolitik, som fastställdes 

1995 i vitboken "Energlpolitik inom Europeiska Unionen" och fick konkret stöd genom 

finansiering frän banken, gäller försörjningssäkerhet som genomförs genom utnyttjande 

av interna resurser och diversifiering av Importen, förbättring av de europeiska företa-

gens konkurrenskraft genom en bättre energibalans samt beaktande av miljökrav. 

Dessa generella riktlinjer härrör frän den energlpolitik som utarbetats sedan 70-talet. 

Energipolitiken bar utvecklats genom en rad direktiv och riktlinjer frän gemenskapen, 

vilka stödjer konkurrensen genom avreglering av ei- och gasmarknaden, ökad använd

ning av miljöväniiga bränslen eller teknologier samt färdigställande av integrerade 
energinät. 

Det huvudsakliga malet för unlonens energipolitik - som är att främja inrättandet av 

transeuropeiska nät för gas och el och upprätta nya förbindelser, säväl mellan med-

lemsländer som med länder som gränsar tili Unionen - har fortsatt hög prioritet, men  

finansieringsbidragen inom omrädet minskar i omfattning. De stora prioriterade Pro

jekten och de viktigaste sammankopplingarna, vilka var en förutsättning för avregle-

ringen av marknaden och ett nödvändigt verktyg för att säkerställa tillförlitlig försörj-
ning, har tili största delen genomförts. 

Det nya ramprogrammet för ätgärder pâ energiomrâdet (1998-2002) förstärker sam-

ordningen med ätgärder som bedrivs i eniighet med andra politiska ätgärder inom ge

menskapen och syftar tili ett stärkere internationellt samarbete inom sektorn, säväl 

med kandidatländerna som i anslutning tili Europa-Medelhavsforumet om energi. 

EIB:s län tili energiprojekt under detta decennium utgör i genomsnitt nära 5 % av sek-

torns investeringar inom Unionen. Dessa län har i första hand gällt projekt som valts ut  

för sin tekniska utformning, sitt bidrag tili försörjningssäkerhet och tili inrättandet av 
transeuropeiska nät. 

Under 1998 uppgick de individuella länen tili 

2 148 miljoner, och de ligger därmed kvar pä 

föregäende budgetärs nivä (2 429 miljoner). 

Rationell energianvändning har alltid varit 

mälet för EIBrs finansiering 

Finansiering av rationell energianvändning är 

i stört sett oförändrad i förhällande tili före
gäende budgetär. 

Finansieringen avser främst energiprojekt: 

kombikraftverk i Österrike, Tyskland, Dan

mark, Frankrike, Irland, Portugal och 

Sverige, eldistribution huvudsakligen i Spa

nien, Finland, Förenade kungariket, Grek-

land och Sverige samt värmedistribution i 

Tyskland och Sverige. Tvä projekt avseende 

förnybar energi har ocksä finansierats; en  

vindkraftanläggning i Italien (16 miljoner) 
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EIB:s làn till förman 
for förnybar emergi 

Bankens finansiering till förman for förnybar energi är ett led Ι dess s töd till att säkerställa en  

tillförlitlig, ekonomisk och miljöväniig energiförsörjning. Trots en rad gemenskapsinitiativ sedan  

80-talet täcker de förnybara energikällorna i dag mindre än 6 % av unionens totala energibe-

hov. 

Den gemenskapspolitik som présenteras i vitboken om förnybara energikällor som publicerades 

1997 presenterar en strategi för att fördubbia dessa e nergikällors andel av förbrukningen fram 

tili är 2010. EIS, som redan bar erfarenhet när det gäller finansiering inom energisektorn, är 

beredd att erbjuda ytterligare stöd tili förnybar energi, även i ett större sammanhang, när det 

gäller att bekämpa klimatförändringar och främja en hâllbar utveckling, vilket var temat för 

konferensen i Kyoto. 

Mellan 1994 och 1998 tecknade banken individuella län i Unionen i storleksordningen 770 mil-

joner för stöd tili förnybar energi. Projekt inom vattenkraft (88 %) utgör den i särklass största 

delen, följt av vindenergi (8 %) och jordenergi (4 %). Bland de finansierade projekten kan näm-

nas vattenkraftverk i Italien, Österrike, Sverige, Spanien, Finland och Grekland samt vindkraft-

anläggningar i Spanien och Italien. 

Banken lämnar ocksâ stöd tili smä in vesteringar genom sina globala län. Länen tili alternativa och 

förnybara energikällor uppgär tili 180 miljoner sedan 1994. Dessutom har mindre vattenkraftpro-

jekt finansierats i Italien med 40 miljoner. I Spanien har en rad smâ projekt inom vattenkraft, bio 

massa och vindkraft finansierats med totalt 79 miljoner, medan vindkraftverk och solenergianlägg-

ningar i Tyskland tilldelats 28 miljoner i anslag ur globala län. Slutligen beviljades 7 miljoner tili 

Produktion av bränsle frân trä i Finland och Förenade kungariket samt anläggningar för trä och 

biomassa i Sverige och Nederländerna har finansierats med 7 miljoner. 

och ett jordvärmeprojekt (32 miljoner) pä Is

land. 

Inom industrisektorn gick finansieringen tili 

rationalisering av energianvändning i den ke-

miska industrin i Förenade kungariket och 

Sverige samt i stälindustrin i Österrike. 

Begränsat Importberoende genom 

utveckling av egna resurser 

Utvecklingen av egna resurser omfattade un 

der 1998 finansiering av vattenkraftverk i 

Österrike och Italien samt expolatering av 

kolvätefyndigheter i den brittiska delen av 

Nordsjön och i Italien. 

Diversifiering av försörjningskällorna 

Bidragen tili importdiversifiering främjar an-

vändning av naturgas som är en miljöväniig 

energikälla, vilken det finns riklig tillgäng pä 

längs unionens gränser. 

Under 1998 avsäg finansieringen de fortsatta 

Programmen för införande och distribution  

av naturgas i Belgien, Portugal, Tyskland och 

Grekland. 
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Energimàlsâttningar (1998) 

(miljoner euro) 

Egna resurser 326 
Kolväten 188 
Vattenkraft 138 

Diversifiering av importen 443 
Naturgas 443 

Förvaltning och rationellt 
utnyttjande 1 379 
Inom energi 1 147 
Inom industrin 232 

Totalt 2 148 

RATIONELL ENERGIANVÄNDNING 



EIB har finansierat 
smaskaliga investeringar i 30 àr 

Sedan 1994 har 

11,6 miljarder bevUjats tili 

över 49 000 smà och 

medelstora företags 

Investeringar. 

1998 -ARSREDOVISNING 

Eftersom banken av effektivitetsskäl och administrationsmässigt inte kan finanslera smâ och 

medelstora Investeringar genom individuella lân, upprättade den 1968 en ordning för decen-

traliserad finansiering, nämligen globallâneordningen. De globala lânen är en form av kredit-

limiter, som stalls till förfogande för finansiella mellanhänder som fungerar som partner tili ban

ken. Mellanhänderna utnyttjar kreditlimiterna efter överenskommelse med banken och eniigt 

ekonomiska, tekniska och finansiella kriterier som fastställts genom gemensam överenskom

melse. Samarbetet med banksystemet har regelbundet utvidgats och förbindelser finns nu med 

ca 150 instanser i form av finansinstitut eller kommersiella banker. 

De globala lânen var ursprungligen avsedda för enbart smâ och medelstora företag i omrâden  

med stöd tili regional utveckling, men har successivi utvidgats för att anpassas tili utvecklingen 

av företagens behov och diversifieringen av unionens och medlemsländernas ekonomiska Po
litik. 

Utvidgning av finansieringskriterierna 

Den successiva utvidgningen av de globala lânens mâlomrâden framgâr av följande översikt: 

1968: smâ och medelstora företags investeringar i omrâden för regional utveckling, 

1979: investeringar tili förmän för mindre och medelstor infrastruktur, 

1980: investeringar som frâmjar rationell energianvändning, 

1985: investeringar som gör det möjligt att införa eller utveckla avancerad teknologi, 
1986: investeringar som bidrar tili att skydda miljön, 

1987: smâ och medelstora företags investeringar i heia Unionen, 

1995: smâ och medelstora företags investeringar inom detaljhandel och tjänster tili privatper
soner, 

1997: investeringar inom utbildnings- och hälsoomrädet, inom ramen för Amsterdam-
handlingsprogrammet. 

Eniigt bankens kriterier definieras företag som smâ eller medelstora företag om de har färre än 

500 anställda och nettoanläggningstillgängarna inte överstiger 75 miljoner. Den totala kostna-

den för projektet bör ligga mellan 40 000 och 25 miljoner, vilket kan innebära att EIB bidrar tili 
finansieringen med mellan 20 000 och 12,5 miljarder. 

Diversifiering av iàneinstrument 

För att komplettera denna utvidgning av säväl mâlomrâde som finansieringsbarhet har EIB se 

dan 1997 använt ett nytt tillvägagängssätt med nâgra av sina mest väletablerade partner, näm
ligen portföljfinansiering. 

Finansieringen av projekten sker inte pâ individuell basis utan pâ grundval av en läneportfölj 

frân det berörda institutet. De första finansieringsbidragen av denna art beviljades 1997 och 

avsâg finansiering av smâskalig infrastruktur som stöds av lokala myndigheter (608 miljoner). 

Under 1998 undertecknades avtal med 3 olika parter om fyra finansieringsbidrag pâ samman

lagt 1 640 miljoner, som avser säväl finansiering av smâskalig infrastruktur som finansiering av 
smâ och medelstora företag. 

Efter att alla lân utbetalats sänder finansinstituten en översikt över fördelningen av âtgârderna  

eniigt bankens âtgârdskriterier till EIB. D et förekommer inte längre nägon individuell redogö-
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reise av tilldelningen för denna typ av lân. Portföljstrategln innebär en avsevärt förenklad för-

valtnlng av de globala lânen för partnerlnstitutet och EIB. 

Parallellt med detta - och inom ramen för Amsterdam-handiingsprogrammet - har EIB ti llsam-

mans med banksektorn Inrättat ett "utläningsfönster för smâ och medelstora företag". Dessa 

lân med delad risk syftar tili att utveckla riskkapitalinstrument för finansiering av högteknolo-

giska, smâ och medelstora företag med kraftig tillväxt. I s lutet av 1998 hade 393 miljoner teck-

nats (varav 125 miljoner för den Europeiska finansieringsordningen för teknologi) i 10 länder (se  

kapitel om Amsterdam-handiingsprogrammet sid. 16). 

Sedan 1994 har EIB främjat 49 200 investeringar som genomförs av smà och medelstora företag, 

och 11 100 lokala infrastrukturprojekt 

Linder de senaste fem âren har de globala lânen ökat i betydelse, säväl i volym som beträffande 

andel av verksamheten, frân 3 946 miljoner och 22 % under 1994 till 8 266 miljoner och 33 %  

under 1998. Under denna femârsperiod kommer EIB a tt ha stallt sammanlagt 29,2 miljarder tili 

förfogande för partnerinstituten som förmedlar dessa lân. 

Eniigt förmedlarnas Information har utbetalningarna ur de traditionella globala lânen under de 

senaste fem âren fördelats eniigt följande: 11,6 miljarder tili projekt som genomförs av smâ och 

medelstora företag, 9,2 miljarder har tilldelats för genomförande av smâskallg infrastruktur och 

800 miljoner tili investeringar inom undervisning och hälsa. Dessa s iffror omfattar inte de glo

bala lân som beviljats ur portföljen, eller lân med delad risk som genomförts inom ramen för 

Amsterdam-handiingsprogrammet. Vissa lân, som ännu inte förbrukats helt, kan fortfarande 

leda till utbetalningar under kommende budgetâr. 

Finansiering till förmän för produktionssektorerna omfattar mer än 49 000 investeringar för smâ  

och medelstora företag pâ totalt 11,6 miljarder. Ca 8 miljarder har gâtt till investeringsprojekt 

i industrin, medan 3,6 miljarder har utnyttjats för tjänstesektorn, särskilt turismen. Beloppet för 

denna finansiering uppgâr i genomsnitt tili 0,24 miljoner. En granskning av de smâ och medel

stora företagen visar att det huvudsakligen var de minsta företagen som gynnades av denna 

ordning, dà företag med färre än 50 anställda erhöll 85 % av de totala anslagen. 

Finansiering av ca 11 100 smâskaliga infrastrukturprojekt, som främjats av lokala myndigheter 

eller deras representanter, har erhâliit 9,2 miljarder. Denna finansiering omfattar 4 miljarder och 

gäller 5 700 anläggningar för dricksvattenförsörjning, avioppshantering och anläggningar för 

bearbetning av hushâlisavfall. 2,2 miljarder har gâtt till 2 800 smâskaliga projekt inom transport,  

huvudsakligen förbättringar av vägar av lokalt eller 

regionalt intresse och 1,7 miljarder har gâtt till mer  

än 1 600 vägnätsprojekt i städer och tili stadsför-

nyelse. Dessutom har ca 850 miljoner gâtt till 520  

mindre anläggningar för elproduktion och nät för 

distribution av naturgas. 

Det bör poängteras att 70 % av den totala finan-

sieringen har beviljats för projekt belägna i de 

minst gynnade regionerna. 
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Industrins konkurrenskraft samt smâ och 
medelstora företag 

Gemenskapens politik gäller i första hand inrättandet av en allmän ram som kan för-

stärka företagens konkurrenskraft, vilket är en grundläggande förutsättning för att höja 

levnadsnivân och garantera ekonomisk tillväxt, som skapar stabil sysselsättning I Unio
nen. 

Med sina individuella lân har banken sedan ett flertal är främjat förstärkningen av den 

europeiska industrins internationella konkurrenskraft. EIB:s stöd tili omfattande industri-

projekt genomförs i eniighet med unionens industripolitiska mal, i synnerhet strukturan-

passning och förstärkning av produktiviteten i regioner med eftersatt utveckling, främ-

jande av högteknologi i sektorer med stark tillväxtpotential och främjande av överföring 

av know-how i sektorer som uppnâtt mognad, samt förbättrad energianvänding. 

Under 1998 sammanfördes olika politiska mal pâ EU-nivâ för att skapa en mlljö som främ-

jar den ekonomiska tillväxten, industrins konkurrenskraft och sysselsättningen. 

Sedan 1968 avser bankens ätgärder även utveckling av smâ och medelstora företag ge-

nom globala lân. Europeiska râdet i Wien underströk nödvändigheten att ytterligare 

förstärka denna ordning, samtidigt som det betonade att investeringar är en ytterst vik-

tig förutsättning för skapande av sysselsättning, och att man med hänsyn tili detta  

borde öka insatser för att underlätta innovativa, smâ och medelstora företags tiligâng  

till kapital genom att utveckla den europeiska riskkapitalmarknaden. 

Inom ramen för Amsterdam-handlingsprogrammet och i synnerhet "utläningsfönstret för 

smâ och medelstora företag" främjar EIB, i nära samarbete med finanssektorn och genom 

att anpassa sina ä tgärder tili lokala marknaderoch krav, utvecklingen av riskkapitalmark

naden tili förmän för smâ och medelstora företag i heia Unionen (se sid. 16). 

Industrins konkurrenskraft 

Under 1998 uppgick de individuella länen för 

stöd tili stärkning av den europeiska indu

strins internationella konkurrenskraft tili 

1 280 miljoner. De är därmed tillbaka pâ  

samma nivâ som 1996 efter den starka ök-

nlngen, som konstaterades under 1997. 

En rad olika sektorer 

Projekten omfattar en rad olika investeringar 

i âtta av unionens länder: kemiindustri i Dan

mark, Sverige och Förenade kungariket, bil-

tillverkning i Frankrike, Tyskland och För

enade kungariket och flygindustri i Förenade 

kungariket, tillverkning av planglas i Belgien, 

elektronisk utrustning i Frankrike och Tysk

land samt hemelektronik i Italien. 

Banken har ocksâ bidragit tili utvecklingen av 

motorn tili den europeiska raketen Ariane 5. 

I Österrike finansierade banken ett projekt 

inom forskning och utveckling. Utbyggnaden 

av mässan i Berlin kommer i sin tur att göra 

det möjligt att bättre främja den europeiska 
industrin. 
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Ftnansiering av smâ och medelstora 

företag 

I 30 âr har stödet till smâ och medelstora fö

retag varlt en EIB:s prioriteringar. De over  

18,5 mlljoner smâ och medelstora företagen 

utgör 99 % av alla privata företag i Europa 

och utgör därför ryggraden i den europeiska 

arbetsmarknaden. De har följaktligen en av-

görande betydelse. 

Samtidigt finansierar banken ocksâ de smâ  

och medelstora företagen via sina traditio-

nella globala lân, som inrättats tillsammans 

med partnerinstitut (se ruta sid.). Pâ grundval 

av information frân de institut som fungerar 

som mellanhänder kan det uppskattas, att 8  

500 smâ och medelstora företag beviljades fi-

nansiering pâ 2 400 mlljoner under 1998.  

70 % av dessa f öretag är belâgna i regionale 

utvecklingsomrâden. 

Smâ och medelstora företag har stora 

förutsättningar för att skapa sysselsättning 

De smâ och medelstora företagen med fârre  

ân 100 anställda har i genomsnitt skapat ca 

260 000 nya arbetstillfällen i Europa per âr  

mellan 1995 och 1998. Arbetstilifâllena skapa-

des tili allra största delen i smâ företag med 

snabb tillväxtpotential vars utveckling framför 

allt är beroende av tiligângen till egenkapital-

tillskott och bankfinansiering. För att utveckla 

de smâ och medelstora företagens tiligâng till  

riskkapital inom Europeiska Unionen har EIB 

inrättat sitt "utläningsfönster för smâ och 

medelstora företag" inom ramen för 

Amsterdam-handlingsprogrammet (se kapitel 

sid. 16). 

Den sektorvisa fördelningen av anslagen ur de 

traditionella globala lânen under perioden 

1994-1998 visar, att bidraget varit betydande 

pâ omrâdet maskinteknik och metallbearbet-

ning vilket tilldelats nâra 15% av den sam-

manlagda finansieringen. Tjänster tili företag 

har tilldelats stöd med 13 % av finansieringen, 

följt av livsmedelsindustrin (11 %), pappers-

och tryckerisektorn (8 %) och turismen (7 %).  

En f ördelning pâ grundval av genomförda in-

vesteringar visar hur mânga projekt som fi-

nansierats pâ omrâdet för tjänster tili företag, 

vilket utgör mer än en fjârdedel (28 %) av in-

vesteringarna, följt av maskinteknik (15 %),  

byggnadsteknik och byggnation (10 %). 

Smâ och medelstora företags investeringar 
Anslag beviljade ur löpande traditionella globala län 

(miljoner euro) 

anta/ 

1998 
Tota It 

belopp anta/ 

1994-1998 
Tota it 

belopp 

Belgien 
Danmark 
Tyskland 
Grekland 
Spanien 
Frankrike 
Irland 
Italien 
Luxemburg 
Österrike 
Nederländerna 
Portugal 
Finland 
Sverige 
Förenade kungariket 

467 
58 

1 119 
31 
89 

4 513 
14 

753 

201 
17 

430 
38 
140 
286 
7 

612 

76 
115 
103 

15 

113 
42 
72 
28 

1 III 391 

2 259 
1 075 
3 761 

101 
3 085 

27 968 
507 

4 275 
4 

446 
295 
306 

84 
56 

4 993 

1 062 
224 

1 882 
141 
769 

1 987 
116 

3 399 
3 

385 
139 
139 

57 
16 

1 319 

Totalt 8 464 2 377 49 215 11 639 
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Stöd till Politiken for  
samarbete med tredje land 
Utanfór Europeiska Unionen verkställer EIB den finansiella delen av de avtal som  
slutits inom ramen for den europeiska biständs- och samarbetspolitiken. Banken 
stödjer investeringar som gör att ekonomiernapä Cypern och i Central- och Ost
europas kandidatländer kan närma sig unionens. Bankens ätgärder omfattar även 
utvidgning av partnerskapet Europa-Medelhavet, utveckling av de 71A VS-
länderna och de 20 UL T-länderna liksom stöd for gynnsam ekonomisk utveckling i 
Sydafrika samt industrisamarbete och överföring av know-how i Latinamerika och 
Asien. 

Bankens finansieringsverksamhet utanför Unionen bedrivs parallellt med de allmänna 

politiska avtal som upprättats mellan Unionen och lander eller grupper av länder. Av-

talen har ett brett tillämpningsomräde och omfattar handel, det sodala omrâdet och 

allmän politik. De innehâlier även finansiella klausuler som är ett direkt uttryck för 

gemenskapens politik för stöd och utvecklingssamarbete, och genomförs med ban-

kens stöd och pä grundval av de mandat den accepterat pä begäran av Europeiska 

rädet eller - när det gäller verksamhet i partnerländerna i Afrika, Västindien och Stil-

lahavsomrâdet - kollektivt genom unionens medlemsstater. Utiâningsmandaten är 

utformade för att stödja unionens politik gentemot partnerländerna och det är ban-

kens uppgift att identifiera och handlägga de projekt som skall finansieras. Ätgär-

derna stöds av ett system med globale garantier, avsedda att täcka riskerna med fi

nansieringsverksamhet i dessa länder. 

Inom ramen för vissa mandat tillhandahâlis medel ur unionens eller medlemsstater-

nas budget för räntesubventioner kopplade tili bankens län. Budgetmedien ställs 

även tili förfogande i form av riskkapital som administreras och länas ut direkt av EIB. 

Till följd av de beslut som fattades i decomber 1997 av Europeiska rädet i Luxemburg 

inleddes anslutningsprocessen för de elva kandidatländerna i mars 1998 och anslut-

ningsförhandlingarna med Ungern, Polen, Estland, Tjeckien, Slovenian och Cypern. 

Samtidigt fastställdes partnerskapen inför anslutningen, utifrän vilka förmedlems-

skapsstrategin utformas. Den har fastställts av Europeiska rädet och syftar tili att 

samla alla former av stöd tili kandidatländerna inom en enda ram, liksom instrumen-

ten för förstärkning av stödet inför anslutningen. 

Finansieringen utanför Europeiska Unionen omfattade under 1998 totalt 4 410 millioner, 

fördelat pä 4 052 miljoner i län frän EIB:s egna medel och 358 miljoner i riskkapital frän 

unionens och medlemsstaternas budgetmedel. 

Tabell H sid 111 visar de konventioner, finansiella Protokoll och beslut som regierar 

bankens verksamhet utanför Unionen. 

EIB verkställer den 

finansiella delen av de 

avtal som slutits inom 

ramen för biständs- och 

samarbetspolitiken 

Förbättring av kommunala 

transportmedel i Szeged,  

Ungern 
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Kandidatländer:  
1994-1998: 7 miijarder 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2375 

1 541 

1 156 

981 

986 

Fördelning per sektor: 
1994-1998 

globala lân  

industri 

kommunikation 

Kandidatländer 

ι kandidatländerna bedrivs bankens verksamhet i första hand inom ramen för ett 

allmänt mandat som omfattar Central- och Osteuropa. Mandatet tlllhandahâlier lân  

för samtliga länder i regionen, tili ett belopp av 3 520 miljoner för perloden 31 ja-

nuarl 1997-31 januarl 2000. När det gäller Cypern genomförs verksamheten Inom 

ramen för partnerskapet Europa-Medelhavet under samma period. 

För att bidra tili den förmedlemskapsstrategi för kandidatländerna som fastställdes av 

Europeiska râdet i decomber 1997 och tili inledandet av anslutningsförhandlingarna 

med de 11 kandidatländerna, införde banken i januari 1998 sin förmedlemskapsfacili-

tet (den sk. finansieringsordningen för stöd inför anslutningen). Ordningen finansieras 

helt genom egna medel och omfattas inte av nâgra gemenskapsgarantier. Denna till-

läggsfinansiering pâ 3 500 miljoner gör det möjligt för EIB att ge ett väsentligt stöd tili 

samtliga kandidatländers satsningar, framför allt inom omräden som miljöskydd, ut-

byggnad av nät för kommunikation och energi, inbegripet TEN, samt stärkning av in

dustriell konkurrenskraft och regional utveckling. 

Tack vare att mandatet och finansieringsordningen för stöd inför anslutningen för-

valtas parallellt kan banken utan ätskillnad finansiera investeringar i samtliga län

der som önskar ansöka om medlemskap i Europeiska Unionen. 

För att säkerställa att bank- och budgetmedel utnyttjas optimalt bedriver banken 

sin verksamhet i samarbete och samverkan med PHARE-programmet. Banken har 

även ett nära samarbete med övriga multilaterala finansinstitut som är verksamma i 

regionen, i synnerhet Europeiska banken för âteruppbyggnad och utveckling och 

Världsbanken. 

En ökning av verksamheten med 50 % 

Den gemensamma förvaltningen av utlâ- 

ningen eniigt mandaten och finansieringsord

ningen för stöd inför anslutningen har gjort 

det möjligt för banken att öka verksamheten 

med mer än 54 % under 1998 jämfört med 

1997. Länen uppglr tili 2 375 miljoner, jäm-

1998 - ÄR.SREDOVISNING 

fört med 1 541 miljoner under 1997. Av 

denna utiâning härrör 1 370 miljoner frân  

medel som är disponible genom finansie

ringsordningen för stöd inför anslutningen, 

medan 1 005 miljoner genomförts eniigt 

mandaten. 

Prioritering av infrastruktur för 

kommunikation 

Den sektorsvisa fördelningen visar att EIB 

prioriterar modernisering och utbyggnad av 

infrastruktur för vägar och järnvägar, samt 

telekommunikation i Central- och Osteuropa, 

nâgot som är grundläggande säväl för en  

gynnsam ekonomisk utveckling i de berörda 

länderna som för en lyckad integration av 

dem i Unionen. 



De största Projekten som finansierats av EIB sedan 1990 

Utiâningen till Cypern och de 10 kandldatländerna i Central- och Osteuropa har bedrivits sedan  

1990 och uppgar tili 8,8 miljarder. 1,4 miljarder av beloppet härrör frân finansieringsordningen 

för stöd Infor anslutningen, som inrättades av EIB I början av 1998. Av den totala finansleringen 

användes 5,2 miljarder för stöd tili uppbyggnad av Infrastruktur för kommunlkatlon, som för-

stärker Integrerande förblndelserna med Unionen och är gründen tili en gynnsam ekonomlsk 

utveckling och Integration. 

1,2 miljarder allokerades tili energlsektorn, huvudsakllgen tili ändamäl för modernlsering och 

utbyggnad av nät för transport och distribution av el och naturgas. Vattenhantering och be-

arbetnlng av avfall -tllldelades över 780 mlljoner, varav 72 mlljoner gick tili Cypern. 

Globala lân till ett belopp pâ över 1,1 mlljard, varav 134 mlljoner tili Cypern, stöder smâ och 

medelstora Investeringar I smâ och medelstora företag. I mindre omfattning stöder dessa lân  

âven Infrastruktur som uppförs av lokala myndigheter. De Individuella lânen till produktlons-

sektorn uppgick under perloden tili över 520 mlljoner. 
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Kandidatländer; 
Beviljade làn under 1998 

(miljoner euro) 

Polen 715 
Rumänien 435 
Ungern 375 
Tjeckien 270 
Bulgarien 225 
Slovenien 140 
Slovakien 51 
Lettland 44 
Litauen 40 

Central- och Osteuropa 2 295 

Cypern 80 

Kandidatländer* 2 375 

* varav finansieringsordningen for  
stöd inför anslutningen: 
1 370 miljoner 

1998 - ARSREDOVISNING 

Lan till ett belopp av 1 399 miljoner har följ-

aktligen lämnat stöd tili modernisering av 

järnvägsförbindelser i Ungern, Lettland och 

Rumänien. I Bulgarien, Litauen, Polen, Tjeck-

ien, Rumänien och Slovenien har omfattande 

arbeten för att förbättra väginfrastrukturen 

finansierats. Ett län pä 150 miljoner har be-

viljats för inrättandet av ett mobiltelefoninät 

i Polen. 

Stadstransporter i Budapest och Krakow samt 

stadsförnyelse i Katowice har finansierats 

med 205 miljoner. Genom ett individuellt län 

pä 51 miljoner understöddes finansieringen 

av ett kombikraftverk i Slovakien (se förteck-

ning över utiâning sid. 112 och tabell I 

sid. 128). 

Stöd tili produktionssektorerna 

Produktionssektorerna tilldelades 465 miljo

ner, varav 365 miljoner i individuella län. Fi

nansieringen användes tili en dieselmotor-

fabrik och en enhet för luftseparation och 

kondensering i Polen. Vidare finansierades en  

fabrik för förädling av koppar i Bulgarien och 

ett nytt raffinaderi i Ungern. 

EIB:s strategi omfattar även stöd tili direkt-

investeringar för att förstärka industripro-

duktionen och de berörda ländernas möjlig-

het att intégreras i Europas arbetsliv. 

Globala län tili ett belopp av 150 miljoner 

förmedlas i samarbete med den lokala finan-

siella sektorn tili utveckling av smâ och medel-

stora företag i Ungern, Lettland, Tjeckien, Ru

mänien, Slovenien och Cypern, där medlen 

används tili finansiering av smä och medel-

stora Projekt. 

För samtliga sektorer och projekt som skall fi-

nansieras kräver banken att miljökraven skall 

respekteras innan ett län kan beviljas. Ban

ken bidrar pä sä sätt tili att förbättra den 

ekologiska balansen och samtidigt tili att 

överföra gemenskapens regelverk. 

Strategi för att öppna finansmarknaderna 

EIB ställer sin erfarenhet och kapacitet när 

det gäller att öppna och internationalisera fi-

nansmarknader tili förfogande och bidrar ak-

tivt tili utvecklingen av finansmarknaderna i 

kandidatländerna genom att emittera i fiera  

av de berörda valutorna. 

Banken har agerat pä euromarknaderna för 

den tjeckiska och estländska kronan och för 

den polska zlotyn, och även placerat det för-

sta AAA-rankade länet i ungerska forinter pä 

den inhemska marknaden. 

Strategin är helt i linje med EIB:s tidigare ät-

gärder pä kapitalmarknaderna i de länder 

som avser att söka medlemskap i Unionen. 

Den bidrar tili en ökad effektivitet pä mark-

naderna, samtidigt som den leder sparandet 

tili produktiva projekt för vilka finansiering i 

lokal valuta efterfrâgas, vilket begränsar va-

lutarisken för initiativtagarna. 
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Länderna inom partnerskapet Europa-Medelhavet 

Partnerskapet Europa-Medelhavet, som banken stöder ekonomiskt, syftar i första hand  

tili att uppnâ lângsiktig tillväxt och stabllltet i de berörda iänderna. Ett successivt inrät-

tande av ett frihandeisomrâde meiian Unionen och partnerländerna I Medelhavsomrâ- 

det fram tili âr 2010 bör lägga gründen tili en stärkere ekonomisk Integration meiian 

iänderna pâ bada sidor om Medeihavet. 

inom ramen för partnerskapet föresiär Unionen finansielit stöd för att bidra tili kostna-

derna för övergängen tili marknadsekonomi och de därmed relaterade reformerna. 

4 685 miijoner av unionens budgetmedei bar reserverats för perioden 1995-1999, varav 

200 miijoner är riskkapitai som förvaitas av EiB. För att komplettere systemet verkstälier 

banken ett mandat som gör det möjiigt att beviija iän frän egna medei i storieksord-

ningen 2,3 miijarder under perioden 31 januari 1997-31 januari 2000. 

EiB bidrar därigenom tili avregleringen av ekonomin i Medeihavsländerna och tili att 

stärka den finansieila sektorn i heia regionen. 

Medeihavsländerna; 
1994-1998: 4,2 miijarder 

Fortsatt hög finansieringsnivâ 

Under 1998 uppgick iânen tili partnerlän

derna i Medelhavsomrâdet (utom Cypern) till  

886 miijoner, varav 86 miijoner utgjorde risk

kapitai. Även om verksamheten har gätt till-

baka jämfört med föregäende budgetär, dä 

ökningen var heia 65% jämfört med 1996,  

ligger ändä bankens insatser kvar pä en fort

satt hög nivä (se tabeli J s id. 128). 

Prioritering av vatten- och energisektorn ... 

En analys utifrän projektens slutliga mälsätt-

ning visar att banken fortsätter att satsa pä 

miljöskydd. Ätgärderna avser bl.a. vattenhan-

tering, som har varit ett prioriterat omräde för 

banken under ârens lopp och har beviljats Iän 

pä 306 miijoner (265 miijoner under 1997) för 

Projekt i 7 länder: Algeriet, Egypten, Gaza-

Västbanken, Jordanien, Marocko, Tunisien och 

Turkiet. 

investeringar inom energisektorn beviljades 

finansiering i storleksordningen 225 miijoner. 

... och av ekonomins modernisering 

Stödet tili privata företag som moderniseras i  

avvaktan pâ avregleringen av ekonomin, en  

mälsättning som fastställts av partnerskapet  

Europa-Medelhavet, har gjort det möjiigt att i  

samarbete med den iokala finansieila sektorn  

förmedla giobala lân till ett beiopp av 166 mii 

joner. Detta stöd är i högsta grad dynamiskt, vii-

ket ocksâ framgâr av att finansieringen ökat. 

Den omfattade 136 miijoner 1997, jämfört med 

42 miijoner föregäende är. 

industri- samt turismsektorn erhöii direkta 

iän tili ett beiopp av 130 miijoner för projekt 

i Egypten, Gaza-Västbanken och Jordanien. 

Moderniseringen av produktionssektorerna 

finansierades med 296 miijoner under 1998,  

vilket är ett tecken pâ att banken ger detta  

omrâde hög prioritet. 

Lânen inom kommunikationssektorn uppgick 

tili 59 miijoner. 

Medeihavsländerna: 
Beviljade Iän under 1998 

(miijoner euro) 

varav 
risk-

Totalt kapital 

Egypten 
Marocko 
Tunisien 
Gaza 
Jordanien 
Turkiet 
Algeriet 
Libanon 

Medelhavs
omrâdet 886 86 
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Miljön star i centrum 
for Medelhavsomràdet 

...J -
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Programmet for tekniskt bistând till Medelhavsomràdet (METAP) inrättades 1990 av EIB och 

Varldsbanken gemensamt, med ekonomlskt stöd frân Europelska kommissionen och FN:s utveck-

lingsprogram. Initiatlvet syftar till att hejda den oroväckande förstörelsen av naturresurserna i 

regionen, genom att via icke âterbetalningspliktigt stöd finansiera förstudier och bistând pâ na-

tionell eller regional nivâ till myndigheter eller organisationer som är verksamma pâ miljö- 

omrâdet. 

Programmets verksamhet bar intensifierats för var och en av de tre etapperna. Den första etap-

pen var i huvudsak inriktad pâ att utvärdera Situationen, medan man under den andra försökte 

definiera konkreta ätgärder och bedriva Studierna utifrân investeringsprojekt. Den tredje etap-

pen i METAP-programmen, som omfattar âren 1996-2000 och har tilldelats avsevärt ökade 

medel, gör det möjligt för parterna att fördjupa ätgärderna tili förmän för ett ökande antal 

Projekt. Under denna tredje etapp har EIB h ittills identifierat och finansierat 39 studier, vilket 

är mer än samtliga studier under de tvâ föregäende etapperna. Tack vare studierna har inves-

teringar som uppgârtill ca 1,4 miljarder kunnat identifieras, i synnerhet inom saneringsomrâdet.  

Bankens lân till projekt som identifierats inom ramen för programmât uppgâr till nâra 350 mil- 

joner och omfattas av rântelâttnader pâ 3 % som finansieras ur unionens budgetmedel. 

Miljöprojekt i Medelhavsomràdet: 1990-1998 

Vattenförsörjning 
och -hantering 

H Bekämpning av förorening 
frân industrin 

^ Avsalining  
av havsvatten 

— Översvämningsskydd 
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Afrika, Västindien, Stlllahavsomrâdet och ULT-
länderna 

Förbindelserna mellan Europeiska Unionen och partnerländerna i Afrika, Västindien och 

Stillahavsomrâdet (AVS) regieras för närvarande av den fjärde Lomékonventionen, som  

garanterar de 71 AVS-länderna och de 20 ULT-Iänderna (utomeuropeiska länder och ter

ritorier) ett tillförlitligt och förutsebart stöd tili ekonomisk och social utveckling. Kon

ventionen gäller perioden 1991-2000, och det andra finansprotokollet omfattar finan-

siellt stöd pâ sammanlagt 14 825 miljoner, varav 12 102 miljoner i anslag ur 

budgetmedel som stalls till förfogande av Europeiska utvecklingsfonden (EUE) och för-

valtas av Europeiska kommissionen. Ett belopp pä 1 030 miljoner i riskkapital frân EUE, 

som förvaltas av banken, kompletteras med 1 693 miljoner i län frân EIB:s egna medel. I 

det andra finansprotokollet, som trädde i kraft den 1 juni 1998, fastställs den allmänna 

ram inom vllken banken genomfört sin verksamhet under det gângna budgetâret. 

I juni 1998 godkände râdet de av kommissionen föreslagna direktiven om förhandling 

av ett nytt partnerskapsavtal för utveckling med AVS-länderna, avsett att efterfölja den 

fjärde Lomékonventionen. Eörhandlingarna gäller inrättande av en ordning för icke 

âterbetalningspliktigt stöd som skulle förvaltas av kommissionen och en ordning för 

âterbetalningspliktig finansiering avsedd för produktive investeringar. Den senare skulle 

förvaltas av banken som samtidigt skulle fortsätta sin utiâning frân egna medel. 

Avsevärd ökning av utläningen efter att det 

andra finansprotokollet tili fjärde 

Lomékonventionen trätt i kraft 

I AVS- och ULT-Iänderna uppgick utläningen tili 

sammanlagt 560 miljoner, varav 288 miljoner ur 

bankens egna medel och 272 miljoner ur bud

getmedel (se tabell Κ sid. 129 och förteckning 

över utiâning sid. 115). Banken har beviljat län 

tili 26 AVS- och ULT-Iänder och bidragit tili att 

genomföra 2 regionala projekt. 

Energi och produktionssektorer prioriteras 

Län tili energisektorn utgör 42 % av det to

tale beloppet pâ 233 miljoner, varav 193 mil

joner gâtt till Projekt i sex a frikanska länder. 

Industriutveckling finansierades med 241 mil

joner, vilket motsvarar 43 % av bankens fi

nansiering i AVS-länderna. Av detta totalbe-

lopp främjar 154 miljoner privata smâ  

investeringar, i form av globala län och för-

värv av egenkapital i lokala banker (varav 91  

miljoner frân riskkapital). 

Vattenhantering i södra Afrika finansierades 
genom 58 miljoner i län och kommunika-

tionssektorn tilldelades 28 miljoner, vilket an-

vändes i heia regionen. 

AVS-ULT: 
1994-1998: 2 miljarder 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

560 

60 

396 

430 

462 

AVS-ULT: 

Beviljade län under 1998 

(miljoner euro) 

varav 
risk-

Totalt kapital 

Afrika 473 234 
södra Afrika 277 110 
östra Afrika 115 83 
västra Afrika 81 41 

Västindien 61 12 
Stillahavsomrâdet 4 4 
Regionalt projekt 20 20 
ULI 2 2 

AVS-ULT 560 272 

Vattenförsörjning i Lesotho 
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Sydafrika: 
1994-1998: 435 miljoner 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

135 

199 

56 

45 

Sydafrika 

• Energi 

-f Miljö  

X Industri 

Ο Transporter  

• Telekommunikation 

Bankens verksamhet i Sydafrika, som anslöt sig tili Lomékonventionen under 1997,  

regieras av ett särskllt mandat pâ 375 miljoner som föreslagits av râdet och accepte-

rats av EIB. Anslaget indikerar den betydelse som Unionen fäster vid att stärka förbin-

delserna med landet. 

Banken fortsatte sin verksamhet i Sydafrika, 

som tilldelades 135 miljoner under 1998, ge-

nom att finansiera ett stört projekt for vat-

tenöverföring fràn Lesotho tili Sydafrika. 

Dessutom ger ett globallân stöd tili finansie-

ring av kommunal infrastruktur, huvudsakli-

gen inom vattenrening och vattenförsörj-

ning. Ett annat lân ger stöd tili utveckling av 

initiativ frân smâ och medelstora företag (se  

förteckning över utiâning sid. 117). 

Finansiering i länderna i Asien och Latin
amerika: 1993-1998 

X 

)· 
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-•„Χ' 

1998 - ARSREDOVISNINGI sida 40 



Länderna ί Latinamerika och Asien 

Bankens verksamhet i länderna i Latinamerika och Asien bedrivs inom ramen för det 

samlade mandatet (januari 1997 - januari 2000) med ett anslag pâ 900 miljoner. Banken 

avser att satsa pâ projekt som är av ömsesidigt intresse för det berörda landet och Euro-

peiska Unionen och som innefattar europeiska och lokala aktörer. Projekten ska galla  

överföring av europeisk teknologi och know-how eller inrätta samarbete pâ  

miljòskydds- eller energiomrâdet. 

Latinamerika och Asien: 
1994-1998:1,3 miljarder 

Fortsatt engagemang under 1998 

Under 1998 uppgick bankens lân i länderna i  

Latinamerika och Asien till 362 miljoner. 

Denna finansieringsnivâ, som ligger i linje 

med föregäende budgetârs verksamhet och 

det totala genomförandet av mandatet, vitt-

nar om EIB:s fortsatta engagemang för att 

förstärka partnerskapet mellan Europeiska 

Unionen och de berörda länderna. I den eko-

nomiska miljö som ràder i tillväxtländerna se 

dan mitten av 1997, innebär det faktum att 

verksamhetsvolymen under 1998 ligger kvar 

pä samma nivâ som föregäende är att ban

kens ätgärder kompletterer ätgärderna frän 

investerare och kommersiella banker som del- 

tar i Projekten. 

Den geografiska fördelningen, 212 miljoner 

tili Latinamerika och 150 miljoner tili Asien, 

äterspeglar bankens strävan efter att sam-

stämmigt utnyttja tillgängliga belopp utifrän 

investeringsbehoven i de berörda ekono-

mierna (se tabell Ο sid. 130). 

Verksamhet i Latinamerika... 

I Latinamerika ger finansieringen stöd tili en  

europeisk biltillverkares etablering i Brasi

lien, uppförande av en gasledning mellan 

Brasilien och Bolivia, samt modernisering av 

telekommunikationsnätet i Panama, vilket 

inbegriper en omfattande överföring av euro

peisk know-how. Dessutom finansieras vat-

tenhantering i Cordoba i Argentina. 

Latinamerika och Asien: 
Beviljade lân under 1998 

(miljoner euro) 

Latinamerika 212 
Brasilien 125 
Panama 50 
Argentina 37 

Asien ISO 
Vietnam 55 
Filippinerna 50 
Indonesien 45 

Latinamerika, Asien 362 

... och i Asien 

I Asien avser finansieringen vattenhantering 

och vattenbearbetning i Jakarta i Indonesien 

och Manila pä Filippinerna. Dessa p rojekt in

begriper alltid omfattande överföring av eu

ropeisk teknologi och sakkunskap. I Vietnam 

avser finansieringen uppförande av en gas

ledning som gör det möjligt att utvinna gas 

ur en offshorefyndighet (se förteckning sid. 

117). 

Mercedes-Benz do Brasil 
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Upplânade medel 
Förberedeberna for den tredje etappen αν EMUgenom infórandet αν den framtida 
gemensamma valutan dominerade bankens uppläningspolitik. Banken fortsatte ocksä 
att arbeta enligt sin strategi for att diversifiera kapitalmarknader och bredda investerar-
basen. Infor upprättandet av den nya euromarknaden erbjöd EIE sitt kunnande som  
icke-statlig referensemittentpä kapitalmarknaderna, genom att banken stärkte sitt stöd 
tili den nya valutan. Den genomfórde hälften av sin uppläninggenom euroinriktade 
och eurodenominerade emissioner, vilket inkluderade en första global emission pä 2  
miljarder. Banken var ocksä first med att emittera ett euro-län med betalning i denna 
valuta frän och med 1999. För att effektivisera sin likviditetsfirvaltningytterligare, 
introducerade den även ett globalt program för företagscertifikat i euro. 

Banken var ocksä mycket aktiv pä kapitalmarknaderna i Central- och Osteuropa, 
där den frärnjade marknadernas tillväxt och internationalisering fir att päskynda deras 
integration med EU. Genom sin närvaro pä de fiesta kapitalmarknader, vilka 
banken päverkar stärkt som världens största internationella läntagare, har EIB under  
äret fiamgängsrikt fullfiljt de mäl som den har tilldelats. Den har samtidigt lyckats 
utnyttja sin kreditvärderingpä AAA till sina läntagares firdel, trots den finansiella kris  
som utbröt pä marknaderna under andra halväret. 

Den totala upplaningen pä marknaden uppgick tili 31 463 miljoner jämfört med 23 071  

mlljoner 1997, vilket är en ökning pä 36 %. 68 % lânades upp i gemenskapsvalutor, var-

av 41 % i valutorna som deltar i euren ("Euro-11"). Av detta belopp ingicks lân pâ  

30 144 mlljoner för att täcka behoven av utbetalningar och underskotten i kassaflöden, 

medan 1 318 miljoner avsag euroinriktade emissioner inom ramen för ett första skuld-

utbytesprogram för omstruktureringen av bankens skuld i euro. 

Upplaningen genomfördes med 117 transaktioner (jämfört med 156 under 1997) och i 

22 olika valutor (21 under 1997). Beloppet fördelades pä 108 emissioner (144 under  

1997) samt 9 privata lân (12 under 1997), varav en del (48 obligationsiân) genomfördes 

inom ramen för emissionsprogram för medelfristiga obligationer och ramavtal för emis

sioner. 

Fördeining av upplânade  
medei 1994-1998 

10000 20000 30000  
Transaktioner av medel-och lang
fristig karaktär 
H Obligationsiân  
H Privata lân 

För att kunna disponera medel som är anpas-

sade tili dess behov, genomförde banken 

valuta- och/eller ränteswappar. Den totala 

upplaningen av medel genomfördes - för-

utom Introduktionen av emissioner inom ra

men för omstruktureringen av den euro-

noterade skulden - i 17 valutor och genom 

III transaktioner. Uppläningen uppgick tili 

30 098 miljoner jämfört med 23 025 miljoner 

1997, dvs. en ökning pä 30 %. Famgängen 

förklaras dels av den växande utbetalningen 

av lân (27 792 miljoner jämfört med 23 346  

miljoner 1997), dels av täckningen av under-

skott i kassaflöden. 

Uppläningen i gemenskapsvalutor utgjorde 

mer än tre fjärdedelar av den totala upplä

ningen (78 % mot 85 %), varav 50 % genom

fördes i "Euro-11 "-valutor och 28% i övriga 

EU-valutor. GBP blev den mest upplânade va

lutan, följd av DEM, ITL och euron. 
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Trender pa kapitalmarknaderna 1998 

1998 - ARSREDOVISNING 

1998 utmärktes av fallende kort- och lângfristiga räntor, tili vllken Asienkrisens deflatoriska in-

verkan och fiera store centralbankers antagna penningpolitik bidrog stärkt. Den ekonomiska 

avmattningen i Asien ledde tili en sänkning av râvarupriserna och försvagade utvecklingslän-

dernas export. Den ryska skuldkrisen utlöste en andre vag av allmän finansiell osäkerhet och 

fenomenet av kvalitetssökande (sk. "kvalitetsflykt") som följde pâ krisen accentuerade den fal

lende avkastningen pâ statsobligationer i USA. För att avhjälpa bristen pâ likviditet som kort 

dârefter pâverkade de amerikanska kapitalmarknaderna, valde den amerikanska centralbanken 

att sänke räntan under det tredje kvartalet. Den resulterande bättringen av likviditeten gjorde 

det möjligt att tygla den inhemska finanskrisen och gav samtidigt ett kraftfullt stöd tili statso-

bligationerna. Avkastningen pâ amerikanska statsobligationer föll med cirka en procentenhet 

under 1998 och hamnade följaktligen under 5 %-nivân mot slutet av âret. 

Även i Europa bidrog deflationstendensen och avmattningen i den globale tillväxten tili att re-

ducera avkastningarna pâ statsobligationer. Avkastningen pâ tyska statsobligationer med löp-

tider pâ 10 âr sjönk frân 4,8 % i början pâ 1998 till 3,8 % i december. De genomsnittliga eu- 

ropeiska kortfristiga räntorna avtog ocksâ till följd av de konvergensâtgârder som togs Infor  

EMU. Denna process saktade av pâ grund av den globala finansiella instabilitet som râdde under  

tredje kvartalet, men utvecklingen av de valutor som skulle uppgâ i euron visade pâ EMU:s höga 

trovärdighet. Den generelle finanskrisen bromsade dock exporttillväxten och för att mâna om 

att upprätthälla takten i äterhämtningen sänkte centralbankerna i de framtida EMU-

deltagarländerna i förhindrande syfte sine styrräntor tili 3 % i december. 

Japan sänkte sin basränta för att försöka stimulera sin försämrade ekonomi, trots det begrän-

sade manöverutrymme för sänkning som landet förfogande över. Avkastningen pâ japanska 

statsobligationer sjönk förvisso under heia âret, men denna utveckling berodde mer pâ den för-

djupade konjunkturnedgângen och deflationen i Japan än pâ en "kvalitetsflykt". I slutet av âret  

hade avkastningen ökat tili omkring 2 % efter införandet av ett flertal nya budgetmässiga ät-

gärder, vilka gjorde det möjligt att kontrollera konjunkturnedgângen, men samtidigt förorsa-

kade bekymmer över den japanska skuldbördan. 

Jämfört med statsobligationer fick obligationer som emitterades av företag ett mycket mindre 

gynnsamt mottagande. Till följd av Valutakrisen i Asien under 1997 ökade riskpremierna för 

samtliga finansiella tillgängar pâ tillväxtmarknaderna, men de stödprogram som infördes under  

IMF:s ledning medförde förväntningar om en vändning. Mänga investerare hade engagerat 

stora belopp dä de räknade med att riskpremierna skulle minska under 1998. Det uppskov som  

stödprogrammen gav visade sig dock vara kortlivat, dä djupet pâ den begynnande konjunk 

turnedgângen i Asien hade underskattats. Ökningen av riskpremierna hade under tiden lett kre-

ditorerna tili att se över sin bedömning av andra utsatta tillväxtmarknader. Dä marknadsvill-

koren fortsatte att härdna, blev Rysslands skuldhantering omöjlig att upprätthälla, vilket gjorde 

att landet ställde in sina betalningar i augusti. 
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Ett flertal faktorer förstärkte den globala inverkan av den ryska krisen. Mânga investerare som  

sökte höga avkastningar hade hög exponering tili Ryssland och andra tillväxtmarknader för obli

gationer. Ären av deflation i USA och i Europa började närma sig sitt slut och investerarna 

tvingades att acceptera mycket högre riskpremier för att fortsätta att erhalle den avkastning 

som de successivt hade vant sig vid. Utrustade med sofistikerade riskhanteringsverktyg blev 

fondförvaltarna övertygade om att de skulle kunna erhâlia mycket bättre avkastningar, utan 

nâgon betydande negativ pâverkan pâ riskprofilen, genom att investera i instrument med högre 

risk. Uppfattningen att likviditeten hade förbättrats pâ de ovan nämnda marknaderna hade  

dessutom stärkt känslan att det var möjligt att snabbt avyttra risktillgängar vid behov. 

Den plötsliga och oväntade ökningen av riskpremierna för krediter och likvida medel som följde 

den ryska krisen spred sig snabbt tili samtliga kapitalmarknader pâ grund av storleken pâ de 

tidigare nämnda exponeringarna. Ett talande exempel är den nära konkursen av en stor ame-

rikansk hedgefond, Long-Term Capital Management (LTCM), som hade tagit arbitragepositioner 

pâ mycket stora belopp. Rent allmänt bestod LTCM;s arbitragestrategi av att investera i mindre 

likvida finansiella tiligângar som i allmänhet omfattade en liten kreditrisk, medan man kon-

trollerade marknadsrisken via korta positioner i de mest likvida statsobligationerna. Dessutom 

hade denna hedgefond byggt upp förbindelser med mânga andra finansinstitut. Medan LTCM 

normalt sett borde ha erhâliit stora vinster fràn en normalisering av Situationen pâ finansmark- 

naderna, bidrog det oväntade âterkomsten av fenomenet att söka efter kvalitet och likviditet 

kombinerat med den betydande hävstängseffekten för LTCM pâ ett avgörande sätt tili deras 

missräkningar. Mânga andra investerare som hade tagit tillsvarande positioner pâ betydande 

belopp befann sig i en liknande situation. Ökningen av riskpremierna för krediter och likvida 

medel ledde tili tilltagande kurssänkningar för dessa tiligângar, dà investerarna tvingades att 

likvidera sina positioner för att kunna möta kraven frân fordringsägarna pâ ytterligare säkerhet. 

Men dessa kraftiga försäljningar pâskyndade kurssänkningen och bidrog tili en djup likviditets-

kris pâ den amerikanska kapitalmarknaden. Det blev allt svârare för mânga företag att emittera 

obligationsiân och i September stod det klart att det föreläg en risk för att bristen pâ likviditet 

och kreditâtstramningen skulle leda till en konjunkturnedgâng. En kris som till en början sâg ut  

att kunna begränsas till Ryssland blev pâ sâ sätt ett hot mot det  

globala finansiella systemet, vilket ledde till att centralbankerna pâ  

bada sidor om Atlanten sänkte sina räntor. 
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Minskningen av andelen gemenskapsvalutor 

beror till stor del pâ den betydande andel 

som USD u tgjorde av den totala upplâningen  

(21 %), pâ grund av de mycket förmanliga  

vlllkoren som bankens lântagare kunde dra 

nytta av. Vissa europeiska marknader for ny-

emissioner, som de for ITL, ESP oc h PTE, blev 

mindre aktiva inför starten av EMU:s tredje 

etapp. 

Lân till fast ränta, dvs. 15 957 miljoner (12 358  

miljoner 1997) utgör huvuddelen av upplâ 

ningen och uppgâr till 53 %, jämfört med 54 %  

1997. Lân till rörlig rânta fortsatte att väcka ett 

visst intresse hos lântagarna, särskilt i USD, GBP, 

ITL samt de central- och östeuropeiska valu-
torna (CZK, HUF). 

Den genomsnittliga löptiden för lân förläng-

des âter jämfört med föregäende âr (10,2 âr  

jämfört med 8 âr 1997). Det berodde framför 

allt pâ skapandet av nya euroinriktade lân  

med löptider pâ 20 och 30 âr. De enskilda 

löptiderna representerades utmed heia ränte-

kurvan och varierade mellan 2 och 30 âr. Lân  

med korta löptider inbegrep ofta strukture-

rade transaktioner, t ex, transaktioner kopp

lade tili ett aktie- eller valutaindex och lân  

med länga löptider var bland annat kopplade 

tili nollkupongslän eller optioner om äterbe-
talning tili fast ränta. 

Banken äterbetalade 693 miljoner i förtida 

inlösen av lân, vilket tili största delen täcktes 

av kassan. Banken fortsatte även med äter-

köp av Sina emissioner tili ett belopp pâ 216  

miljoner, vilka bestod av strukturerade emis

sioner, varav en emission âterfinansierades  

genom ett nytt lân. 

För att skydda sig mot ränterisker, fortsatte 

banken att använda sig av sina tre riskgarde-

ringsinstrument: de rörliga räntorna, riskgar-

deringsportföljen bestäende av obligationer 

tili fast ränta med samma villkor som de obli-

gationslän banken emitterat, vilka avyttras i 

takt med behoven av utbetalningar och slut-

ligen avtal om uppskjutet räntefastställande. 

Liksom föregäende âr använde banken sig av 

swappmarknaden för att anpassa sin upplä-

ning tili behoven av valutor eller ränteform 

för läneutbetalningar eller för att omvandla 

strukturerade lân till enkla produkter tili fast 

eller rörlig ränta. Beloppet uppgick tili 20,6  

miljarder jämfört med 12,7 miljarder 1997  

och antalet transaktioner uppgick tili 122  

jämfört med 134. 

Eurostrategi 

Under 1998 inriktades bankens upplänings-

verksamhet och -strategi huvudsakligen pâ  

att förverkliga införandet av euron, ett ökat 

anlitande av vissa marknader - i synnerhet 

marknaderna för GBP och USD - samt en sats-

ning för att utveckla marknaderna i länderna 

i Central- och Osteuropa. 

De sista förberedelserna inför eurons 
införande 

Liksom alla stora emittenter, oavsett om det 

gällde de olika medlemsstaterna i Europeiska 

Unionen som skall ingä EMU eller andra vik-

tiga emittenter pâ kapitalmarknaderna, fort

satte banken sin strategi för att positionera 

sig pâ den framtida stora euromarknaden. 

Denna ätgärd inriktades huvudsakligen pâ  

fyra huvudomräden: 

I Ökad introduktion av euroinriktade emis

sioner oavsett om de âr noterade i gemen

skapsvalutor eller i euro. 

Under 1998 ingicks 27 transaktioner tili ett 

belopp pâ sammanlagt 13,9 miljarder. De av-

säg den första tranchen av nya emissioner, sä-

som de som förfaller den 15 februari 2003 i 
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DEM, FRF och ESP tili ett belopp pa 1 644 mil-

joner, obligationer med en löptid pa 10 âr i 

DEM, ITL och euro pâ totalt 5 miljarder, och 

obligationer med ännu längre löptider (2018  

och 2028) i ITL och PTE, samt tillägg av nya 

trancher till befintllga kuponglân. 

Emissioner som är noterade direkt i euro  

uppgick tili 3,5 miljarder och utgjordes av 4  

transaktioner. I början pâ 1998 placerades en  

emission pâ 2 miljarder samtidigt pâ de ame-

rikanska, asiatiska och europeiska markna-

derna. Detta obligationsiân gjorde det möj-

ligt för de amerikanska investerarna att 

bekanta sig med den gemensamma valutan 

och ett flertal presentationer för investerare 

hölls i alla större städer i USA. 

Euroinriktade emissioner (innan swappar) 

(Ställningen den 31.12.1998, belopp i miljoner) 

Antal transaktioner Valuta 

1. Upplânade mede! 

Totalt 27 13 939 
Euro-11 12 8 868 

3 EUR 3 200 3 200 
3 DEM 5 000 2 529 
1 FRF 3 000 454 
3 ITL 4 750 ODO 2 433 
1 ESP 30 ODO 178 
1 PTE 15 000 74 

Övriga 15 5 071 
EU-valutor 

14 GBP(1) 3 325 4 984 
1 GRD 30 000 87 

2. Skuldutbytesprogram i euro 
Totalt 6 1 318 

3 DEM 1 319 667 
2 FRF 1 053 159 
1 ITL 960 940 493 

Summa 33 15 258 

(1) Dessa emissioner innehâlier klausuler om utbytbar-
het med euroinriktade emissioner, medan räntan och 
förfallodagen är i linje med "Gilt"-marknaden. 

En emission pâ 1,3 miljarder, som avtalats un 

der 1997, ökades senare med 200 miljoner 

genom en placering som var särskilt avsedd 

för japanska tecknare. En transaktion pâ 300  

miljoner med en löptid pâ 10 âr introducera-

des ocksa genom programmet för medelfris-

tiga obligationer i fiera valutor. 

Tvâ andra referensiân följde under âret var-

dera pâ ett belopp om 1 miljard med löptider 

pâ 7 respektive 10 âr. Det sistnâmnda lânet,  

som inte tecknades förrän under 1999, erbjöd 

särdraget att vara den första euroemissionen 

vars samtliga villkor - inklusive betalningen 

för tecknandet - var i euro. 

Det totala beloppet för tecknade euroinrik

tade emissioner, inklusive 1,3 miljarder inom 

ramarna för skuldutbytesprogrammet som  

nâmns nedan, uppgick tili 21,1 miljarder den 

31 december 1998. 33 kuponglân genomför-

des i 10 olika valutor, varav 26 kommer att 

redenomineras i euro och konsolideras under  

1999 till ett sammanlagt belopp pâ 15,4 mil

jarder. Förfallodatumen för dessa transaktio

ner varierar mellan 2003 och 2028 med be

lopp för enskilda emissioner mellan 500  

miljoner och 5 miljarder, vilket gjorde det 

möjligt för banken att vara vai positionerad 

pâ euromarknaden frân och med början av 

1999. 

• Skuldutbytesprogrammet i euro 

Ett skuldutbytesprogram som gör det möjligt 

för banken att omstrukturera sin euro-

noterade skuld offentliggjordes för finans-

världen och presenterades för innehavarna av 
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EIB.s ob ligationer i slutet av första haivaret i 

samband med det första erbjudandet om ut-

byte. Detta utbyte omfattade 17 emissioner i 

DEM, FRF o ch ITL, som uppgâr till ett totalt 

utestâende belopp pâ ca 10 miljarder, vilka 

kan bytas ut till euroinriktade obligationsiân  

i samma valuta som de värdepapper som läm-

nades i utbyte. De aktuelle obligationerna  

bar förfallodatum 2003, 2004 och 2007.  

Marknaderna mottog erbjudandet mycket väl 

och ett totalt nominellt belopp pâ 1 318 mil- 

joner byttes, vilket gjorde det möjligt att oka  

det utestâende beloppet för varje euroinrik- 

tad emission som erbjöds under transaktio- 

nen. 

• Redenomineringen av den utestâende  
skulden till euro 

Redenomineringen, som inte är direkt kopp

lad till upplâningen i euro, är nödvändig för 

att skapa en kritisk massa av utestâende  

euro-noterad skuld. Detta kommer ocksâ att 

underlätta förvaltningen av bankens till-

gângar och skulder och att rationalisera ar-

betsuppgifterna för "back office". Kontakter 

har tagits med de statliga myndigheterna i 

de länder som deltar i EMU för att kunna 

fortsätta med denna process under basta  
möjliga förhällanden. 

Beloppet för de lân som skall redenomineras 

uppgâr till ca 56 miljarder. Redenomineringen 

görs i eniighet med de metoder som har före-

slagits av varje medlemsstat som deltar i EMU 

samtidigt som hänsyn tas till särskilda problem  
för obligationsinnehavarna. 

1998 - ARSREDOVISNING 

• Ett globalt program för företagscertifikat 

pâ 5 miljarder gör det möjligt för banken att 

erbjuda marknaden heia utbudet av löptider 

och ett mycket omfattande utbud av euro-

noterade produkter. 

Ökad närvaro pâ vissa stora och 
llkvida finansmarknader 

Införandet av euron kommer att innebära en  

minskning i antalet valutor i vilka banken hit- 

tills genomfört sin upplâning och kommer 

inte enbart att leda till en positionering pâ  

euromarknaden, utan ocksâ till en ökad när

varo pâ vissa viktiga marknader utanför euro-

omrädet, som t. ex. marknaderna för GBP och 

USD. 

Upplâningsstrategi och -verksamhet 1 andra 
valutor 

• USD 10 045 miljoner (9 005 miljoner ecu)  

innan swappar 

USD 7 257 miljoner (6 451 miljoner ecu)  

efter swappar 

USD var den valuta som banken huvudsakli-

gen länade upp (30 % av totalbelopppet 
innan swappar) och den näst största (21 % av 

totalbeloppet efter swappar). Genom att dra 

nytta av de utmärkta villkor som râdde pâ  

marknaden, som huvudsakligen berodde pâ  

investerarnas sökande efter värdepapper av 

högsta kvalitet, införde banken en strategi 

som den redan har tillämpat pâ andra mark

nader som är avsedd att skapa referenslän ut-

med heia räntekurvan. 



Tecknade làneavtal 1998 

Ο Swappjusteringar 

(miljoner ecu) 

Innan swappar Swappar Efter swappar 
Belopp % Belopp Belopp % 

MEDEL- OCH LÂNGFRISTIGA TRANSAKTIONER 

1. Upplânade medel 

Europeiska Unionen 20 073 66,6 3 268 23 395 77,7 
EUR 3 500 11,6 54 3 554 11,8 

DEM 2 854 9,5 1 822 4 675 15,5 

ITL 4219 14,0 4219 14,0 

ESP 357 1,2 745 1 102 3,7 

FRF 696 2,3 151 847 2,8 

PTE 74 0,2 321 395 1,3 

FIM 128 128 0,4 

LUF 49 0,2 -49 

Totalt Euro-11 11 749 39,0 14 921 49,6 

GBP 7 949 26,4 121 8 069 26,8 

GRD 255 0,8 255 0,8 

SEK 120 0,4 120 0,4 

DKK 30 30 0,1 

Totalt övriga EU-valutor 8324 27,6 8 474 28.2 

Utanför Europeiska Unionen 10 072 33.4 -3 368 6 703 22.3 

USD 9 005 29,9 - 2 555 6 451 21,4 

CHE 125 0,4 125 0,4 

NOK 60 0,2 60 0,2 

ZAR 344 1,1 -315 29 0,1 

HUF 28 0,1 28 0,1 

CZK 64 0,2 -54 11 0,0 

JPY 28 0,1 -28 

CAD 62 0,2 -62 

AUD 
HKD 175 0,6 - 175 

NZD 
EEK 9 0,0 -9 

TWD 170 0,6 - 170 

TOTALT 30 144 100,0 -46 Ο 30 098 100,0 

- Varav lân till fast ränta 29 721 98,6 - 13 763 15 957 53,0 

- Varav lân till rörlig ränta 424 1,4 13 717 14 141 47,0 

2. Skuldutbytesprogram i euro 
DEM 667 50,6 667 50,6 

ITL 493 37,4 493 37,4 

FRF 159 12,0 159 12,0 

TOTALT 1 318 100,0 1 318 100,0 

SUMMA 31 463 31 417 

m 
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Denna politik har möjliggjort for banken att 

erhâlia minsta mojiiga räntemarginal i förhäl- 

lande till amerlkanska statspapper. Emissioner  

med löptider pâ 3 âr (USD 2 miljarder), 5 âr  

(2,2 miljarder), 7 âr (1,35 miljarder) och 10 âr  

(3,2 miljarder) introducerades successivi ge- 

nom att nya löptider ställdes till förfogande.  

Vissa emissioner utökades genom att nya  

trancher lades till. 

I GBP 5 325 miljoner (7 948 miljoner ecu) 
innan swapper 

GBP 5 402 miljoner (8 069 miljoner ecu) 

efter swapper 

Upplâningen i denna valuta uppgick till mer  

än en fjärdedel av upplânade medel efter 

swapper. Banken künde dra nytta av en stra-

tegi som den har fullföljt under fiera âr, vil-

ken placerar den som en kompletterande 

emittent tili brittiska statsobligationer utmed 

heia räntekurvan. Särskilt i slutet av âret er

höh banken medel tili en fördelaktig kost-

nad, tack vare de gynnsamma villkor som  

gällde pâ swappmarknaden, genom att er-

bjuda de brittiska investerarna en betydande 

räntemarginal i förhällande tili brittiska stats

papper. Genom att fortsätta med Politiken 

frân tidigare âr, skapade banken fyra nya 

emissioner av euroinriktade kuponglân med 

löptider pâ 10, 11, 23 respektive 30 âr. Detta  

gjorde det möjligt för den att stärka sin ställ-

ning hos de brittiska investerarna, vilka ut-

gjorde huvuddelen av bankens tecknare un 
der 1998. 

EIS f ortsatte naturligtvis att vara närvarande 

pâ de olika marknaderna och i olika valutor, 

men med en minskning - särskilt under sista 

kvartalet - av de valutor som kommer att 
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Medelfristiga obligationer (innan swappar) 

(Ställningen den 31.12.1998, belopp i miljoner) 

Antal transaktioner Valuta ecu 

Totalt EU 18 1 953 

1 EUR 300 300 
3 DEM 642 325 
8 ITL 1 675 000 861 
2 ESP 30 000 179 

Euro-Ii 14 1 665 
2 GRD 55 000 168 
2 SEK 1 065 120 

Övriga EU-valutor 4 288 

Totalt utanför EU 30 3 687 

14 USD 3 540 3 143 
1 JPY 4 000 28 
1 NOK 500 60 
1 CAD 100 62 
3 CZK 2 404 64 
1 HKD 500 59 
6 ZAR 1 400 233 
2 HUF 7 000 28 
1 EEK 150 9 

Summa 48 5 640 

ingâ i den framtida monetära Unionen. Upp-

lânlngen i ITL (4 219 miljoner ecu) och i DEM 

(4 675 miljoner ecu) utgjorde nära 30 % av 

bankens upplânade medel. 

Utvecklingen av marknaderna i kan-
didatländerna inför anslutningen 
och strävan att diversifiera markna
derna 
Banken ökade sin aktlvitet främst pâ de  

central- och östeuropeiska ländernas markna-

der liksom âret innan. 

Inom ramen for dess emissionsprogram pâ den 

ungerska kapitalmarknaden emitterade ban- 

ken tvâ obligationsiân till rörlig ränta, knutna 

till Bubor (Budapest Interbank Offered Rate): 

en privat placering pâ HUF 2 miljarder med en  

löptid pâ 5 âr och ett obligationsiân for all-

mänheten pâ HUF 5 miljarder med samma löp

tid. Dessa t ransaktioner gjorde det möjligt att 

erbjuda en ny produkt pâ marknaden, som  

hittills bara erbjudits obligationer med rörlig 

ränta knutna tili kortfristiga ungerska stats-

skuldväxlar eller tili Inflationen, vilket under-

stryker bankens roll som banbrytare. 

Pâ marknaden för tjeckiska kroner introduce- 

rade banken i början av âret ett 15-ârigt noll-

kupongslân pâ CZK 2 miljarder, vilket âr den 

längsta löptid som nâgonsin erbjudits av en lân- 

tagare pâ denna marknad. Behâliningen av 

denna transaktion swappades mot rörlig ränta 

tili en mycket fördelaktig kostnad under Pribor 

och utbetalades tili en tjeckisk läntagare. Tvâ  

andra emissioner med kortare löptider - mindre 

an 4 âr - genomfördes därefter. Nettobehäll-

ningen för dessa transaktioner swappades mot  

DEM tili fast ränta. 

I Estland gjorde intresset som internationella in-

vesterare börjar visa för EEK-noterade värdepap-

per det möjligt för banken att introducera en  

emission pâ EEK 150 miljoner med en löptid pâ  

3 âr, som huvudsakligen tecknades av institutio-

nella investerare. Detta beror huvudsakligen pâ  

att Estland ingär i den grupp av de mest utveck-

lade kandidatländerna som är pâ väg mot  

medlemskap i Europeiska och även pâ värde-

papprenas avkastningsnivä. Betalningen och av-

räkningen av värdepapperen utfördes i Estland. 

Liksom tidigare har banken fortsatt sin upplä-

ningsverksamhet pâ andra marknader utanför 

Europa. Banken lânade upp medel pâ markna

den för sydafrikanska rand och anlitade mark

naderna i Sydöstra Asien (HKD och för första 

gängen TWD), även om den finansiella krisen 

under andra halväret medförde att banken 

inte künde vara lika aktiv som tidigare. 
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Likviditetsförvaltning 

Den arbetande 
obligationsportföljen 

(extern förvaltning) 
2 % 

Riskgarderingsportföljen 
18% 

Likviditetsförvaltning 

De samlade likvida medlen uppgick den 31  

december 1998 tili ca 13 mlljarder ecu, varav 

12 mlljarder av nettobehàllningen frân kort-

frlstlga placeringar. Medien fördelades pâ 28  

valutor, inklusive ecu. Gemenskapsvalutorna 

och ecun utgjorde 84 % av de samlade lik

vida medlen. Valutorna som deltar i EMU ut

gjorde 55 % av de samlade likvida medlen. 

De likvida medlen fördelade sig pâ följande 

satt: 

Penningmarknadsplaceringar pâ 7,8 mlljarder 

(6,8 mlljarder av nettobehàllningen frân kort-

fristiga placeringar) utgjorde merparten av 

de likvida medlen. 

Portföljen för penningmarknadsplaceringar 

bestâr framförallt av behâliningen frân upp-

lânade medel och överskottet i kassaflödet. 

Portföljens viktigaste mài är att säkerställa 

Investeringsportföljen 
för obligationer 

19 % 

bankens löpande likviditetsbehov. Den skall 

kunna täcka framtida lâneutbetalningar för 

banken. 

Portföljen för penningmarknadsplaceringar 

placeras som framgâr av namnet i likvida In

strument med kort löptid. I slutet av 1998 var 

den övervägande delen av de likvida medlen 

placerade i förstklassiga värdepapper och i 

lätt omsättningsbara kortfristiga valutainstru-

ment. 

Ändamälet med riskgarderingsportföljen för 

obligationer för ränterisker (2,3 mlljarder) är 

att genom köp av obligationer helt eller del-

vis r iskgardera en del av bankens nya obliga-

tionslân till fast ränta. Portföljen gör att ban

ken kan ha kvar behâliningen frân emissioner 

i likvid form, oavsett kapitalbehovet för utbe-

talningar. 

Mâlet med den arbetande obligationsportföl

jen (extern förvaltning) är att tillhandahälla 

en ytterligare likviditetslinje i form av Instru

ment som kan erbjuda en bättre avkastning 

än penningmarknadsplaceringar. Denna port-

följ uppgär tili 0,3 mlljarder. 

Investeringsportföljen för obligationer repre-

senterar den andra likviditetslinjen (2,5 mlljar

der). Den bestâr av obligationer som emitte-

rats av EU:s medlemsstater och andra 

offentliga institutioner med högsta kreditvär-

dighet. Mer än 99 % av obligationerna i port

följen har kreditvärdigheten AA1 eller emitte-

rades av Eü:s medlemsstater. 

Penningmarknadsplaceringar 
61 % 
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Resultat avseende 
likviditetsförvaltningen 
Totalt sett sjönk obllgatlonsräntorna under  

1998. Ränteniväerna pâ penningmarknaderna 

för de viktigaste valutorna för bankens utbe-

talnlngar var relativt stabila under 1998 med 

en nedgâng under fjärde kvartalet Infor in-

förandet av euron. 

Totalt sett genererade likviditetsförvalt

ningen (med undantag av riskgarderingsport-

följen) bruttoinkomster pâ 674 miljoner un 

der 1998, dvs. en total bokföringsmässig 

avkastning pâ 5,69 %. 

Placeringarna som gjordes inom portföljen 

för penningmarknadsplaceringar gav en av

kastning pâ 470 miljoner pâ ett genomsnitt-

ligt kapitalbelopp pâ 9,1 miljarder, dvs. en av

kastning pâ 5,12% mot bakgrund av mer  

Stabila ränteniväer än under 1997. 

Den externa förvaltningsverksamheten star-

tade i juni 1998 med ett totalbelopp pâ 300  

miljoner ecu. Placeringarna som gjordes i den 

arbetande obligationsportföljen (extern för-

valtning), var belt denominerade i ecu och 

genererade bruttoinkomster pâ 7,9 miljoner 

pâ ett genomsnittligt kapitalbelopp pâ 173  

miljoner. 

Investeringsportföljen för obligationer gav 

en avkastning pâ totalt 196 miljoner (vilket 

inkluderade 16 miljoner i realisationsvinster 

vid avyttring av vârdepapper) pâ ett genom

snittligt kapitalbelopp pâ 2,5 miljarder. Port-

följens totala avkastning uppgick tili 7,90 %  

1998 (7,24 % med undantag av realisations-

vinsterna vid avyttring av vârdepapper) mot  

7,66 % 1997. Den mâttliga minskningen i av-

kastningen, med undantag för de realiserade 

vinsterna vid avyttringar, beror pâ âterinves- 

teringar i vârdepapper med en kortare löptid 

och mycket lâgre nominella räntor än de som  

har förfallit. Den genomsnittliga löptiden för 

portföljen var 1,9 âr den 31 december 1998  

jämfört med 2,9 âr den 31 december 1997.  

Portföljens marknadsvärde uppgick den 31  

december 1998 tili 2 665 miljoner mot ett 

bokfört värde av 2 406 miljoner. 

(Ställningen den 31.12.1998, i miljoner ecu) 

1998 1997 

Likviditetsförvaltning totalt 

Inkomster totalt 674 
Kapital (i genomsnitt) 11 833 
Avkastning (i genomsnitt) 5,69 % 

Varav portföljen för 
penningmarknadsplaceringar 

Inkomster totalt 470 
Kapital (i genomsnitt) 9 180 
Avkastning (i genomsnitt) 5,12% 
Löptid 0,06 âr 

Varav investeringsportföljen 
för obligationer 

Inkomster totalt 196 
Kapital (i genomsnitt) 2 479 
Avkastning (i genomsnitt) 7,90 % 
Löptid 1,9 âr 

623 
10 927 
5,70 % 

434 
8 464 

5,13 % 
0,05 âr 

189 
2 463 

7,66 % 
2,9 âr 

sida 53 UPPLANADE MEDEL 



Europds^ imionensfinansinstitut 

-, ^ i'l. . ^ -«ii . .ÎS- —r- ~ -J,*- · -5- -, ^ Τ ' 

-.-ëïfc/.'v-' ?.f ; V 



EIB:s beslutande organ och 
organisation 
Bankens rad 

Bankens râd bestâr av ministrar som utses av var och en av medlemsstaterna, i regel fi-

nansministrarna. De representerar medlemsstaterna i deras egenskap av aktieägare i 

banken. 

Bankens râd fastställer de allmänna riktlinjerna för kreditpolitiken, godkänner balans-

och resultaträkningarna samt ârsredovisningen, beslutar om kapitalhöjningar samt utser 

medlemmar i styrelsen, direktionen och revisionskommittén. 

Jouko SKINNARI, râdsmediem för Finland, har 

varit ordförande i bankens râd fram tili râ- 

dets ärsmöte i juni 1998. Han efterträddes 

Styrelsen 

Styrelsen ansvarar för att bankens förvaltning överensstämmer med fördraget och stad-

gan samt med de allmänna riktlinjer som bankens râd har fastställt. Styrelsen har exklusiv 

befogenhet att besluta om utiâning, garantier och upplâning. Styrelseledamöterna utses 

av bankens râd för en period av fem âr (som kan förnyas) efter nominering av medlems

staterna. De är ansvariga endast inför banken. I eniighet med artikel 11, andra stycket i 

stadgans ändrade lydelse, bestâr styrelsen av 25 ledamöter och 13 suppleanter, varav 24  

respektive 12 nominerats av medlemsstaterna. En ledamot och en suppléant nomineras 

av Europeiska kommissionen. 

han av Erik ÂSBRINK, râdsmediem för 

Sverige, i eniighet med det ârliga rotations-

systemet. 

Sedan den senaste ârsredovisningen publice-

rades har styrelseledamöterna Petros P. PAPA-

GEORGIOU, Jan M.G. VANORMELINGEN och 

Federico FERRER DELS O e fterträtts av respek
tive Constantinos MASSOURAS, Jean-Pierre 

ARNOLDI och Pedro Antonio MERINO GAR 

CIA. De tvâ sistnämnda, som tidigare var 

suppleanter, har efterträtts pâ sina tidigare 

poster av respektive Gino ALZETTA o ch Leon 

HERRERA SANTA MARIA. Herbert LUST har 

efterträtts av Kaarina RAUTALA som supple- 

ant och Philip RUTNAM efterträddes av Adam 

SHARPLES. 

Styrelsen tackar de kollegor som lämnat sina 

poster för deras insatser för bankens verk-

samhet. 
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Bankens râd 
Ordförande 
Bosse RINGHOLM (Sverige) 
Erik ÂSBRINK, tili aprii 1999 (Sverige) 
Jouko SKINNARI, tili Juni 1998 

Belgien 

Danmark 
Tyskand 

Grekland 
Spanien 

Frankrike 
Irland 
Italien 

Luxemburg 
Nederländerna 

Österrlke 
Portugal 

Finland 

Sverige 

Förenade kungarlket 

Jean-Jacques VISEUR, Ministre des Finances 
Philippe MAYSTADT, Ministre des Finances,t;7/Juni 1998 

Mogens LYKKETOFT, Finansminister 
Hans EICHEL, Bundesminister der Finanzen 
Theo WAIGEL, Bundesminister der Finanzen, tili Oktober 1998 

Oskar LAFONTAINE, Bundesminister der Finanzen, tili mars 1999 

Yannos PAPANTONIOU, Ministre de l'Économie nationale et des finances 
Rodrigo DE RATO Y FIGAREDO, Vicepresidente del Gobierno 

y Ministro de Economia y Hacienda 
Dominique STRAUSS-KAHN, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 

Charles McCREEVY, Minister for Finance 
Carlo Azeglio CIAMPI, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 
Jean-Claude JUNCKER, Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances 

Gerrit ZALM, Minister van Financiën 
Rudolph EDLINGER, Bundesminister für Finanzen 
Antonio SOUSA FRANCO, Ministro das Finanças 
Jouko SKINNARI, Ministen, Valtiovarainministeriö, tili aprii 1999 

Suvi-Anne SIIMES, Ministeri, Valtiovarainministeriö 
Erik ÂSBRINK, Finansminister, tiii aprii 1999 

Bosse RINGHOLM, Finansminister 
Gordon BROWN, Chancellor of the Exchequer 

Revisionskommitté 
Ordförande 
Emidio MARIA 
Subinspector-Geral de Finanças, Inspecçâo-geral de Finanças, Lissabon 

Ledamöter 
Yrjö TUOKKO, 

Managing Director, Tuokko Deloitte & Touche Oy, Helsingfors 
Michael J. SOMERS 

Chief Executive, National Treasury Management Agency, Dublin 

Observatör 
Albert HANSEN, 

Secrétaire du Grand-Duc, Luxemburg 

1 maj 1999 
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Ordförande: 

Sir Brian UNWIN 

Viceordförande; 
Wolfgang ROTH 
Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 
Massimo PONZELLINI 
Luis MARTI 
Ariane OBOLENSKY 
Rudolf de KÜRTE 
Claes deNEERGAARD 

Styrelsen 

Jean-Pierre ARNOLDI 
Fernando BECKER ZUAZUA 

Sinbad J.D. COLERIDGE  
Isabel CORREIA BARATA  

Wedige Hanns von DEWITZ 

Tony FAINT  
Vittorio GRILLI  

Inga-Maria GRÖHN 
Sven-Olof JOHANSSON 

Rainer MASERA 
Constantinos MASSOURAS 

Francis MAYER 

Paul MdNTYRE 
Pedro Antonio MERINO GARCIA  

Noel Thomas O'GORMAN  
Vincenzo PONTOLILLO 
Antoine POUILLIEUTE 

Giovanni RAVASIO 
Gaston REINESCH 

Emmanuel RODOCANACHI 
Gerd SAUPE 

Lars TYBJERG 
Gert VOGT 

Jos de VRIES 
Thomas WIESER 

Ledamöter: 
Administrateur général de la Trésorerie, Ministère des Finances, Bryssel 
Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid 
Executive Director, Global Structured Finance ANZ Investment Bank, London  
Directora-Geral, Assuntos Europeus e Relaçôes Internationais, Ministério das Finanças, Lissabon 
Ministerialdirektor, Leiter der Abteilung Aussenwirtschafts- und Europapolitik, Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie, Bonn 
Director, International Development Affairs Division, Department for International Development, London 
Dirigente Generale, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rom 
Finansrâd, Finansministeriet, Helsingfors 
Finansrâd, Internationella avdelningen, Finansdepartementet, Stockholm 
Amministratore Delegato Direttore Generale, Istituto Bancario San Paolo-IMI, Turin 
Directeur des Affaires de l'Union européenne. Ministère de l'Économie nationale, Aten 
Chef du Service des Affaires européennes et internationales. Direction du Trésor, Ministère de l'Économie, 
des Finances et de l'Industrie, Paris 
Deputy Director, Head of European Union Group (Overseas Finance), HM Treasury, London 
Subdirector General del Tesoro y Politica Financiera, Ministero de Economia y Hacienda, Madrid  
Second Secretary, Finance Division, Department of Finance, Dublin 
Direttore Centrale, Banca d'Italia, Rom 
Directeur général. Groupe Agence Française de Développement, Paris 
Directeur général des Affaires économiques et financières. Commission européenne, Bryssel 
Directeur général. Ministère des Finances, Luxemburg 
Président-Directeur général, Natexis Banque, Paris 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Directeur général. The Mortgage Bank of Denmark, Köpenhamn 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt 
Plaatsvervangend Directeur, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Ministerie van Financiën, Haag 
Gruppenleiter für Wirtschaftspolitik, EU-Angelegenheiten und Internationale Finanzinstitutionen, 
Bundesministerium für Finanzen, Wien 

Gino ALZETTA 
Gerhard BOEHMER 

Nunzio GUGLIELMINO 
Leon HERRERA SANTA M ARIA 

Eneko LANDÂBURU ILLARRAMENDI 
Giuseppe MARESCA 

Annette MOE 
Xavier MUSCA 

John Francis NUGÉE  
Kaarina RAUTALA 

Pierre RICHARD 
Philip RUTNAM 

Konrad SOMMER 

Suppleanter: 
Directeur, Trésorerie, Ministère des Finances, Bryssel 
Ministerialdirigent, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Bonn  
Dirigente Generale, Capo della Direzione VI, Dipartimento del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rom  
Subdirector General de Financiación Exterior, Dirección General del Tesoro y Politica Financiera, Ministerio 
de Economia y Hacienda, Madrid 
Directeur général de la Politique Régionale et de la Cohésion, Commission européenne, Bryssel 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Tesoro, Ministero del Tesoro, Rom  
Deputy Manager, The Mortgage Bank of Denmark, Köpenhamn 
Sous-Directeur Europe et Affaires monétaires internationales. Direction du Trésor, Ministère de 
l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Paris 
Chief Manager, Reserves Management, Bank of England, London 
Regeringsrâd, Finansministeriet, Helsingfors 
Président-Directeur général du Crédit Local de France, Paris 
Head of Enterprise Team, HM Treasury, London 
Ministerialrat, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 

r aprii 1999 
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Direktionen: 

Direktionen, som bestâr av atta medlemmar, är bankens verkställande organ pâ heltid. 

Direktionen svarar for bankens löpande arbete under presidentens ledning och styrel-

sens överinseende. Alla viktiga beslut fattas gemensamt. Det huvudsakliga ansvaret för 

att övervaka de olika verksamheterna är för närvarande fördelat eniigt följande: direk-

tionen förbereder och ansvarar för verkställandet av styrelsens beslut. Ordförandeskapet 

i direktionen utövas av bankens president eller, i hans frânvaro, av nägon av de sju vice-

presidenterna. Direktionsmedlemmarna är endast ansvariga inför banken. De utses av 

bankens rad pâ förslag frân styrelsen för en period av sex är. 

Bankens kollegiale 
direktion och 
medlemmarnas 
ansvarsomräden 

Massimo PONZELLINI 
VIcepresident 

Wolfgang ROTH 
Vicepresident 

Sir Brian UNWIN 

Bankens president och 
styrelsens ordförande 

Information och 
kommunikation 
Suppléant i EBRD:s 
styrelse 
Finansieringsverksamheten 
i Tyskland och i Central-
och Osteuropa 

Ariane OBOLENSKY 

Vicepresident 

Organisation och ledning 
Uppföljning och evaluering 
av aktiviteten 
Medlem i EBRD:s styrelse 
Ordförande i ElF:s styrelse 
Finanseringsverksamheten i 
Förenade kungariket 

Panagiotis-Loukas GENNIMATAS 

Vicepresident 

- Ekonomiska och finansiella 
utredningar 

- Kreditrisker 
- Europeiska 

investeringsfonden 
- Aktivität tili fördel för smâ  

och medelstora företag 
- Finansieringsverksamheten i 

Italien 
- Inlânings- och 

likviditetspolitik 
- Kapitalmarknader 
- Finansieringar i Frankrike, 

Maghreb- och 
Mashrekländerna, Israel, 
Gaza och pâ Jordaniens 
västbank 

Luis MARTI 

Vicepresident 

Regionalutveckling 
Projektutvärdering 
Finansieringsverksamheten 
i Danmark, Grekland, 
Irland, Albanien, Cypern, 
Malta, Turkiet och i 
länderna i 
f.d. Jugoslavian 

Rudolf de KÖRTE 

Vicepresident 

- Budget, extern och 
intern kontroll 

- Informationsteknologi 
- Kontakter med lADB 
- Finansieringsverksamheten i 

Spanien, Portugal 
och Latinamerika 

Claes de NEERGAARD 

Vicepresident 

1998 - ARSREDOVISNING 

- Transeuropeiska nät 
- Finansiell kontroll och 

redovisning 
- Kontakter med NIB och AfDB 
- Finansieringar i Osterrike, 

Sverige och Finland, Island och 
Norge samt i AVS-länderna 

Miljöskydd 
Rättsfrägor 
Kontakter med AsDB 
Finansieringsverksamheten i 
Belgien, Luxemburg 
och Nederländerna, i Asien 
samt i Sydafrika 
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Revisionskommittén: 

De tre ledamöterna i revisionskommittén utses av bankens râd for en period avtre âr, 

som kan förnyas. 1996 inrättade bankens râd en observatörspost i revisionskommittén. 

Observatören utses varje âr pâ ett ettârigt mandat. Vid utgângen av mandatet kan ban

kens râd utnâmna observatören till mediem i revisionskommittén, vilket frâmjar konti-

nuiteten och stabiliteten i kommitténs arbete samt upprâttandet av lângvariga yrkesmâs-

siga relationer mellan dess mediemmar. 

Revisionskommittén âr ett oberoende organ, som lyder direkt under bankens râd och bar 

till uppgift att prova om bankens verksamhet bedrivits enligt gâllande regier och om râ-

kenskaperna forts i föreskriven ordning. Bankens râd tar del av revisionskommitténs rap

port och dess slutsatser samt yttrande innan den godkânner den ârsredovisning som sty-

relsen upprâttat. 

Den 5 juni 1998 utnâmnde bankens râd Mi 

chael SOMERS, Chief Executive for National 

Treasury Management Agency, Dublin, till ef-

tertrâdare till Albert HANSEN vars mandat 

gâtt ut. I enlighet med det ârliga rotations-

systemet bar Emidio MARIA tagit over ordfö- 

randeskapet i revisionskommittén som till och 

med den 5 juni 1998 innehades av Albert 

HANSEN. 

Bankens râd beslöt även vid sitt ârsmote att 

utse Albert HANSEN som observatör i revi

sionskommittén pâ ett ettârigt mandat. 

inom ramen for sina uppgifter hâller revi

sionskommittén möten varje mânad med de 

huvudansvariga for bankens avdelningar, 

samordnar bankens externa och interna revi 

sorers arbete - vars rapporter den granskar - 

samt anvânder information som lâmnats av 

bankens avdelningar som âr ansvariga for 

uppföljning och kontroll. Revisionskommittén 

utför även besök vid projekt som finansierats  

av banken. Under 1998 besökte revisionskom

mittén fòr detta ândamâl projekt i Portugal.  

Tillsammans med Europeiska unionens revi-

sionsrâtt inspekterade den även ett flertal 

projekt som finansierats med bidrag frân Eu

ropeiska unionens budgetmedel. Under 1998  

koncentrerade de revisionen pâ den tilifâiliga  

finansieringsordningen for sysselsättningsska- 

pande smâ och medelstora företag som an- 

togs i Köpenhamn. 



Generalsekretariatet 

Francis CARPENTER 
Generalsekreterare 

Allmänna frâgor 
Rémy JACOB 
Direktor 
Sekretariat 
Hugo WOESTMANN 
Pianering, budget och budgetuppföljning 
Theoharry GRAMMATIKOS 
Översättning 
Georg AIGNER 
Samordning 
Evelyne POURTEAU 

Representatlonskontoret 1 Bryssel 
Andreas VERYKIOS 
Direktor 

Sjäivständiga huvudavdelningar 
Personalfrâgor 
GerlandoGENUARDI 
Direktor 
Personaladministration 
Zacharias ZACHARiADIS 
Personaipoiitik 
Margareta HÖLCKE 
Rekrytering 
Jörg-Alexander UEBBiNG 

Informationsteknologi 
Dominique de CRAYENCOUR 
Direktor 
Mjukvaruprojekt 
Alexander ANDO  
iT-tjänster 
Andrew ALLEN 
infrastruktur 
Ernest POUSSE 

Administrative tjänster 
Adriaan ZILVOLD 
Direktor 
Administrativ assistans 
Manfredo PAULUCCI DE CALBOLI 

impiementering av revisionsrekommendationer 
Helmut KÜHRT 
Intern revision  
Peter MAERTENS 

Direktoraten för 
finansiering inom 
Europeiska Unionen 
Direktorat 1 & 2 
Michel DELEAU 
Generaldirektor 

Italien (Rom) 
Thomas HACKETT 
Direktor 
infrastruktur 
Antonio PUGLIESE  
Energi 
Michael O'HALLORAN 
industri och banker  
Jean-Christophe CHALINE 

Belgien, Frankrike, Luxemburg och 
Nederländerna 
Alaine BELLAVOINE 
Direktor 

Frankrike - Infrastruktur 
Jacques DIOT 
Frankrike - Företag 
Claudio CORTESE 
Belgien, Luxemburg och Nederländerna 
Ferdinand SASSEN 

Tyskland och Österrike 
Emanuel MARAVIC 
Direktor 

Tyskland (norra delstaterna) 
Laurent DE MAUTORT 
Tyskland (södra delstaterna) och Österrike 
Joachim LINK 

Spanien och Portugal 
Armin ROSE 
Direktor 

Spanien - Offentliga sektorn 
Francisco DOMiNGUEZ 
Spanien - Privata sektorn 
Jos VAN KAAM 
Madridkontoret 
Fernando DE L A FUENTE 
Portugal 
Filipe CARTAXO 
Lissabonkontoret 
Manuel ROCHA FONTES 

Irland, Förenade kungariket och Nordsjön 

Direktor 

UK och Nordsjön: infrastruktur, industri och 
banker 
Bruno LAGO 
UK och Nordsjön: Transport och energi 
Thomas BARRETT 
Londonkontoret 
Guy BAIRD 
Irland 
Richard POWER 

Grekland, Finland, Danmark och Sverige 
Ernest LAMERS 
Direktor 

Grekland och Finland  
Christopher KNOWLES 
Atenkontoret 
Arghyro ELEFTHERiADOU 
Danmark och Sverige 
Paul DONNERUP 

Samordning 
André DUNAND 
Direktor 

Ralph BAST 

Direktoratet för 
finansiering 
utanför 
Europeiska Unionen 

Fridolin WEBER-KREBS 
Generaldirektor 

Afrika, Västindien och Stilla havet 
Martin CURWEN 
Direktor 

Västafrika och Sahei-iänderna 
Tassilo HENDUS 
Centrai- och Östafrika 
Jacqueline NOËL  
Södra Afrika och indiska oceanen 
Justin LOASBY 
Västindien och Stilla havet 
Stephen MCCARTHY 

Medelhavsländerna 
Jean-Louis BIANCARELLI 
Direktor 

Daniel OTTOLENGHI 
Philippe OSTENC 

Maghreb och Turkiet 
Alain SÈVE 
Mashrek, Meiianöstern, Malta och Cypern 
Patrick WALSH 

Central- och Osteuropa 
Walter CERNOIA 
Direktor 

Estland, Lettland, Litauen och Polen 
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU 
Ungern, Siovakien, Siovenien och Euratom 
Henk DELSING 
Albanien, Bulgarien, Rumänien, Bosnien-Herze-
govina, Kroatien, det tidigare Jugoslavian och den 
tidigare jugosiaviska repubiiken Makedonien 
Guido BRUCH 
Tjeckien 
Jean VRLA 

Asien och Latinamerika 
Patrick THOMAS 
Direktor 

Asien 
Siward DE VRIES 
Latinamerika 
Matthias ZÖLLNER 

Samordning och kontroll 
Manfred KNETSCH 
Direktor 

Samordning 
Marc BECKER 
Kontroii avseende Medelhavsländerna, Central-
och Osteuropa, Asien och Latinamerika 
Christian CAREAGA 
Kontroii avseende AVS-iänderna och finansiella 
institutioner 
Guy BERMAN 
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Direktoratet for 
finanser 

René KARSENTI  
Generaldirektor 

Kapitalmarknader 
Ulrich DAMM 
Vicegeneraldirektör 

Jean-Claude BRESSON, Vlcedirektör 

Euro - Benchmarks 
Carlo SARTORELLI 
Euro - Övriga transaktioner 
Joseph VÖGTEN 
Europa (Utanför EURO) 
Centraieuropa, Medelhavsianderna, Afrika 
Barbara STEUER 
Förenta staterna, Asien, Stilla havet 
Carlos GUILLE 

Likviditet 
Annell PESHKOFF 
Direktor 

Portföljförvaltning 
James RANAIVOSON 
Likviditetsförvaltning 
Francis ZEGHERS 
Förvaltning av tiUgàngar och skulder 
Jean-Dominique POTOCKI 

Planering och genomförande av transaktioner 
Eberhard UHLMANN 
Direktor 

BackOffice, utiàning  
Francisco DE PAULA COELHO 
BackOffice, likviditet 
Erling CRONQVIST 
BackOffice, upplàning  
Yves KIRPACH 

Finansiell kontroll och redovisning 
Patrick KLAEDTKE 
Direktor 

Redovisning 
Luis BOTELLA MORALES 
Kontroll av läneredovisning och lânefinansiella  
aspekter 
Charles ANiZET 
Kontroll av finansförvaltning och marknadsrisker 
Alain GODARD 

Samordning 
Henri-Pierre SAUNIER 

Direktoratet för 
Projekt 

Caroline REID 
Generaldirektor 

Jacques GIRARD 
Energiekonomi 
(Koordination/metodologi) 

infrastruktur I 
Peter BOND 
Direktor 

Transport och diverse infrastrukturer 
Jean-Pierre DAUBET 
(Koordinator för anbudsinfordringar) 
Richard DEELEY 
Luis LÒPEZ RODRIGUEZ 
Lars NORDIN 
Mateu TURRÓ 

infrastruktur Ii 
Luigi GENAZZINi 
Direktor 

Vattenförsörjning, aviopp och vattenhantering 
samt avfali, jord- och skogsbruk, 
fiskeri 
Peter CARTER 
(Koordinator för miljöfrägor) 
José FRADE 
Peder PEDERSEN 
Barend STOFKOPER 

Energi 
Günter WESTERMANN 
Direktor 

Elektricitet, oija och gas 
Angelo BOiOLI 
Heiko GEBHARDT 
René VAN ZONNEVELD 

industri I 

Direktor 

Gruvdrift, utbildning, hälsa och tung industri  
Constantin CHRiSTOFiDiS 
Jean-Jacques MERTENS 
Carillo ROVERE  
Stephen WRIGHT 

industri II 
Horst FEUERSTEIN 
Direktor 

Luftfart, telekommunikation, turism, 
jordbruksindustri och finansiella 
mellanhänder 
Juan ALARIO GASULLA 
Patrick MULHERN 
Pedro OCHOA 

Samordning 
Patrice GERAUD 
Jenny QUiLLIEN 

Direktoratet för 
rättsfrägor 

Alessandro MORBILLI 
Generaldirektor 

Hans-Jürgen SEELIGER 

Finansiella fràgor  
MarcDUFRESNE 
Vicedirektör 

Operationella fràgor  
Roderick DUNNETT 
Institutionella fràgor  
Pauliine KOSKELO 

Lâneverksamhet 
Konstantin ANDREOPOULOS 
Vicegeneraldirektör 

Tyskland och Österrike 
Gerhard HÜTZ 
Spanien, Italien och Portugal 
Alfonso QUEREJETA 
Grekland, Irland och Förenade kungariket 
Patrick Hugh CHAMBERLAIN 
Belgien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna 
Marc DUFRESNE 
Danmark, Finland, Sverige samt Central- och 
Osteuropa 
Robert WAGENER 
AVS, Asien och La tinamerika, Medelhavsianderna 
och ULI 
Marco PADOVAN 

Samordning 
Manfredi TONCi OTTIERI 

Direktoratet för eko-
nomiska utredningar j 
och information 
Alfred STEINHERR 
Chefsekonom 

Ekonomiska och finansiella utredningar 
Christopher HURST 
Dokumentation och bibliotek 
Marie-Odile KLEIBER 

Information och Kommunikation 
Henry MARTY-GAUQUIÉ  
Direktor 

Mediakontakter 
Adam McDONAUGH 
Kommunikation 
Paul Gerd LÖSER 

Samordning 
Daphné VENTURAS 

Projektutvärdering 

Jean-Jacques SCHUL 
Presidentens speciairâdgivare 

Bernard BÉLIER  
Peter H E LG ER 

Kreditrisker 
Terence BROWN 
Direktor 

Offentliga sektorn 
Agostino FONTANA 
Risker och projektfinansiering 
Brian FEWKES 
Risker och före tag 
John Anthony HOLLOWAY 
Banker 
Georg HUBER 

Samordning och kontroil 
Pier Luigi GILIBERT, Vicedirektör 
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Projektutvärdering i EIB 

EIB:s enhet for projektutvärdering offentllggjorde rapporter om tre sektorsvisa utvärderingsstudier un 

der 1998: Insatser Inom telekommunlkatlonssektorn 1 EU:s medlem sstater, Industriprojekt som finan-

sierats av EIB i syfte att främja regionalutveckling, Större väg- och järnvägsinfrastrukturprojekts bidrag 

tili regionalutveckling. 

De tre Studierna har samma grundläggande mal, nämligen att dokumentera att EIB uppnâtt mâlen  

vad beträffar regionalutveckling. Principen om redovisningsskyldighet poängteras alltmer i den all-

männa debatten samt i politiska kretsar, och EIB är me dveten om sitt ansvar att bemöta sädana skyl-

digheter. Studierna var dessutom avsedda a tt ligga tili grund för en intern policydebatt. Strategidis-

kussioner och verksamhetsplanering kräver att tidigare uppnâdda résultat och prestationsmâtt  

dokumenteras, för att EIB:s framtida verksamhet skall kunna styras i önskvärd riktning. Studierna, som  

omfattade besök vid Projekten och möten med projektens initiativtagare, utfördes med hjälp av ex

terna experter för att tillförsäkra en oberoende utvärdering bäde av de enskilda projekten och av de 

övergripande slutsatserna. En i ngäende diskussion ägde rum kring rapporterna inom bankens olika 

direktorat innan de presenterades för EIB:s styrelse och därefter gjordes tillgängliga för allmänheten. 

En av rapporternas slutsatser var att projektinvesteringarna, särskilt i infrastruktur och telekommu-

nikation, i allmänhet är väl genomförda, solida och fungerar pä ett tillfredsställande sätt. Studierna 

bekräftar att EIB väljer ut och finansierar investeringar av hög kvalitet. 

Däremot pekar Studierna pä svagheter i det projektbegrepp som EIB anvä nder sig av. E tt projekt 

definieras ofta genom att isolera särskilda delar av en större investering eller ett omfattande pro

gram. Det kan göra det svärt att fastställa sambandet mellan EIBis län och projektet, eftersom 

programmets lönsamhet och de samlade fördelarna följaktligen inte kan identifieras tydiigt. Samt

liga tre rapporter drar slutsatsen att EIB änn u inte har ett verktyg eller andra hjälpmedel för att 

kunna genomföra en systematisk bedömning av bankens totala inverkan pä regionalutvecklingen. 

I själva verket visade Studierna att det enbart i hälften av fallen fanns tydiiga tecken pä en positiv 

inverkan pä regionalutvecklingen, medan cirka en fjärdedel av de finansierade projekten inte hade  

haft nâgon avgörande inverkan. Det framgär ocksä tydiigt av rapporterna att ett projekts geo-

grafiska belägenhet är inte uteslutande är ett tillräckligt kriterium för att säkerställa en inverkan 

pä regionalutveckling. Mot bakgrund av rapporternas résultat och bankens gensvar är rekommen-

dationerna att olika ätgärder bör vidtas för att inkorporera lärdomarna i framtida insatser. Re-

kommendationerna omfattar en ändring av tillvägagängssättet för att definiera projekt för att 

bättre passa samman med initiativtagarens investeringsprogram, förbättringar av metoderna för 

att mäta inverkan pä regionalutvecklingen med hjälp av sektorvisa prestationsmâtt, samt förstärk-

ning av övervakningen och rapporteringen gällande investeringsportföljen. Slutligen drar enheten 

för projektutvärdering även slutsatsen att procedurer för "sjäivutvärdering" borde utvecklas inom 

EIB, dvs. a tt de anställda utvärderar resultatet av deras insatser, vilket i ökande grad utvecklas och 
anammas i andra internationella finansinstitut. 
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EIB:s arbetssätt 

Betydande organisatoriska förändringar har 

genomförts de senaste âren inom fiera av 

bankens direktorat. Under 1998 har de kom-

pletterats av anpassningar som har gjort det 

möjllgt for EIB att organisera sin overgâng till 

euron. 

Bankens organisatoriska uppbyggnad fram-

gâr av organisationsplanen (sidorna 60 och 

61). Nedan upptas endast de förändringar  

som skett i bankens ledning. 

I "Direktoratet for finanser" har avdelningen 

"Kapitalmarknader" omorganiserats med an-

ledning av införandet av euron. Vicedirektör  

Jean-Claude BRESSON har uppdragits ansva-

ret for eurostrategin och eurotransaktioner. 

François ROUSSEL, direkter for avdelningen 

"Finansiell kontroll och redovisning" har gâtt  

i pension och har efterträtts av Patrick KLA-

EDTKE. Vissa organisatoriska förändringar  

som syftar till att stärka avdelnlngens själv- 

ständighet samt dess kontrollfunktloner och 

finansiella rapportering har genomförts. 

Avdelningen för informationsteknologi har 

omstrukturerats för att möjliggöra en koncen-

tration av dess verksamhet pa eurons infö- 

rande och âr 2000. Strukturer för samordning, 

uppföljning och rapportering har upprättats  

inom avdelningen, för att mer noggrant följa  

utvecklingen av arbetet pâ dess ve rksamhets-

omraden. 

Till följd av att Pitt TREUMANN, generaldirek-

tör för direktorat 1 "Finansiering inom Euro-

peiska unionen", lämnade banken för andra 

uppgifter i Nederländerna, övertar Michel 

DELEAU, generaldirektör för direktorat 2, an-

svaret för de tvâ direktoraten. 

Inom "Direktoratet för projekt" har Herbert 

CHRISTIE gâtt i pension och efterträddes av 

Caroline REID. Hemming JORGENSEN, direk-

tör för avdelningen "Industri" har blivit utlâ- 

nad till sodala utveckllngsfonden vid Europa-

râdet. 

Personalstyrka 

I slutet av 1998 hade banken 998 anställda, vil- 

ket motsvarar en ökning med 1,8 % jämfört 

med förra âret. Hälften av nyrekryteringarna 

gällde personal tili befintliga tjänster som bli

vit lediga. 40 % av de nyanställda högre tjäns-

temännen var kvinnor. Banken fortsatte sin 

proaktiva rekryteringspolitik genom att delta i 

rekryteringsforum i ollka länder. Dessa forum 

gör det möjllgt att presenterà banken och de 

karriärmöjllgheter som den kan erbjuda tili 

unga, välutbildade akademiker som har en  

grundläggande, speclallserad yrkeserfarenhet 

med lämpllg inriktning i förhallande tili ban

kens behov. Strävan att föryngra och förnya 

personalstyrkan, för att bemöta de krav som  

ställs tili följd av u tvecklingen av den miljö där 

banken utövar sin verksamhet och verksamhe-

tens diversifiering, fortsatte under âret. 

Personaladministration 

Den nya granskning av huvudlinjerna i ban

kens Personalpolitik, som inleddes förra âret,  

har fortsatt i samarbete med företrädare för 

personalen. Den har som mài att uppnâ en  

bättre förankring av personaladminlstratlon I 

siiùl 6 3 

Antal Ledning Admini
anställda och strativ 

hand- personal 
läggare 

1995 897 498 399 
1995 948 535 413 
1997 980 564 416 
1998 998 581 417 
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bankens strategi, framförallt genom att mobi 

lisera och tillvarata kompetens pâ grundval av 

prestationsstyrning och utveckling av medar-

betarna. Detta förnyelsearbete inleddes med 

en analys av nödvändiga förändringar, som  

genomfördes med personalens medverkan i 

olika analys- och diskussionsgrupper. Detta är 

en process som har skapats for detta andamâl.  

Den har följts av diskussioner med företrädare 

for personalen och möten med personalen. 

Dessa d iskussioner, som har varit relativt kom-

plexa - vilket ofta är fallet under dylika om-

ständigheter - har gjort det möjligt att preci- 

sera huvudlinjerna för utvecklingen och ändra 

prioriteringarna tili huvudsakligen kvalitativa 

aspekter av personaladministrationen. Till 

följd av detta kommer konkreta insatser att 

göras för att förbättra den arliga utvärde-

ringen och hanteringen av personalens kom

petens. Dessutom kommer man att genom-

föra en ny granskning av karriärutveckling 

och möjligheter tili intern rörlighet inom ra-

men för en mer flexibel anpassning av ban

kens struktur, en vidareutveckling och förbätt-

ring av ledningsmetoder samt en anpassning 

av vidareutbildningens innehäll tili arbetsupp-

gifter och ansvar. Detta arbete kommer att 

fortsätta under 1999. 

Införandet av den gemensamma valutan 

1 egenskap av gemenskapsinstitution och 

bank, som är en världens största obligations-

emittenter, har Europeiska investeringsban-

ken arbetat aktivt för att underlätta eurons 

införande. Den friktionsfria omställningen 

var resultatet av ett intensivt lagarbete, som  

framförallt under 1998 involverade samtllga 

av bankens avdelningar, genom de antingen 

skulle förbereda bankens roll pä den fram-

tida euromarknaden eller tillsammans med 

medlemsstaterna och kommissionen bidra tili 

att inrätta de rättsllga och tekniska ramarna 

för Införandet av den gemensamma valutan - 

t ex i samband med uppläggning av län, äter-

betalningar av län och fastställande av rän-

tor. Dessutom har de anställdas löner och 

pensioner utställts och betalats i euro frän 

och med januari 1999. 

Är 2000 

Ar 2000-problematiken berör heia den inter-

nationella finanssektorn, som lägger mycket 

stor vikt vid att tillräckliga förberedelser görs. 

Banken har utfört en detaljerad genomgäng 

av applikationer, mjukvara och samtliga ut-

rustningar - särskilt elektroniska - som skall 

kontrolleras. Huvudavdelningen för informa-

tionsteknologl har utvecklat ett testprogram 

för bankens interna program och utrustningar, 

men även för externa förbindelser som till be-

talningssystemet SWIFT, med mllsättningen 

att göra dem "är 2000-kompatibla" i mitten 

av juni 1999. Banken deltar även i olika för-

beredelseforum (särskilt i gruppen "Global 

2000" som syftar tili en global samordning av 

finansinstitut och nationella myndigheter. 

Banken har även deltagit i den interinstitutlo-

nella kommittén, som inrättats pä initiativ av 

Europeiska kommissionen). Utmaningen i sam

band med är 2000 är huvudsakligen av infor-

mationstekniskt art, men dess inverkan pä an 

drà omràden mäste ocksâ tas med i  

beräkningen. Banken har utarbetat en stra

tegi, som omfattar samtliga direktorat och av

delningar, för att säkerställa att alla risker 

analyseras sä a tt lämpliga hjälpmedel för att 

kringgä problem eller reservutrustning är till-

gängliga vid behov. 
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EIB.s nya logotyp 

Sedan dess upprättande 1958 genom Romfördraget, har Europeiska investeringsbanken (EIB) ut-

vecklats tili världens största multilaterala finansinstitut och Icke-statllga lântagare. For att battre  

avspegla sin unika position som Europeiska unionens finansinstitut, har EIB b eslutat att ändra 

sin visuella identitet och logotyp frân och med den 1 mars 1999, samma âr som den framgângs- 

rika övergängen tili den ekonomiska och monetära Unionen och bankens fyrtionde verksam-

hetsâr i tjänst for Europeiska unionens mài. 

Med den nya logotypen vili EIB ut trycka idén att banken investerar för Europas framtid och att 

den mânar om Europeiska unionens mal. Banken vili ocksâ betona partnerskapsbegreppet, vil-

ket är en av de grundläggande principerna för dess verksamhet. Investeringar som främjar den 

europeiska integrationen främjas av banken och övriga EU-institutioner samt den europeiska 

banksektorns. Logotypen illustrerer institutionens soliditet och stabilitet utan att vara aggressiv 

eller kommersiell. 

Antagandet av den nya logotypen är en följd av de stora förändringar som har skett under det 

gängna ârtiondet vad gäller EIB:s u ppläning och utiâning samt verksamhetens ökade speciali-

seringsgrad. Denna utveckling är en följd av de nya uppgifter som Europeiska Unionen har upp-

dragit ät banken (i synnerhet stödet för det framgängsrika införandet av euron, bankens ät-

gärder tili förmän för tillväxt och sysselsättning i Europa, stödet tili kandidatländerna inför 

anslutningen, etc.), som även har ökat bankens visibilitet vad beträffar den europeiska folk-

opinionen. 

EIB:s nya logotyp ersätter den tidigare Symbolen, som är frän 1963 och bestär av en geografisk 

avbildning av Europa. Trots en rad uppdateringar - i synnerhet till följd av de successiva ut-

vidgningarna av Unionen - 1974, 1980, 1981, 1986, 1990 och 1995 lyckas inte logotypen frän 

1963 illustrera den kontinuerligt ökade bredden och djupet pä det europeiska integrationspro-

jektet som EIB arbetar för. Den gamia Symbolen illustrerade inte heller institutionens nuvarande 

värderingar: längsiktighet, soliditet och partnerskap. 

Logotypen bestär av tre vertikale delar som tillsammans tecknar formen av en kvadrat. Den 

mittersta delen representerar "det europeiska integrationsprojektet" och är i färgen "europa-

blä", vilket den Europeiska unionens viktigaste symbol. Sidodelarna är gräa, vilket den allmänna 

färgen pä bankens byggnad, vilka omgärdar och skyddar den centrala delen. 

Logotypen används tillsammans med bankens namn. Det finns lika mänga versioner av logo

typen som det finns officielle spräk i Unionen. EIB:s nya logotyp är upphovsrättsligt skyddad och 

registrerad hos WIPO (World Intellectual Property Organization). 

Europeiska 
investeringsbanker 
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Lika möjlrgheter 

Den partsammansatta kommittén for lìka möj-

ligheter for man och kvinnor (COPEC) bestar 

av företrädare för administrationen och perso

nalen. COPEC har tili syfte att se tili att ban-

kens jämställdhetspolicy efterievs pâ omrâden  

som karrlärmöjligheter, utbildning och sodala  

infrastrukturer. Under 1998 arbetade kommit 

tén huvudsakligen med det gradvisa inrättan-

det av ett program för yrkesmässig utveckling 

i samarbete med avdelningen för personalfrâ- 

gor. Programmets första résultat förväntas bli 

märkbara under 1999. Kommittén fortsatte sin 

kontakt med andra institutioner, särskilt med 

nätverket ORIGIN och Intercopec. I detta sam-

manhang deltog kommittén i en diskussions-

grupp som hade till uppgift att utarbeta jäm-

ställdhetspolitiska rekommendationer med 

hänsyn till uppdateringen av EU-institutio- 

nernas tjanstemannastadgar. De framsteg som  

uppnâtts i banken sedan COPEC startade visar  

att det finns en vilja till förändring, och ban- 

ken kommer att fortsätta sina ansträngningar 
pâ omrâdet. 

Utbildning 

Under 1998 upprätthöll banken en hög ut-

bildningsnivâ. En väsentlig förändring pâ in-

formationsteknologiomrâdet, särskilt vad be-

träffar införandet av nya programvaror, 

ledde tili behov av en lämplig utbildning. Or

ganisering av sprâkkurser, som alltid har varit 

en central del i den utbildning som banken 

erbjuder sin personal, anses vara väsentlig för 

den interna rörligheten och karriärutveck-

lingen. Kurserna har anpassats för att tillâta  

mycket snabbare framsteg, men kräver nu 

samtidigt snabbare inlärning. 

Införandet av euron var ocksâ ett av mâlen  

pâ utbildningsomrâdet, vilket bâde ställde 

krav pâ information till de anställda i deras 

egenskap av europeiska medborgare samt en  

yrkesmässig utbildning. En rad olika kommu-

nikationskanaler användes, bl. a. konferenser 

och seminarier. 

Styrelsen tackar bankens personal för det om-

fattande och kvalitativt högtstäende arbete 

som den sakkunnigt och engagerat utfört un 

der âret, samt uppmuntrar tili fortsatta insat-

ser i denna riktning. 

Luxemburg den 23 mars 1999 

Styrelseordförande 

Sir Brian Unwin 
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Styrehen (se sid. 57) ansvarar for att bankens fórvaltning  
överensstämmer med fórdraget och stadgan samt med de allmänna 
riktlinjer som hankens râd har fastställt. Styrelsen bar exklusiv 
befogenhet att besluta om utläning, garantier och uppläning. 
Styrelseledamöterna utses av bankens râd. 
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Ârets résultat 

Resultatet for verksamhetsâret 1998 uppgick  

till 1 195 mlijoner jämfört med 1 105 miljoner  

1997, dvs. en ökning med 8,12 %. Rörelseresul-

tatet innan avsättning tili reserver uppgick tili 

1 345 miljoner jämfört med 1 205 miljoner 

1997, dvs. en ökning med 11,60 %. Denna ök

ning av resultatet förklaras huvudsakligen av 

ökningen av bankens balansräkning vilken 

kompenserade för nedgängen i räntorna. 

Nedgängen i de längfristiga räntorna, som  

pâverkar de viktigaste europeiska valutorna 

som banken är verksam i, ledde tili en ned-

gäng i de genomsnittliga läneräntorna frän 

7,21 % 1997 tili 6,70 % 1998, vilket särskilt 

var i linje med konvergensen av räntorna i 

Europa inom ramen för införandet av euron. 

Intäkterna I form av räntor och provisioner 

pä utianing uppgick 1998 tili 8 428 miljoner 

jämfört med 8 112 miljoner 1997, medan 

kostnaderna för räntor och avgifter pä upp-

laning uppgick tili 7 492 miljoner jämfört 

med 7 241 miljoner 1997. 

Totalt sett har kassaverksamheten genererat 

ränteintäkter pä 674 miljoner 1998 jämfört 

med 623 miljoner 1997, en ökning med 51  

miljoner, vilket motsvarar en genomsnittlig 

avkastning pä 5,69 % 1998 jämfört med 

5,70% 1997. 

Ökningen i ränteintäkter frän kassaverksam

heten 1998 förklaras huvudsakligen av ök

ningen i intakter frän penningmarknadspla-

ceringar, som har ökat med 35 miljoner 1998  

jämfört med 1997, tili följd av ökningen av 

den sammanlagda likviditetshanteringen pä 

8,46 %. 

En detaljerad analys per kategori finns pä si-

dan 53 i ärsredovisningen. 

Ailmänna administrationskostnader samt av-

skrivningar pä materiella och immateriella 

anläggningstillgängar uppgick tili samman

lagt 165,0 miljoner 1998, dvs en ökning med 

3,3 % jämfört med 1997 (159,8 miljoner). 

Extraordinära kostnader som hänför sig tili 

euron/är 2000-program uppgick tili 5,0 miljo

ner. 

Bankens râd beslutade vid sitt möte den 

5juni 1998 att disponera 1997 ärs résultat  

samt tidigare balanserat résultat som, efter 

avsättning pä 100 000 000 ecu till reserverade 

medel för generella kreditrisker, uppgick tili 

1 781 965 466 ecu eniigt följande: (i) ett be-

lopp pä 1 000 000 000 ecu, som betalades till  

medlemsstaterna den 3 november 1998, i för-

hällande tili deras gällande stadgeenliga bi-

drag tili det tecknade kapitalet, (Ii) överföra 

ett belopp pä 300 000 000 ecu till avsatta 

medel för Amsterdam-handlingsprogrammet 

(ASAP) och (Iii) avsätta saldot pä 481 965 466  

ecu till andra reserver. 

Styrelsen rekommenderade bankens râd den 

23 februari 1999 att disponera ârets résultat,  

som uppgâr tili 1 194 963181 euro, efter av

sättning pä 150 000 000 euro till reserverade 

medel för generella kreditrisker, tili avsatta 

medel för Amsterdam-handlingsprogrammet 

upp tili 500 000 000 euro, samt saldot pä 

694 963 181 euro till andra reserver. 
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BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER 1998 
Belopp i tusentals ecu 

TILLGÂNGAR 31.12.1998 

1. Kassa, tillgodohavanden hos centralbanker, postgiro . . 27170 

2. Statsskuldsväxlar som är belâningsbara i centralbanker 
(NotB) 3 360 241 

3. Fordringar pâ kreditinstitut 
a) betalbara pâ anfordran 37 226 
b) andra fordringar (Not C) 6 158 155 
c) utiâning (NotD) 50 614 348 

56 809 729 
4. Utiâning till allmänheten 

Utiâning (Not D) 82 451 072 
Särskilda avsättningar (Not A.4) - 175 000 

82 276 072 

5. Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning 
(Not B) 
a) frân offentliga emittenter 2 142 415 
b) frân andra emittenter ..... . . 860 922 

3 003 337 

6. Aktler och andra värdepapper med rörllg avkastning 
(Not E) 125151 

7. Andelar (Not E ) 160 000 

8. Immaterlella anläggningstlllgängar (Not F) . . . . . 4 800 

9. Materlella anläggningstlllgängar (Not F) 82 604 

10. Övriga tlllgângar 
a) Tillgodohavande hos mediemsstaterna för regiering av 

kapitaltiilskott (Not G) 0 
b) Tillgodohavande för förutbetalda räntesubventioner 

inom EMS (Not H) 19 020 
c) Övrig a fordringar (Not I) 1 094165 
d) Fordringar relaterade tili valütaswappkontrakt . . 26 262 368 

27 375 553 

11. Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter (Not J) 3 144 771 

176 369 428 

31.12.1997 

102 330 
6 574 422 

44 497 770 

74 775 046 
- 175 000 

1 821 606 
539 300 

4 125 

28 201 
632 006 

21 767 303 

36 408 

3 131 903 

51 174 522 

74 600 046 

2 360 906 

90 000 

160 000 

1 904 

81 557 

22 431 635 

3 052 665 
157 121 546 

Se noterna tili bokslutet. 
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SKULDER OCH EG ET KAPITAL 31.12.1998 31.12.1997 

1. Skulder till kreditlnstitut 
a) betalbara vid anfordran  
b) betalbara pâ förfaiiodagen eller efter avisering (Not K) 

2. Skulder representerade av emitterade värdepapper (Not L) 
a) omsättnlngsbara obligationer och andra skuldebrev 
b) övriga  

3. Övriga skulder 
a) skulder tili medlemsstaterna  
b) förutbetalda räntesubventloner (Not H) . 
c) övriga skulder (Not I)  
d) skulder relaterade tili valutaswappkontrakt 
e) övrigt  

0 
643 624 

0 
954 247 

122 942 325 
824 918 

4159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

643 624 

123 767 243 

4. Upplupna kostnader och förutbetalda Intakter (Not J) 

5. Avsättningar för omkostnader och avglfter 
Personalens penslonsfond (Not M)  

6. Reserverade medel för täckning av generella kreditrisker 
(Not N)  

7. Kapital 
tecknat . 
ej infordrat  

8. Bundna reserver 
a) reservfond . , 
b) andra reserver. 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

9. Avsatta medel för Amsterdam-handllngsprogrammet. 

10. Balanserat résultat att disponera 

11. Ârets résultat  

27 739 400 
4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 
500 000 

Ο 
1 194 963 

176 369 428 

POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 
31.12.1998 

Âtaganden 
- Kapital I EBRD (Not E) 
. ej Infordrat ^2 500 
. att inbetalas 59 062 

- Kapital i EIF (Not E) 
. ej infordra t 640 000 

- Ej utbetalda Ian (Not D) 
. Kreditinstitut .... . . . . . . . i 6 325 144 
. kunder . . . • - • • • 15 942 646 

22 267 790 

Garantler (Not D) 
- för lân frân tredje part ·. • · 346 969 
- för tredje parts andel I ba nkens utlânlng . . . . ., . . 0 

346 969 

Särskllda medel för täckande av lânekostnader (Not R) . . . 4 765 957 

Värdepappersportfölj (Not S) 
-âtaganden för terminsförsäljning 263 945 
-âtaganden förterminsköp 0 

Nomlnellt värde för ränteswappar och avtal om senare ränte-
beräknlng (DRS) (Not V) 56 540 900 

Lanserade emissioner som Inte bar tecknats ... 1 200 000 

109 425 297 
968 801 

0 
321 613 
572 443 

21 743 928 
30 709 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
5 526 640 

6 443 637 
16 646 743 

343 775 
42 721 

954 247 

110 394 098 

22 668 693 

3 823 410 

319 207 

600 000 

4 651 985 

11 727 940 

200 000 

676 796 

1 105 170 
157 121 546 

31.12.1997 

442 500 
67 500 

640 000 

23 090 380 

386 496 

8 185 282 

10 668 
208 325 

43 613 000 

343 772 
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BALANSRÄKNING FOR SPECIALSEKTIONEN PER DEN 31 DECEMBER 1998 
Belopp i tusentals ecu 

TILLGÂNGAR 31.12.1998 31.12.1997 

Länder i Europeiska Unionen 
Mede/ fràn Europeiska atomenergigemenskapen 
Bevlljade utbetalade län ®  
Mede/ fràn Europeiska gemenskapen 
(gemenskapens nya lâneinstrument) 
Bevlljade utbetalade lân ®  

Turklet 
Medlemsstaternas mede/ 
Bevlljade utbetalade län ™  

Medelhavsländerna 
Mede/ fràn Europeiska gemenskapen 
Bevlljade utbetalade lân  

Rlskkapltal 
- ej utbetalade belopp 
- utbetalade belopp . 

Summa ® 

Länder I Afrika, Västindien och Stiilahavsomrädet, samt utomeuropeiska iänder och territorier 
Mede/ fràn Europeiska gemenskapen 

Yaoundékonventionerna 
Utbetalade lân , , 
Bldrag tili rlskkapltal 
Utbetalade belopp  

Summa ' 

Lomékonventionerna 
Rlskkapltal 
- ej utbetalade belopp 
- utbetalade belopp 

Summa ' 

Totalt 

För kännedom: 

27 743 

208 999 

98 267 

238 494 

131 463 
102 360 

233 823 

472 317 

50 475 

419 

50 894 

479 601 
1 022 599 

1 502 200 

2 360 420 

118 406 

355 159 

115 103 

247 238 

74 656 
74 314 

148 970 

396 208 

52 874 

416 

53 290 

385 267 
910 664 

1 295 931 

2 334 097 

Totale utestâende belopp för lân pâ särskllda vll lkor, som kommlsslonen bevlljat och som Banken har E G:s uppdrag att Infordra amortering och ränta för 
a) Eniigt första, andra och tredje Lomékonventlonen: den 31.12.1998: 1 488 790; den 31.12.1997: 1 493 688 
b) Eniigt fin ansprotokoll som avtalats med Medelhavsländerna: den 31.12.1998: 174 900; den 31.12.1997: 178 369. 

(1) Specialsektionen Inrättades av bankens râd den 27 maj 1963. En
iigt ett beslut av den 4 augusti 1977 ändrades dess uppgl ft tili att re 
gistrerà de ätgärder som EIB vidtar pâ tredje parts uppdrag samt för 
dessas räkning och pâ deras risk. 

(2) Ursprungllgt belopp eniigt avtal, som undertecknats eniigt Euro
peiska gemenskapernas râds beslut 77/271/Euratom av den 29 mars  
1977, 80/29/Euratom av den 20 december 1979, 82/170/Euratom av 
den 15 mars 1982 och 85/537/Eurat om av den 5 december 1985, om 

ett belopp pâ bögst 3 mlljarder som ett bldrag tili finanslering av 
kärnkraftverk Inom gemenskapen pâ uppdrag av Europeis ka atomen
ergigemenskapen samt för dess räkning och pâ dess risk: 2 773 167  
Tlllkommer: valutakursregleringar + 181 690 
Avgâr: âterbetainlngar - 2 927 114 

27 743 
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SKULDER 31.12.1998 31.12.1997 

Förvaltade medel 
Pâ uppdrag av Europeiska gemenskaperna 
Europeiska atomenergigemenskapen 
Europeiska gemenskapen: 
- gemenskapens nya iâneinstrument  
- finansprotokoll med Medelhavsländerna . . . . . . . . . . . 
- Yaoundékonventionerna . 
- Lomékonventionerna - - . - - . . . - . . . . . . 

Pâ uppdrag av mediemsiânderna    

Summa 

Medel for utbetalning 
For lân och riskkapital 1 Medelhavsländerna  
Riskkapital enligt Lomékonventionerna  

Summa 

Totalt 

27743 118 406 

208 999 355 159 
340 854 321 552 
50 894 53 290 

1 022 599 910 664 

1 651 089 1 759 071 
98 267 115 103 

1 749 356 1 874 174 

131 463 
479 601 

611 064 

2 360 420 

74 656 
385 267 

459 923 

2 334 097 

(3) Ursprungligt belopp enligt undertecknade avtal enligt dels Euro
peiska gemenskapernas râds beslut 78/870/EEG av den 16 Oktober  
1978 (gemenskapens nya Iâneinstrument), 82/ 169/EEG av den 15 mars 
1982, 83/200/EEC den 19 aprii 1983 och 87/182/EEG av den 9 mars 1987  
for frâmjande av investeringar in om gemenskapen, dels râdets beslut 
81/19/EEG av den 20januari 1981 for âteruppbyggnad av omrâden i 
Kampanien och Basilicata (Italien) som utsattes for jordbâvning den  
23 november 1980 och 81/103/EEG av den 14 december 1981 om âter
uppbyggnad av omrâden som utsattes for jordbâvningar i Grekiand i 
februari och mars 1981, pâ uppdrag av Europeiska gemenskapen samt  
for dess räkning och pâ de ss risk: 6 399 145 

Tilikommer: valutakurs-
regleringar 

Avgâr: avskrivningar 
âterbetalningar 

201 991 
6 100 839 

-r 112 684 

- 6 302 830 
208 999 

(6) Ursprungligt belopp enligt undertecknade avtal om finansiering 
av Projekt i associerade lânder i Afrika, Madagaskar och Mauritius,  
samt i de utomeuropeiska lânderna, te rritorierna och departementen 
pâ uppdrag av Europ eiska gemenskapen samt for dess räkning och pâ 
dess risk: 

- lân pâ sârski lda vilikor 
- bidrag till riskkapital 
Tilikommer: 
- kapitaliserade rântor 
- valutakursregleringar 
Avgâr: 
- avskrivningar 
- âterbetalningar 

139 483 
2 503 

1 178 
9 839 

1 574 
100 535 

141 986 

H- 11 017 

- 102 109 

50 894 

(4) Ursprungligt belopp enligt undertecknade avtal om finansiering 
av Projekt i Turkiet pâ upp drag av mediemsstatern a samt for deras 
räkning och pâ dera s risk: 417 215 

Tilikommer: valutakurs
regleringar 

Avgâr: avskrivningar 
âterbetalningar 

215 
328 671 

-r 9 938 

- 328 886 
98 267 

(5) Ursprungligt belopp enligt undertecknade avtal om finansiering 
av projekt i Maghreb och Mashrek, Malta, Cypern, Turkiet och Grek
iand (10 miljoner utiânat fore anslutningen till EG den 1 januari 1981)  
pâ uppdrag av Europei ska gemenskapen samt for dess räkning och pâ 
dess risk: 551 789 

Avgâr: avskrivningar 
âterbetalningar 
valutakurs
regleringar 

10 888 
68 529 

55 - 79 472 

(7) Ursprungligt belopp enligt undertecknade avtal om finansiering 
av projekt i lânder i Afrika, Västindien och Stillahavsomrâdet samt i 
utomeuropeiska lânder och territorier pâ uppdr ag av Europeiska ge
menskapen samt for dess räkning och pâ de ss risk: 

- vilikorade eller 
efterstâllda lân 
- kapitalandelar 
Tilikommer: 
- kapitaliserade rântor 
avgâr: 
- avskrivningar 
- âterbetalningar 
- valutakursregleringar 

2 095 620 
41 367 

262 560 

357 356 
16 534 

2 136 987 

+ 1 663 

- 636 450 

1 502 200 

472 317 
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RESULTATRÄKNING 
Per den 31 december 1998  

Belopp i tusentals ecu 

31.12.1998 31.12.1997 

1. Ränteintäkter och liknande intakter (Not 0) 

2. Räntekostnader och liknande kostnader  

3. Intakter frân andelar  

4. Provisionsintäkter (Not P) . . ........ . 

5. Provisionskostnader  

6. Nettovinst/nettoförlust pâ finansiella transaktioner . . 

7. Övriga rörelseintäkter  

8. Alimänna administrationskostnader (Not Q) .... . 

a) personaikostnader . . . . 

b) övriga administrationskostnader . 

9. Värdejusteringar beträffande  

a) immateriella anläggningstillgängar  

b) materiella anläggningstillgängar (Not F)  

10. Värdejusteringar beträffande värdepapper som bar ka-
raktären av investeringar, andelar och andelar i intresse-
företag  

11. Avsättning av medel för täckande av generella kreditris-
ker(NotN)  

12. Ârets résultat . . . . . 

126 359 

36 132 

855 

6 701 

9 295 561 

- 7 826 729 

1 600 

20 457 

-5 133 

12 440 

318 

- 162 491 

-7 556 

16 496 

- 150 000 

118 389 

32 262 

494 

8 610 

8 881 315 

- 7 527 336 

Ο 

15 625 

-5 152 

-2 721 

3 194 

- 150 651 

-9 104 

- 100 000 

1 194 963 1 105 170 
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EGET KAPITAL SAMT RESULTATDISPOSITION 

Bankens râd beslutade den 5 juni 1998 att disponera 1997 ars résultat  
samt tidigare balanserat résultat, som efter avsättning pâ 100 000 000  
ecu till reserverade medel for generella kreditrisker, uppgick tili 
1 781 965 466 ecu, eniigt följande: 
• ett belopp pâ 1 000 000 000 ecu som betalades till medlemsstaterna 

den 3 november 1998 i förhällande tili deras stadgeenllga bidrag tili 
bankens tecknade kapital, 

• överföra ett belopp pâ 300 000 000 ecu till avsatta medel for  
Amsterdam-handlingsprogrammet (ASAP), 

• saldot pâ 481 965 466 ecu avsätts till andra reserver. 

Eget kapital den 31 december 1998 (belopp I tusentals ecu) 

Ingâende  
balans  

31.12.1997 
Disposition av 

1997 ârs résultat 
Avsättning av 

1998 ârs résultat 

Utgâende  
balans  

31.12.1998 

Kapital 
- tecknat 
- ej infordrat 

Reserver 
- reservfond 
- andra reserver 

Reserverade medel för generella kreditrisker 

Avsatta medel för Amsterdam-handingsprogrammet 

Resultat att disponera 

Ârets résultat 

62 013 000 
-57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
5 52 6 640 

11 727 940 

600 000 

200 000 

1 781 965 
18 961 890 

-1-481 965 

-t 300 000 

- 1 781 965 

150 000 

- 1 000 000 150 000 

62 013 000 
-57 361 015 

4 651 985 

6 201 300 
6 008 605 

12 209 905 

750 000 

500 000 

0 
18 111 890 

1 194 963 
19 306 853 

Pâ förslag av bankens direktlon rekommenderar styrelsen bankens râd  
att disponera ârets résultat som uppgâr till 1 194 963 181 ecu, efter 
avsättning pâ 150 000 000 ecu till reserverade medel för generella kre

ditrisker, till avsatta medel för Amsterdam-handlingsprogrammet upp 
till 500 000 000 ecu, samt saidot pâ 694 963 181 ecu till andra reserver. 

(1) Att betalas till medlemsstaterna 

ÖVERSIKT OVER BANKENS TECKNADE KAPITAL PER DEN 31 DECEMBER 1998 
Belopp 1 tusentals ecu 

Medlemsiand 
Tecknat 

kapital 
Ej infordrat 

kapital 
Infordrat och 

inbetalt kapital 

Tyskland 
Frankrike 
Italien 
Förenade kungariket 
Spanien 
Belgien 
Nederländerna 
Sverige 
Danmark 
Österrike 
Finland 
Grekland 
Portugal 
Irland 
Luxemburg 

11 017 450 
11 017 450 
11 017 450 
11 017 450 
4 049 856 
3 053 960 
3 053 960 
2 026 000 
1 546 308 
1 516 000 
871 000 
828 380 
533 844 
386 576 
77 316 

10 189 971 
10 189 971 
10 189 971 
10 189 971 
3 747 237 
2 825 758 
2 825 758 
1 874 017 
1 430 763 
1 402 275 
805 661 
766 480 
493 953 
357 690 
71 539 

827 479 
827 479 
827 479 
827 479 
302 619 
228 202 
228 202 
151 983 
115 545 
113 725 
65 339 
61 900 
39 891 
28 886 
5 777 

62 013 000 57 361 015 4 651 985 

(1) Frân och med den 1 januari 1995 har bankens kapital höjts frân 57 600 000 till 62 013 000 till följd av anslutningen av Österrike, Finland och Svenge. 
De fyra lika stora delarna pà totalt 53 830 som medlemsstaterna skulle betala den 30 aprii och 31 Oktober under vartdera av âren 1997 och 1998 som deras andel av det kapitaltill-
skott pâ totalt 215 322 om vilket beslut fattades den 11 juni 1990, har erlagts - efter beslut frân bankens râd den 9 juni 1997 - frân 1996 ârs rörelseöverskott. 

(2) Detta belopp kan infordras av bankens styrelse, i den utsträckning det krävs för att banken skall kunna uppfylla sina skyldigheter mot Sina lângivare. 
(3) Bankens râd beslutade den 5 juni 1998 att öka det tecknade kapitalet tili 100 miljarder ecu frân och med den 1 Januari 1999 genom en överföring av 1,3 miljarder ecu till tecknat 

och Infordrat kapital frân andra reserver samt en ökning av medlemsstaternas tecknade kapital pä 36,7 miljarder ecu. 
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FINANSIERINGSANALYS PER DEN 31 DECEMBER 1998 
Belopp i tusentals ecu 

31.12.1998 31.12.1997 

Α. Kassaflöde frân rörelsen; 

Ârets vinst . . . 1 194 963 1 105170 

Justeringar:  

Avsättningar för att täcka generella kreditrisker  150 000 100 000 
Värdejusteringar  7 556 9 104 
Valutakursregleringar som inte regieras eniigt artikel 7 i stadgan  -1 540 1 930 
Förändring av periodiserade räntekostnader och provisionskostnader, samt förskotts-
betalda räntor  732 135 212 275 
Förändring av periodiserade ränteintäkter och provisionsintäkter  -92 106 -63 111 
Nedskrivning av investeringsportföljen  - 10 692 - 24 987 
Överkurser för riskhanteringsinstrument  12 676 782 

Resultat frân rörelsen:  1 992 992 1 341 163 
Nettoutbetalningar pâ lin  -27 934 115 - 23 230 608 
Âterbetalningar . 12 926 015 11 774 548 
Nettobehâlining frân NIC-transaktioner (Not H)  56 415 - 258 095 

Nettokassaflöde frân rörelsen - 12 958 693 - 10 372 992 

B. Kassaflöde frân investeringsverksamheten; 
Inbetald andel av det tecknade kapitalet hos EIF (Not E) 
Försäljning av värdepapper  
Förvärv avvärdepapper  
Förändringar av materiella anläggningstillgängar (Not F) 
Förändringar av immateriella anläggningstillgängar. .  
Andra förändringar av tiligângars värde  

Nettokassaflöde frân investeringsverksamheten 

-8 438 
517 528 

- 508 515 
-7 748 
-3 751 

-331 705 

- 342 629 

- 40 000 
305 625 

-321 761 
-4 766 
-2 397 
8717 

- 54 582 

C. Kassaflöde frân finansleringsverksamheten: 
Emissioner av lân  
Âterbetalningar av lân  
Förändring av fordringar relaterade tili valutaswappar  
Förändring av skulder relaterade tili valutaswappar  
Nettoförändring av kortfristig upplâning  
Betalat till medlemsstaterna  
Kapital och reserver inbetalda av medlemsländerna  
Nettoförändring av skulder tili kreditinstitut  
Andra förändringar av skulder .... 
Försäljning av riskhanteringsinstrument    
Anskaffning av riskhanteringsinstrument  

31 256 664 
- 14 714 053 
- 4 495 065 

4 961 325 
- 864 325 

- 1 000 000 
0 

-310 623 
146 938 

7 233 487 
-7 174 795 

22 923 783 
- 11 816 593 
- 5 714 299 

5 425 774 
240 912 

0 
215 377 
897 024 
130 173 

6 220 583 
-7 162 789 

Nettokassaflöde frân finansleringsverksamheten 15 039 553 11 359 945 

Finansieringsanalysen i sammandrag 
Likvida och därmed jämställda medel vid räkenskapsärets början  7 402 585 6 360 413 

Nettokassaflöde frân: 

(1) rörelsen  
(2) investeringsverksamheten  
(3) finansleringsverksamheten  

- 12 958 693 
- 342 629 

15 039 553 

- 10 372 992 
- 54 582 

11 359 945 

Effekter av växelkursförändringar pâ likvida och därmed jämställda medel  - 1 292 901 109 801 

Likvida och därmed jämställda medel vid räkenskapsärets slut 7 847 915 7 402 585 

Fördelning av likvida medel (förutom investerings- och riskhanteringsportföljen) 
Kassa, tillgodohavanden i centralbanker och postgiro . . . 
Växlar med bögst tre mânaders löptid  
Utiâning till kreditinstitut 
- âterbetalbara vid anfordran  
- konton med längre löptid  

27 170 
1 625 364 

37 226 
6158 155 

36 408 
689 425 

102 330 
6 574 422 

7 847 915 7 402 585 
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NOTER TILL BOKSLUTET PER DEN 31 DECEMBER 1998 
Belopp i tusentals ecu 

Not A — Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 
1. Redovisningsregler 

Àrsredovisningen har upprättats i enlighet med radsdirektivet av den 8 december  
1986 beträffande àrsbokslut och sammanstälid redovisning for banker och andra fi-
nansinstitut ("direktivet"). 
De til lämpade redovisningsprinciperna överensstämmer i a llt väsentligt med interna-
tionella redovisningsregierna (lAS), med undantag för de som nämns i noterna om till-
lämpade redovisningsprinciper. 

2. Omräkning avvalutor 

Eniigt artikel 4.1 i stadgan använder EIB Europeiska gemenskapernas ecu som enhet 
för redovisningen av medlemstaternas kapitalkonton och i sin àrsredovisning. 

Värdet pa en ecu är ilka med summan av följande belopp i respektive medlemstats va 
luta: 

DEM 0,6242 NLG 0,2198 IEP 0,008552 
GBP 0,08784 BEF 3,301 GRD 1,440 
FRF 1,332 LUF 0,13 ESP 6,885 
ITL 151,8 DKK 0,1976 PTE 1,393 

Växelkurserna mellan medlemstaternas valutor och ecun bestäms utifrân marknads-
kurserna och publiceras dagligen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. 

Banken tillämpar kurserna vid framräkning av k urser för andra valutor som banken 
utnyttjar för sin verksamhet. 
Banken bedriver sin verksamhet i medlemstaternas valutor. ecu samt andra icke med-
lemsländers valutor. 
Bankens medel utgörs av dess kapital, inlâning samt sammanlagda vinster i olika va
lutor och dessa resurser hâlls, investeras eller utlanas i samma valutor. 

Bankens tiligàngar och skulder omräknas tili ecu eniigt gällande växelkurser pa bok-
slutsdagen. Den vinst eller förlust som uppstâr vid sâdana omräkningar redovisas i re-
sultaträkningen. Omräkning sker inte för de tillgangar som utgörs av den del av det 
kapital som medlemstaterna betalat i sin respektive valuta, vilket regelbundet juste-
ras i enlighet med artikel 7 i bankens stadga. 

3. Statsskuldsväxlar och andra växlar som är beläningsbara i centra/banker samt övriga 
värdepapper med fast avkastning 

I en strävan efter en klarare förvaltning av sina likvida medel och förstärkt soliditet 
har banken beslutat att definiera följande typer av portföljer: 

3.1 Investeringsportföljen 

Investeringsportföljen bildades den 1 januari 1995 genom att värdepapper med fast 
avkastning som ingick i portföljen den 31 december 1994 överfördes tili bokförings-
mässigt nettovärde. Portföljen bestar av värdepapper som är avsedda att behällas un 
der heia löptlden i syfte att säkerställa bankens soliditet. Dessa värdepapper har emit-
terats eiler garanterats av: 

- regeringar i Europeiska Unionen, GlO-länder eller offentliga institutioner i dessa 
länder, 

- offentliga institutioner, däribland multinationella utvecklingsbanker. 

Ingängsvärdet pa värdepappren i denna portfölj är anskaffningsspriset eller, mera un-
dantagsvis, överföringsvärdet (gäller i de fall överföring skett av värdepapper frän 
portföljen med kurssäkrade värdepapper). Skillnaden mellan ingängsvärdet och äter-
betalningsvärdet periodiseras linjärt over värdepapprens äterstaende löptid. 

3.2 Riskhanteringsportföljen 

Riskhanteringsportföljen bestär av värdepapper med faststälid förfallodag, Den ingär 
som en del av bankens aktiva bantering av ränteriskexponering relaterad tili bankens 
placerings- och finansieringsaktiviteter. Dessa investeringar bokförs med anskaff-
ningsvärdet justerat genom periodisering av skillnaden mellan anskaffningsvärdet 
och värdet vid förfallodagen. Periodiseringen sker linjärt över tiden fram tili förfallo-
dagen. Vinst eller förlust vid avyttring av dessa säkerh eter periodiseras över lanens 
resterande löptid. 

3.3 Omsättningsportföljen 

Omsättningsportföljen bestär av b örsnoterade värdepapper som emitterats eller ga
ranterats av finansiella Institut. Dessa investeringar bokförs tili marknadsvärde. 

3.4 Kortfristiga värdepapper 

För a tt säkerställa en tillräcklig likviditet anskaffar banken värdepapper pä penning-
marknaden vars löptid är bögst tre mänader, i synnerhet statsskuldväxlar och värde
papper för omsättningsbara fordringar fran kreditinstitut. Värdepappren behälls fram 
tili förfallodatum och bokförs tili sitt nominelle värde. 

Statsskuldväxlar äterfinns under tiligàngar i balansräkningen under rubriken 2) Stats
skuldväxlar som är beläningsbara i centralbanker. 

Värdepapper för omsättningsbara fordringar frän kreditinstitut äterfinns under till
gangar i balansräkningen under rubriken 5) Obligationer och andra värdepapper med 
fast avkastning b) emitterade av andra. 

4. Fordringar pä kreditinstitut och alimänhet 

4.1 Fordringar bokförs som tiligàngar med de faktiskt utbetalade neifobe/oppen. 

Särskilda avsättningar görs för befarade kreditförluster med avseende pä län och för-
skott utestäende vid räkenskapsärets utgäng. Dessa av sättningar anges i resultaträk-
nlngen under rubriken "Värdejusteringar beträffande fordringar", 

Värdejusteringar beträffande räntor pä dessa län beslutas frän fal'l tili fall av bankens. 
direktion. 

4.2 Ränta pä làn 

Räntorna pä län bokförs i resultaträkningen eniigt bokföringsmässiga principer. 

Vad beträffar län som har beviljats under Amsterdam-handlingsprogrammet (ASAP) 
dar uppbärandet av ränta eller kommission är kopplad tili det underliggande projek-
tets lönsamhet, kan intäkterna bokföras när de erhälls. I övriga fall bokförs räntorna 
när de förfaller. 

4.3 Transaktioner "omvända repor" 

Med äterköpsavtal menas en transaktion dar banken länar likvida medel tili ett kre
ditinstitut som tillhandahäller en säkerhet i form av värdepapper. De tvä parterna 
ätar sig oäterkalleligt att avsluta transaktionen vid en tidpunkt och tili ett pris som ur-
sprungligen fastställts. 

Transaktionen genomförs eniigt principen om leverans mot detaining: lântagaren av 
likvida medel överför värdepappren tili bankens förvaltare mot det överenskomna av-
räkningspriset, vilket ger banken en avkastning som är förknippad med den pä pen-
ningmarknaden. 

Denna transaktionstyp anses av banken som en lânetransaktion till garanterad ränta 
och bokförs under tillgangar i balansräkningen under rubriken 3) Fordringar pä kre
ditinstitut - b) andra fordringar. Värdepapper som erhällits som garanti äterfinns un 
der "Poster utanför balansräkningen". 

5. Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning samt andelar 

De aktier och andelar som innehas utgör en längsiktig investering. De bokförs tili an
skaffningsvärdet. Det bokförda värdet jämförs med det uppskattade värdet i slutet av 
äret. Om värdet är lägre än det bokförda värdet redovisas en nedskrivning av värdet 
om detta är av en varaktig natur. 

6. Materiella anläggningstillgängar 

Mark och byggnader bokförs tili anskaffningsvärde med avdrag för bade nedskriv
ning av bankens byggnad pä Kirchberg i Luxemburg och ackumulerade avskrivningar. 
Avskrivningarna beräknas linjärt över 30 är för Kirchberg-byggnaden och över 25 är 
för Lissabon-byggnaden, tnventarier avskrevs fram tili slutet av 1997 helt det är de an-
skaffades. Frän och med 1998 har fast utrustning, installationer, möbler, kontorsut-
rustning och fordon bokförts i balansräkningen tili deras inköpspris minus ackumule-
rad avskrivning. Avskrivningen beräknas linjärt över den uppskattade livslängden för 
varje anskaffad tillgäng eniigt följande: 

10 är - fast utrustning, installationer 

- möbler 5âr 
3 är - kontorsutrustning och fordon 

Andringen av r edovisningsmetoden för avskrivningarna har ingen betydande inver-
kan pä ärets résultat. 

7. Immateriella anläggningstillgängar 

De immateriella anläggningstillgängarna omfattar investeringarna i programvara 
som utvecklats av banken och som kommer att skrivas av l injärt pä tre är när projek-
tet är slutfört. 

Redovisningsregeln lAS 9 preciserai bland annat: 

1- Produkten eller proceduren är tydiigt definierad, och kostnaderna som aktiveras 
skall kunna identifieras och mätas pä ett vederhäftigt sätt, 

2- den tekniska genomförbarheten för produkten eller proceduren skall kunna pävi-
sas. 

8. Personalens pensionsfond och sjukkassa 

a) Personalens pensionsfond 

Bankens huvudsakliga pensionssystem omfattar heia personalen och bestär av en fast
stälid pensionsplan med bidrag frän säväl personal som frän banken. Alla inbetal-
ningar som görs av ba nken och personalen ingär i bankens tillgangar. De ackumule
rade ärliga bidragen redovisas som skuld pä ett särskilt reservkonto liksom de ärliga 
räntorna. 

Âtaganden beträffande pensionsrättigheterna bestäms genom aktuarieavstämning 
minst vart tredje är eniigt regeln lAS 19, genom att använda "projected unit credit 
method" för att tillförsäkra sig om att den bokförda reservens s torlek är tillräcklig. 
Förluster eller vinster vid denna avstämning fördelas sedan pä den uppskattade äter-
stäende yrkesverksamma tiden för de verksamma anställda. 

b) Sjukkassa 

Banken har inrättat, tili förmän för personalen, sin egen sjukkassa t ili vitken bäde 
banken och de anställda bidrar. Sjukkassan sköts för närvarande genom att utbetalda 
sjukpenningar och inbetalda bidrag balanserar. 

9. Medel för att täcka generella kreditrisker 

Här bokförs sädana b elopp som banken reserverar för att täcka kreditrisker förknip-
pade med lanetransaktioner och andra finansiella transaktioner, med hänsyn tili de 
särskilda risker som bankens verksamhet medför. 

Medel som reserverats för detta ändamäl redovisas separat i resultaträkningen under  
rubriken "Avsättning av medel för täckande av generella kreditrisker" i enlighet med 
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"direktivet" medan jämförbara internationella regier kräver att en sâdan avsättning  
utgör en del av resultatdispositionen. 

TO. Avsafta medel for Amsterdam-handlingsprogrammet 

Denna rubrik omfattar avsatta medel fràn bankens àrsresultat, vilket bestäms varje àr  
av bankens râd, i syfte att möjliggöra instrument for att tillhandahàlla riskkapital 
inom ramen for genomförandet av Europeiska râdets resolution om tillväxt och syssel-
sättning som antogs den 16 och 17 juni 1997. 

Justeringar av de värden som hänför sig tili dessa transaktioner kommer att räknas av 
frân denna rubrik när avsättning görs frân senare ars résultat. 

11. Beskattning 

I protokollet om Europeiska gemenskapernas Immunitet och privilegier, som är en bi-
laga tili fördraget av den 8 aprii 1965 om att upprätta ett gemensamt rad och en ge
mensam kommission för Europeiska gemenskaperna, föreskrivs att bankens till-
gängar, intakter och övrig egendom är befriade frân alla direkta skatter, 

12. Valuta-och ränteswappar 

EIB ha r genomfört valutaswappar, huvudsakllgen inom ramen för upplâningen av 
medel, där intäkterna frân en lénetransaktion kan överföras fràn en valuta till en an- 
nan. Samtidigt görs en valutaterminsaffär för att friställa de belopp som krävs för att  
genomföra lànetransaktionen Ι den ursprungliga valutan. Beioppen för dessa transak
tioner upptas i balansräkningen under rubriken "Övriga tiligângar" vad gäller brutto-
fordringar och under rubriken "Övriga skulder" vad gäller bruttoskulder. 

Banken ingàr även ränteswapp-avtal inom ramen för sin riskhanteringsverksamhet. 
De upplupna räntorna bokförs efter metoden "prorata temporis". De nomlnella be-
loppen för ränteswapparna redovisas under "Poster utanför balansräkningen". 

13. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 
Dessa konton omfattar: 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: Under räkenskapsäret bokförda ut-

gifter som utgör kostnader relate-
rande tili efterföljande räken-
skapsar samt intäkter som förfaller 
tili detaining under kommande rä-
kenskapsar, men som är hänförliga 
tili nuvarande räkenskapsär, (i hu-
vudsak räntor pà beviljade kredi
ter); 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader: Intäkter som erhallits före 
räkenskapsarets utgäng men  
vilka avser efterföljande rä
kenskapsär samt kostnader 
som avser räkenskapsäret men  
som förfaller till detaining un 
der kommande räkenskapsär (i  
huvudsak räntor pà uppià- 
ning). 

14. Ränteintäkter och därmed Ilknande intäkter 
Förutom räntor och provisioner pâ lân, placeringar och andra intäkter fràn värdepap-
persportföljen, omfattar denna rubrik ocksa ersättningar som danken har erhallit när 
läntagare har gjort förtida aterbetalningar av lân. För a tt bibehâlia en likvärdighet I 
redovisningen av làneintâkter och upplàningskostnader, fördelar danken erhâlina er
sättningar över den àterstàende löptiden för de berörda lânen. 

15. För att säkerställa jämförbarheten med den innevarande perioden, har vissa siff-
ror omgrupperats. 

Not Β — Värdepappersportfölj 

Statsskuldväxlar som är beläningsbara i centralbanker 

Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning 
varav: 
a) börsnoterade  
b) övriga    

2 990 661 
12 676 

31.12.1998 

3 360 241 

31.12.1997 

3 131 903 

2 348 446 
12 460 

3 003 337 
6 363 578 

2 360 906 
5 492 809 

investeringsportföijen . . . .  
Riskhanteringsportföijen . . .  
Omsättnlngsportföijen . . . .  
Övriga kortfristiga värdepapper 

Anskaffnings-
värde 

2 406 023 
2 269 985 

1 625 364 
6 301 372 

Fördeining 
av skiilnaden 

meiian 
anskaffnings-

värdet 
och värdet pâ  
förfaiiodagen 

68 224 
-6018 

Bokfört 
värde 

2 474 247 
2 263 967 

Över-
eller under-

kurs som  
skaii bokföras 

44 416 
-645 

— 1 625 364 

Värde pâ  
förfaiiodagen 

2 518 663 
2 137 835 

— 1 625 364 

Marknads-
vârde 

2 654 890 
2 391 538 

62 206 6 363 578 

Not C — Fordringar pà kreditlnstitut (andra fordrlngar) 

31.12.1998 31.12.1997 

- administration av ersättningssäkerhet, med förbehäli för att den 
är i eniighet med samtiiga faststälida krav i avtai et. 

Inlâning med bunden löptid .  

Omvänd repo (*) 
4 574 487 

1 583 668 

4 363 332 

2 211 090 

6 158155 6 574 422 
{*) Dessa transaktioner omfattar de som har genomförts med ett för-

varingsinstitut för tredje part som âtar sig inom ett ramavtai att 
garantera att kontraktsviiikoren efterföijs, sârskiit vad gäiier: 
- ieveransen mot detaining, 
- kontrolien av säkerheten, 
- sâkerhetsmarginaien som erfordras av iângivaren, viiken alitid 

skaii finnas och vara tiiiräckiig, genom dagiig kontroii av värde-
papprenas värde pâ marknaden, 

Not D — Överskt över utiâning och garantier per den 31 december 1998  

1. Summa beviljade lân (*) 

Summa utiânat beiopp sedan banken biida-
des, b eräknat efter de nomineiia beioppen 
vid tecknandet av iânet  
Tiiikommer: Vaiutakursregleringar 
Avgâr Uppsagda och annuiierade iân 6 634 317  

Âterbetaining av kapitaiskuld 98 863 312 

258 698 902 
+ 2 131 93 7 

Summa beviljade iân 

- 105 497 629 

155 333 210 
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Beviljade lân 

Översikt av summa beviljade lân 

- Utbetalda lân 
- Ej utbetalda lân 

Summa beviljade lân 
(*) Den totala beviljade lânevolymen omfattar bâde utbetalda och ännu ej u tbetalda delar av beviljade lân. 

Till 
förmedlande Direkt tili 
kreditlnstitut lântagare Summa 

50 614 348 82 451 072 133 065 420 
6 325 144 15 942 646 22 267 790 

56 939 492 98 393 718 155 333 210 

2. Föreskrivet lânetak för lân och garantier 

Enilgt artlkel 18 5 I stadgan fâr det totala utestâende beloppet I 
form av lân och garantler Inte överstiga 250 % av det tecknade ka-
pltalet. 
Det tecknade kapitalet den 31 december 1998 (62,013 mlljarder) 
Innebar ett lânetak pâ 155 mlljarder. VId samma tidpun kt uppgick 
utbetalda lân och beviljade garantler för lân frân tredje part till  
133,412 mlljarder och âtaganden för lân att utbetalas frân och med 
den 1 januarl 1999 uppgick tili 22,268 mlljarder. Dessa âtaganden 

för lân som skall utbetalas senate hat kunnat undertecknas genom 
att ta I beaktande det enhälllga beslutet av bankens râd den 5 juni 
1998 att öka bankens tecknade kapital tili 100 mlljarder frân och 
med den 1 januarl 1999. LIkväl hat vissa parlamentarlska procedu-
rer Inte kunnat slutföras fo rmeilt vId denna t idpunkt. Totalbelop-
pet för bankens tecknade kapital uppgâr den 1 januarl 1999 tili 
95,549 mlljarder och kommer att öka, retroaktivt frân och med 
samma datum, till 100 mlljarder sâ snart som de nödvändiga forma-
llteterna hat slutförts. I och med detta kommer lânetaket att uppgâ  
till 250 mlljarder. 

Not E — Aktler och andra värdepapper med rörllg avkastning samt andelar 

Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning 
Omfattar: 
• ett belopp pâ 98 437 500 ecu (1997: 90 000 000 som är det kapital 

som banken Inbetalat för sin andel pâ 600 000 000 ecu av det teck
nade kapitalet hos Europelska banken för âteruppbyggnad och ut-
veckllng den 31 december 1998. 

Banken Innehar 3,3 % av det tecknade kapital et. 
• ett belopp pâ 26 713 776 ecu I andra aktler, med ett marknadsvärde 

pâ 32 826 250 ecu, som anskaffades för a tt garantera âterbetalning  
av lân och förskott. 

Andelar 

Denna post pâ 160 000 000 ecu utgör bankens Inbetalde kapital för 
sin andel, 800 000 000 ecu, av det tecknade kapitalet hos Europelska 
Investeringsfonden (EIF) med säte I Luxemburg . 

Banken Innehar 44,5 % av det tecknade kapital et. 

Om des sa värdepapper hade redovisats eni lgt equitymetoden, skulle 
effekten pâ resultatet och bankens egna medel vara försumbar. 

Belopp 1 tusentals ecu % Innehav Totalt egetkapital Totalt nettoresultat Balansomslutning 

EBRD (31.12.1997) 3,3 3 035 139 16 150 13 495 138 

EIF (31.12.1998) 44,5 413 880 27 774 436 432 

Not F — Materlella och immaterlella anläggningstlllgängar 

Kirchberg Lissabon-
Mark byggnader byggnaden Inventarler 

Bokfört nettovärde vId ärets början ..... . 3 358 78018 181 — 
Inköpt under âret — — — 7 748 
Avskrivning under âret — 3 830 14 2 857 

Bokfört nettovärde 31.12.1998 3 358 74188 167 4 891 

5amtllga marker och byggnader används av banken för dess egen verksamhet. 

Materlella 
anläggnings

tlllgängar 

Immaterlella 
anläggnings

tlllgängar 

81 557 
7 748 
6 701 

1 904 
3 751 
855 

82 604 4 800 

Not G — Skuldertill medlemsstaterna för regiering av inbetalt kapltal-
tillskott 
Enilgt artlkel 7 I stadgan skall de kapitaltlllskott som Inbetalats av 
medlemsländerna tili banken I deras natlonella valutor omräknas med 
de omvandlingstal som anges I not Χ. 

De belopp som banken skall betala âr följande: 

31.12.1998 
Skuld till: 
Tyskland . 2 821 
Nederlânderna . . 735 
Österrlke . 603 

4159 

Bankens râd beslutade den 30 december 1977 att fordringar och skul-  
der till medlemsstaterna skall régleras den 31 Oktober varje âr, om den 
Valutakurs som används vid omräkning skiljer sig med mer än 1,5 %  
frân den Valutakurs som används I bokföringen. Om sklllnaden Inte 
överstiger 1,5 % skall beloppen I fräga avsättas tili Icke räntebärande 
regleringskonto. 

Efter Införandet av euron den 1 januarl 1999 kommer detaining av 
skulderna tili de 3 medlemsstaterna att göras den 29 januarl 1999 för 
att deflnitivt avsluta kontona. 
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Not H — Förutbetalda räntesubventioner 

a) Vissa av banke ns lân frân Europeiska kommissionen inom EMS har 
formen av lângfristiga förskott och redovi sas under tlllgângar, under  
punkt 10 b) "Tlllgodohavande för förutbetalda räntesubventioner 
inom EMS". 

b) Posten 3 b) i redovisningen av skulder, "Förutbetalda räntesubven
tioner" innefattar: 

- belopp som gäller räntesubvention för län gällande projekt utanför 
Europeiska Unionen, under konventioner som gäller AVS-länderna och 
Protokoll som avtalats med Medelhavsländerna. 

- räntesubventioner för vissa lâneaktiviteter Inom Europeiska Unionen 
som genomförts med bankens egna medel, som gjorts tillgängliga för 
banken inom det europeiska monetära systemet eniigt Europeiska ge -
menskapernas räds förordning (EEG) nr 1736/79 av den 3 augusti 1979  
och eniigt den finansiella mekanism som fastställts av EFTA:s medlems-
stater i eniighet met det EFTA-avtal som undertecknades den 2 maj 
1992. 

- belopp som erhällits för räntesubventioner för län som beviljats av 
EG:s medel eniigt Europeiska gemen skapernas räds beslut 78 /870/EEG 
av den 16 Oktober 1978 (gemenskapens nya läneinstrument), 
82/169/EEG av den 15 mars 1982 och 83/200/EEG av den 19 aprii 1983  
samt eniigt Europeiska gemenskapernas räds förordning (EEG) 
nr 1736/79 av den 3 augusti 1979, ändrad genom Europeiska gemen
skapernas räds förordning (EEG) nr 2790/82 av den 18 Oktober 1982. 

Not I — Övriga fordringar och skulder 

Övriga fordringar; 
- bostadsiân och förskott tili 

personalen  
- nettobehällnlng av utbetalda 

och inbetalda belopp för län 
inom ramen för NIC-
transaktioner som handhas 
för Europeiska gemenska 
pens räkning (Specialsektio 
nen)  

- övriga läneintäkter . . , 
- externtförvaltade medel , 
- övriga  

31.12.1998 

73 821 

31.12.1997 

74 649 

201 680 
398 679 
307 946 
112 039 

1 094 165 

258 095 
198 403 

100 859 
632 006 

Övriga skulder: 
- Europeiska gemenskapens konton: 

. för verksamhet inom special-
sektionen och dithörande 
oreglerade belopp ....  

. inlänlngskonton  
- inlänlngskonton inom ramen 

för EFTA:s finansiella meka
nism  

- övriga  

131 932 
43 813 

347 501 
149 744 
672 990 

Not J — Förutbetalda kostnader och upplupna intakter 

31.12.1998 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intakter: 
Räntor och provisioner att er-
hälla  
Förutbetalda kostnader för 
uppläning  
Övriga  

2 662 907 

480 563 
1 301 

3 144 771 
Förutbetalda intäk ter och upp
lupna kostnader: 
Räntor och provisioner att be 
tala  
Förutbetalda intäkter pä län 
Övriga  
Förutbetalda intäkter pä upplâ  
ning . 

3 296 644 
419 923 
171 609 

667 369 
4 555 545 

115 698 
53 297 

281 003 
122 445 
572 443 

31.12.1997 

2 688 627 

362 809 
1 229 

3 052 665 

3 081 703 
257 132 
128 119 

356 456 
3 823 410 

Not Κ — Skulder tili kreditinstitut (med faststälid förfallodag eller fast-
ställd uppsägningstid) 

Kortfristiga län  

Skuldebrev utställda tili EBRD 
som innehas förhällande tili in-
betalt kapital  

31.12.1998 

639 574 

4 050 

643 624 

31.12.1997 

954 247 

954 247 
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Not L — Översikt over skulder representerade av emitterade värdepapper per den 31 december 1998 

Upplâning Valutaswappar Nettobelopp 
Skulder {+) 

Fordringar (-) 

Utestâende Genom- Utestâende Genom- Genom- Genom Utestâende Utestâende 
Betal- den snittllg den snittllg snittllg snittllg den den 
bar 1 31.12.1997 ränta 31.12.1998 rânta Förfallodag 31.12.1997 rânta 31.12.1998 rânta 31.12.1997 31.12.1998 

ECU 8 277 219 7,24 11 017 135 6,49 1999/2008 650 224 - 5,17 230 075 - 4,59 7 626 995 10 787 060 

DEM 15 324 729 6,14 15 332 485 5,98 1999/2028 3 813 435 -F 5,79 5 626 474 -F 5,17 19 138 164 20 958 959 

FRF 11 186 202 7,46 10 454 902 7,05 1999/2012 524 796 + 6,11 529 003 •F 5,72 11 710 998 10 983 905 

ITL 17 520 672 8,04 18 634 326 7,08 1999/2028 244 567 + 5,78 245 295 -F 3,01 17 765 239 18 879 621 

BEF 619 297 8,07 153 942 7,01 1999/2004 118 090 + 8,25 119 342 -F 8,25 737 387 273 284 

NLG 4 395 343 6,60 4 044 426 6,55 1999/2009 1 541 182 - 3,50 1 557 764 - 3,09 2 854 161 2 486 662 

IEP 321 130 7,99 314 768 7,99 1999/2015 322 524 + 5,15 316135 •F 4,76 643 654 630 903 

LUE 846 262 6,91 867 627 7,04 1999/2007 257 558 - 6,46 309 867 - 6,91 588 704 557 760 

ESP 6 070 781 8,35 5 681 042 7,64 1999/2026 2 681 262 + 4,87 2 981 892 + 3,13 8 752 043 8 662 934 

PIE 1 893 557 6,61 1 589 282 5,55 1999/2028 1 352 837 + 4,84 1 662 591 •F 3,57 3 246 394 3 251 873 

FIM 66 809 6,29 67 275 6,28 2001/2002 27 018 + 3,29 157 348 -F 3,05 93 827 224 623 

ÖVRIGA EU- 66 522 001 68 157 210 
VALUTOR 
GBP 13 883 784 8,10 19 802 230 7,39 1999/2028 2 194 402 + 7,48 2 183 789 + 7,08 16 078 186 21 986 019 

DKK 518 068 5,25 523 576 5,25 1999/2005 259 034 - 5,23 232 092 - 3,83 259 034 291 484 

GRD 432 638 13,17 667 296 10,20 1999/2004 64 095 + 13,83 60 663 -F 11,37 496 733 727 959 

SEK 206 130 8,22 301 959 7,20 1999/2007 249 238 -F 4,63 229 387 •F 3,58 455 368 531 346 

USD 12 829 048 6,97 18 909 514 6,26 1999/2026 2 342 245 - 4,80 4 357 269 - 4,29 10 486 803 14 552 245 

CHF 4 904 922 5,34 4 120 589 5,06 1999/2008 253 935 •F 6,05 47 705 + 7,11 5 158 857 4 168 294 

JPY 6 796 123 4,46 7 081 830 4,62 1999/2022 2 805 380 - 4,25 3 065 339 - 4,25 3 990 743 4 016 491 

NOK — — 56 361 5,38 2007/2007 — — — — — 56 361 

CAD 2 607 168 8,05 1 963 314 7,96 1999/2008 2 417 602 - 9,00 1 907 947 - 9,00 189 566 55 367 

AUD 660 860 8,44 535 718 8,58 1999/2002 660 860 - 8,44 535 718 - 8,58 — — 

CZK 118 337 11,42 195 562 12,27 1999/2013 118 337 - 11,42 184 691 - 12,31 — 10 871 

HKD 406 751 7,16 549 411 8,01 2001/2004 406 761 - 7,16 549 411 - 8,01 — — 

NZD 211 155 8,37 181 084 8,38 1999/2002 211 155 - 8,37 181 084 - 14,05 — — 

ZAR 288 474 14,15 516 570 14,23 2000/2018 188 904 - 14,04 409 252 - 13,26 99 570 107 318 

HUF — — 27 735 17,26 2003/2003 — — — — — 27 735 

EEK — — 9 638 10,00 2001/2001 — — 9 638 - 10,00 — — 

TWD — — 159 479 6,54 2003/2003 — — 159 479 - 6,54 

Summa 
Överkurs 

110 385 469 
8 629 

123 759 076 
8 167 

Totalt 110 394 098 123 767 243 

Âterbetalningen av vissa upptagna lân är indexerade enligt börsindex (historiskt varde: 2 043 miljoner). Samtliga upptagna lân täcks av valutaswap
par. 

Not M — Avsättningar for omkostnader och avgifter (personalens pen-
sionsfond) 
Âtagandena for pensionsrättigheterna beräknades den 30juni 1997  
enligt prospektivmetoden ("projected unit credit method") av en anil- 
tad oberoende aktuarle. Beräkningen basera s pâ följande antagan-
den: 
- diskonteringsfaktorn 6,5 % för beräkningen av nuvärdet pâ de för-
värvade rättigheterna, 
- en genomsnittllg penslonsâlder pâ 62 âr, 
- en kombinatlon av g enomsnittllg utveckling av levnadskostnader 
och okade Inkomster vid befordran med 4 %. 
Avsättningen till personalens penslonsfond har beräknats enligt föl 
jande: 

- avsättning per den 31 december 1997 . . . 319 207 
- Inbetalningar under âret -10 616 

- kostnad under âret . .. 
- justering för växelkurs  

- avsättning per den 31 december 1998 

+ 44 788 
-F3 384 

356 763 

Not Ν — Reserverade medel för täckning av generella kreditrisker 

Reserverade medel för täckning av generalla kreditrisker fördelade sig 
pâ föjande sätt: 

Ingâende avsättning .  
Avsättning under âret .  
Utgâende avsättning . 

31.12.1998 
600 000 
150 000 
750 000 

31.12.1997 
500 000 
100 000 
600 000 
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Not Ο — Geografisk uppdelning av "Ränteintäkter och liknande intäk- 
ter": (post 1 i resultatrakningen) 

31.12.1998 31.12.1997 

Tyskland  954 695 829 097 
Frankrike  1 104 184 988 752 
Italien  1 591 026 1 779 921 
Förenade kungariket  1 243 191 1 124 487 
Spanien  1 099 455 1 217 881 
Belgien  196 995 170 439 
Nederländerna ....... 141 290 134 329 
Sverlge  146 996 104 097 
Danmark  269 673 250 106 
Österrlke . .,   66 197 49 744 
Finland ., .. . 58 547 33 889 
Grekland  303 519 264 226 
Portugal .......... 484 371 498 925 
Irland ...... . . . . . 173 531 206 216 
Luxemburg ......... 12 453 5 600 

7 846 133 7 657 709 
Utanför Europelska Unionen . . 582 035 454 086 

8 428 168 8 III 795 
Ej uppdelade Intäkter (1) 867 393 769 520 

9 295 561 8 881 315 
(1) Ej uppdelade intakter: 
Intakter frân investeringsportföl 
jen  
Intakter frân riskhanteringsport 
följen  
Intäkter frân kortfrlstiga värde 

178 956 

208 889 

188 355 

139 821 

papper  42 663 24 205 
Intäkter frân penningmarknaden . 436 885 417 139 

867 393 769 520 

Not Ρ — Geografisk uppdelning av provisionsintäkter:(post 4 1 resultat
rakningen) 

31.12.1998 31.12.1997 

Frankrike  99 152 
Italien  45 181 
Förenade kungariket  96 171 
Spanien  2 3 
Nederländerna .... . . . — 1 
Danmark  47 88 
Grekland .... .,   53 79 
Portugal .... . .... . — 2 
Irland ..... . . . . . ., 52 76 

394 753 

Gemenskapens Institutioner. . . 20 063 14 872 

20 457 15 625 

Not Q — Administrationskostnader 

31.12.1998 31.12.1997 

Löner och arvoden  87 419 81 868 
Sodala avglfter och andra utg lfter 
av social karaktär  38 940 36 521 

Personalkostnader  126 359 118 389 
Övriga administrationskostnader . 36 132 32 262 

162 491 (*) 150 651 

(*) varav 5 006 hänför sig tili kostnader pà euron och àr 2000. 
Den 31 december 1998 var antalet anställda vid banken 998 personer 
(980 den 31 december 1997). 

Not R — Särskilda mede! for täckande av lânekostnader 

Detta belopp avser kuponge r och ob ligationer som har förfalllt och 
banken har b etalat tili ombud, men som ännu Inte lagts fram för be-
talnlng av Innehavarna av obligation er som emitterats av banken. 

Not S — Översikt over terminskontrakt i värdepappersportföljen 

Beioppen motsvarar transaktioner gjorda I värdepappersportföljen 
vars valutadag int räffar efter räkenskapsärets slut. 

Not Τ — Beräknat nuvärde för de finansiella Instrumenten 

Europelska Investeringsbanken redovisar finansiella Instrument för-
utom omsättningsportföljen I balansräkningen pâ basis av historlsk 
kostnad, för valutor vllket motsvarar det erhâlina beloppet för skulder 
och det betalda beloppet för fordringar. Nuvärdet fö r de finansiella 
Instrumenten (huvudsakllgen lân, kassa, värdepapper och lângfristlg  
upplâning efter ränte- och valutaswappar) I jämförelse med deras 
bokföringsmässiga värde âterfinns bland tlllgângar och skulder I föl-
jande tabell: 

Per den 31 december 
1998 

Tlilgangar Skulder 
Per den 31 december 
1998 Bokfört 

- värde Nuvärde Bokfört 
värde Nuvärde 

Utlaning 
Riskhanteringsportfölj 
investeringsportfölj 
Likvida medel 
Upplaning efter swappar 

132 890 
2 264 
2 474 
7 848 

145 249 
2 392 
2 655 
7 823 

124210 135 173 

Totalt 145 476 158 119 124 210 135 173 

Not U — Riskhantering 

De betydande risker som Europelska Investeringsbanken mäste be-
möta är följande: 

* kreditrisk 

* ränterlsk 

* llkviditetsrisk 

* valutarlsk 

Kreditrisk 

Kreditrisken uppstâr huvudsakllgen I bankens utiâningsverksamhet  
och, I mindre omfattning I finansiella Instrument sâsom obllgatloner 
med fast avkastning som Ingâr I Investerings-, riskhanterings- eller 
omsättningsportföljen, bankcertlflkat eller Interbankdepâer med 
längre löptld. 

Kreditrisk förknippad med användningen av derivat analyseras nedan 
(Not V). 

Hantering av kreditrisker baseras dels pâ graden av tagna kreditrisker 
gentemot motparter och dels pâ en en analys av deras sollditet. 

Vad galler lâneverksamheten, kassan och derivat sâ ha nteras kreditris 
ken av en oberoende "Kredltrlsk"-avdelnlng under direktionens di 
rekte ansvar. Pâ sâ sâtt har banken In râttat en operativi oberoende 
struktur för att fastställa och övervaka kreditrisker. 

Lân 

För att begränsa kreditrisken I läneportföljen, lânar banken endast ut till  
motparter som kunnat uppvisa en varaktig kreditvärdighet och som kan 
erbjuda tillfredsställande garantler. 

För att effektivt mäta och hantera kreditrisker för lân, har banken 
följaktllgen klasslficerat sina krediter e fter allmänt vedertagna rlktlln-
jer, som baseras pâ lântagarens kvalltet, garanti och den eventuelle 
garantens kvalltet. 

Strukturen pâ garantlerna för den bevlljade läneportföljen den 31 de
cember 1998 fördelar sIg pâ följande sätt (I mlljoner ecu): 
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- inom Europeiska Unionen: 

Garant 

Medlems
stater 

Offentliga 
institutioner 

Banker i 
zon »A» Företag 

Utan formell 
garanti ™ Totalt 

Lântagare 

Medlemsstater 13 643 13 643 

Lântagare 

Offentliga institutioner 21 698 6 732 2 113 588 55 31 185 

Lântagare Banker i z on "A" 10 355 13 131 8 914 14 882 4 089 51 371 Lântagare 

Företag 2 858 635 11 963 23 845 2 331 41 633 

Lântagare 

Totalt 34 911 20 498 22 990 39315 20118 137 832 

(1) Lan som garanteras genom ôverlâtelse av fordringar klassificeras efter slutlig förmänstagare. 
(2) Lan for vilka Ingen formell garanti bar krävts, dà lântagarens soliditet i sig utgor en tillräcklig garanti. Lämpliga kontraktsvilikor garanterar 
bankens rättighet att fâ tiligâng till oberoende säkerheter om särskilda händelser inträffar. 

- utanför Europeiska Unionen: 

Garanterade av: 
Medlemsstater 1 657 
Gemenskapsbudgeten 14 474 (*) 
Finansieringsordningen för stöd inför anslutningen 1 370 

Totalt 17 501 

(*) varav 1 202 miljoner är transaktioner med riskdelning som förkla-
ras nedan. 

Utiâningen utanför gemenskapen (med undantag för lân inom ramen 
för finansieringsordningen för stöd inför anslutningen) täcks i sista 
band av garantier frân gemenskapsbudgeten eller frân medlemssta-
terna (lân till AVS-länderna samt utomeuropeiska länder ocb terr ito

rier). I samtliga regioner (Sydafrika, Medelbavsländerna, Central- ocb 
Osteuropa, Asien ocb Latinam erika), med undantag för AVS-länderna, 
ocb utomeuropeiska länder ocb territorier samt lân som bar statliga 
garantier, täcks samtliga riskerna i sista band av gemenskap sbudge
ten. 
De nya avtalen som beslutades av Eu ropeiska râdet den 14 aprii 1997  
(réf. 97/256/EG) introducerar konceptet riskdelning inom ramen för 
vilken en viss del av bankens upplâning garanteras mot kommersiell 
risk genom säkerbeter frân tredje part. Garantier frân gemenskaps
budgeten utnyttjas endast i d et fall där den politiska risken följer av 
bindrad valutaöverföring, expropriering, krig ocb socia l oro. Fram tili 
dags dato bar lân pâ 1 202 miljoner ecu tecknats med riskdelning un 
der detta avtal. 
Beviljade lân inom ramen för finansieringsordningen för stöd inför an
slutningen (1 370 miljoner ecu) âtnjuter inte nâgra budgetmässiga ga
rantier frân gemenskapen eller medlemsstaterna. 

LAN TILL INVESTERINGAR UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN 
Uppdelning av lânen eniigt huvudsaklig form av garanti (i tusentals ecu)) 

Länder i Afrika, Västindien, ocb Stiilabavsomrâ-  
det - Utomeuropeiska länder ocb territorier 
Lan till stater som undertecknat avtal om fin an-
siellt samarbete eller som garante ras av sâdana  
stater: 
Första Lomékonventionen 
Andra Lomékonventionen 
Tredje Lomékonventionen 
Fjärde Lomékonventionen - Protokoll I 
Fjärde Lomékonventionen - Protokoll II 

Lân mot annan säkerbet: 
Andra Lomékonventionen 
Tredje Lomékonventionen 
Fjärde Lomékonventionen - Protokoll I 
Fjärde Lomékonventionen - Protokoll II 

420 
47 352 
294 751 
677 402 
170 002 

1 189 927 

2 255 
11 653 

379 029 
74 510 

467 447 

Summa AV S ocb utomeuropeiska länder ocb ter
ritorier 1 657 374 

2 Sydafrika 
Lan till Sydafrika eller som garanteras av Syd af
rika 410 886 

3 Icke-medlemsländer i Medelbavsomrâdet, som  
bar ekonomiskt samarbete med EG 
• Finansprotokollen ocb borisontellt samarbete 
Lân till eller garanterade av stater som under
tecknat avtalen 4 135 965 

4 416 802 

1 474 220 
132 595 

Lân mot annan säkerbet 280 837 

Delsumma 

• Euro-Medelbavspartnerskapet 
Lan till eller garanterade av ingâende stater i  
partnerskapet 
Lân mot annan säkerbet 

Delsumma 1 606 815 

Summa för Medelbavsomrâdet 6 023 617 

4 Icke-medlemsländer i Central- ocb Osteuropa 

Lân till eller garanterade av stater som bar avtal 
om ekonomiskt samarbete med gemenskapen 6 327 173 
Lân mot annan säkerbet 1 737 822 

Summa för Centrai- ocb Osteuropa 8 064 995 

5 Icke-medlemsländer i Latinamerika ocb Asien 

Lân till eiler garanterade av stater som bar avtal 
om ekonomiskt samarbete med gemenskapen 628 231 
Lan mot annan säkerbet 715 868 

Summa för Latinamerika ocb Asi en 1 344 099 

Summa lân utanför Europeiska Unionen 17 500 971 
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Nedan visas utestâende lân som har utbetaits (1 miljoner ecu) vid rakenskapsérets slut uppdeiat pâ sektorer; 

Verksamhetssektor 
Löptlder 

Verksamhetssektor 
högst 1 är 1-5 är över 5 är Totalt 1998 Totalt 1997 

Energl 2 208 11 229 8116 21 553 20 874 
Transport 1 832 14 557 20 004 36 393 32 855 
Telekommunikation 1 607 10610 2 160 14 377 12 244 
Vatten, sanering 1 090 5 806 4 469 11 365 10 540 
Övriga Infrastrukturer 245 2 184 2 188 4617 4135 
Jordbruk, skogsbruk, fiske 72 247 168 487 17 
Industri 1 419 9 010 1 268 11 697 11 254 
Tjänster 137 1 022 239 1 398 1 421 
Globala lân 2 203 19 160 8 910 30 273 25 933 
Utblldning, hälsa 14 168 723 905 — 

10 827 73 993 48 245 133 065 119 273 

Kassan 
Kreditrisken förknippad med kassan (värdepappersportföljen, före-
tagscertifikat, konton med längre löptid ...) hanteras ytterst noggrant 
genom valet av förstklassiga motparter och emitterande parter av 
högsta klass. 

Begränsningarna för värdepappersportföljens och finanslella Instru
ments struktur har deflnierats av direktoratet för finanser, huvudsakll-
gen baserat pâ den kreditvärdighet som har tllldelats motparterna av 
kreditvärderingslnstituten. (Dessa gränser ses regelbundet over av den 
avdelning som ansvarar f ör riskkontroll inom direktoratet för finan
ser). 

Tabellen nedan beskr iver, I procent, den kreditrisk som är fö rknippad 
med värdepappersportföljen och de finanslella Instrumenten I förhäl-
lande tili kreditvärdigheten hos motparterna och utfärdarna. 

Procentandel 
per den 31 december 1998 

Värdepappers-
portfölj 1 % 

Finanslella 
Instrument 1 % 

Moody's kredltvärdlghetsbedöm-
nlng eller motsvarande 
AAA 94,25 9,33 
frân AA1 till AA3 5,24 66,05 
Al 16,29 
lägre än Al — 6,71 
utan kreditvärdighetsbedömning 0,51 1,62 
Totalt 100,00 100,00 

Ränterlsk 

Banken har Inrättat en Organisationsstruktur för förvaltning av tlll-
gângar och skulder genom att tlllämpa best practices Inom flnans-
sektorn och I synnerhet en Asset-Liablllty Management Committee  
(fôrvaltningskommitté av tlllgângar och skulder, ALCO) under dlrek-
tlonens direkta ansvar. I enilghet därmed har banken beslutat om 
en strategl för förvaltning av tlllgângar och skulder, som Innebär att 
fastsätta och bibehâlia varaktigheten för egna medel tili ca. 5-6 är, 
vllket skyddar banken mot en betydande varlabllltet I sina lângslk- 
tlga Intakter. 

En antagen eg etkapitalportfölj (motsvarande nettotlllgângarna) med 
varaktighet pâ 5-6 âr minskar I värde med 456 000 ecu vId en ökning 
av räntan med 0,01% pâ alla valutor. 

Tabellen nedan visar den ränterlsk som banken är exponerad för. Den 
visar de nominel le beloppen och motsvarande förfallodagar, vllka pâ- 
verkas av förekomsten av föränd ringar I räntesatser vad gäller de hu-
vudposter I balansräkningen som omindexeras. 

Intervall för omindexering (I miljoner ecu): 

Högst 3 3-6 6-12 1-5 Över 
Totalt 1998 mänader mänader mänader är 5 är Totalt 1998 Totalt 1997 

Tlllgângar 
Utiâning (brutto) 37 667 3 872 5 654 42 964 42 908 133 065 119 273 
Nettollkviditet 7 665 711 199 1 571 1 411 11 557 10 251 

45 332 4 583 5 853 44 535 44319 144 622 129 524 
Skulder 
Upplâning och swap- 42 749 4136 5 369 40 058 31 898 124 210 109 520 
par 

Ränterlsk 2 583 447 484 4 477 12 421 
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Likviditetsrisk 

Tabellen nedan visar en analys over tiligângar och skulder efter förfal-
lodatum baserat pâ den âterstâende löptiden mellan balansräkning-
ens datum och den kontrakterade förfallodagen. 

Tiligângar och skulder fö r vilka Ingen kontrakterad förfallodag finns 
har klasslficerats under kategorin "Ej definierad". 

(i miljoner ecu) 

Âterstâende löptider Högst  
3 mânader 

3-12  
mânader 

1-5 
âr 

Över 
5âr 

Ej 
definierad Totalt 

Tiligângar 

Kassa, tillgodohavanden hos central- 
banker, postgiro 

27 27 

Statsskuldväxlar som är belânings- 
bara i centralbanker 

707 433 1 160 1 060 3 360 

Andra fordringar: 

- betalbara pä anfordran 37 37 

- övriga 6 088 70 6 158 

6125 70 6195 

Utlänlng: 

-tili kreditlnstitut 1 094 3 451 22 964 23 105 50 614 

-tili allmänheten 1 985 6 709 37 133 36 624 82 451 

3 079 10 160 60 097 59 729 133 065 

Obligatloner och andra värdepapper 
med fast avkastning 

1 789 208 883 123 3 003 

Fordringar relaterade tili valuta-
swappkontrakt 

6 641 884 12 655 6 082 26 262 

Övriga tiligângar 4 457 4 457 

Totala tiligângar 18 368 11 755 74 795 66 994 4 457 176 369 

Skulder 

Skulder tili kreditlnstitut 640 1 3 644 

Skulder representerade av emitte
rade värdepapper: 

- obligationer och andra skuldebrev 5 177 8 768 60 025 48 973 122 943 

- övriga 2 103 69 650 824 

5 179 8 871 60 094 49 623 123 767 

Kapital, bundna reserver och résultat 19 307 19 307 

Övriga skulder 5 946 5 946 

Skulder re laterade tili valutaswapp-
kontrakt 

6 661 976 12 970 6 098 26 705 

Totala skulder 12 480 9 848 73 067 55 721 25 253 176 369 

För att 1 övrigt tillförsäkra bankens solvensgrad och mota oförutsedda 
llkviditetsbehov, har en värdepappersportfölj benämnd investerings-
portfölj (Not B) skapat s. Värdepappersportföljen bestâr av värdepap-
per tili huvudsakligen fast avkastning, e mitterade av motparter av 
högsta klass, dar större delen är obliga tioner emitterade av medlems-
staterna, med avsikten att behâlia dem tili Inlösendag. 

Valutarisk 
Valutarisk uppstâr i det egna kapitalet som ackumulerats I valutor som  
Inte ingâr i ecun, i transaktionsvinster och i allmänna omkostnader i 
valutor som Inte Ingâr I ecun. Mälsättningen för förvaltningen av tili 
gângar och skulder är att minimera denna risk genom att fördela net-
tobalansposterna antingen i ecu eller i valutor som ingâr i ecun rang-
ordnade efter deras respektive storlek. Eventuelle avvikelser i 
förhällande tili mälsättningen élimineras genom regelbundna transak
tioner pä valutamarknaden. 
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VALUTARISKEXPONERING (i miljoner ecu) 

Valutor ECU Valutor i 
EURÖ 

Brittiska 
Pund 

USA 
-Dollar 

Övriga 
valutor 

Totalt 
utom ECU Totalt 

Tiligângar 

Kassa, tillgodohavanden hos central- 
banker, postgiro 

11 16 27 27 

Statsskuldväxlar som är belânings- 
bara i centralbanker 

696 2 664 2 664 3 360 

Andra fordringar: 
- betalbara pâ anfordran 6 21 1 3 6 31 37 

- övriga 2 437 1 481 1 330 109 801 3 721 6 158 
2 443 1 502 1 331 112 807 3 752 6195 

Utlâning: 
- till kreditinstitut 3 724 36 212 4 045 5 007 1 626 46 890 50 614 

-till allmänheten 9 359 41 276 15 356 8 970 7 490 73 092 82 451 
13 083 77 488 19 401 13 977 9 116 119 982 133 065 

Obligatloner och andra värdepapper 
med fast avkastning 

566 893 487 145 913 2 438 3 004 

Fordringar relaterade tili valuta-
swappkontrakt 

2 961 3 494 2 775 10 276 6 756 23 301 26 262 

Övriga tiligângar 941 2 100 986 243 186 3 515 4 456 

Totala tiligângar 20 690 88 152 24 996 24 753 17 778 155 679 176 369 

Skulder 

Skuldertill kreditinstitut 162 394 87 1 482 644 
Skulder representerade av emltte-
rade värdepapper: 

- obligationer och andra skuldebrev 11 012 56 607 19 590 18918 16 557 III 672 122 684 
- övriga 5 533 213 332 1 078 1 083 

11 017 57 140 19 803 18918 16 889 112 750 123 767 
Kapital, bundna reserver och résultat 18 514 793 793 19 307 
Övriga skulder 1327 3 261 555 438 365 4 619 5 946 
Skulder relaterade tili valutaswapp-
kontrakt 

1 851 16 224 3 202 5 272 156 24 854 26 705 

Totala skulder 32 871 77 812 23 560 24 715 17411 143 498 176 369 

Nettoexponering den 31.12.1998 - 12 181 10 340 1 435 38 367 

Nettoexponering den 31.12.1997 -11 518 9 568 1 521 56 373 

Not V — Derivat 

1. /nom ramen for upplàningen 
Banken använder huvudsakligen dérivât i sin upplâningsstrategi i syfte 
att minska skilinaden mellan valutor samt mellan in- och utlânings-
ränta, samt att minska kostnaden for de upplânade medien. 
De mest använda derivaten âr: 

* valutasw/appar 

* ränteswappar 
* avtal cm senare ränteberäkning (DRS) 

Valutaswappar 
Valutaswappar âr avtal dar det overenskoms cm att upplânade medel 
omvandias till en annan valuta och samt idigt ingâs et t terminskon-
trakt, for att kunna sâkra âterbe talning av de upplânade medien vid 
förutbestämda förfallodatum. 

Ränteswappar 
Ränteswappar innebär oftast ett avtal om att rörliga räntor byts ut  
mot fasta räntor och vice versa. 

Avtal om ränteberäkning (DRS) 
Detta finansiella dérivât är likställt ett terminskontrakt för ränteswap
par (fast rän ta/rörlig ränta eller omvänt). Det används vanligtvi s av fi-
nansinstituten vid finansiering pâ läng sikt, exempelvis av E IS som lâ- 
nar upp betydande belopp pâ kapitalmarknaden. 

Användning och tillhörande risker 
Ränte- och valutaswappar gör det möjligt att ändra upplâningsport- 
följens räntor och valutor för att motsvara behoven hos bankens kun
der, och mö jliggör ocksâ för banken att fâ tillträde tili vissa kapital-
marknader genom att man byter tili sig motpartens fördelaktiga 
tillträdesvillkor pâ dessa marknader och sâlunda minskar kostnaden 
för upplàningen av medien. 
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Samtliga ränte- och valutaswappar som gjorts för att säkra att upplâ- 
ningsportföljen har samma löptid som respektive upplâning och är 
alltsâ lângsiktiga. 
Samtliga dérivât sâsom de har beskriv its avtalas genom direktförhand-
llng med motparter av högsta kl ass. 
LIksom de finansiella Instrumenten i balansräkningen är derivaten ut-
satta fö r en kreditrisk. Till skillnad frân de finansiella Instrumenten i 
balansräkningen för vilka kreditrisken i allmänhet représenteras av 
det nominelle beloppet, är em ellertid den tlllhörande kreditrisken för 
derivaten i allmänhet bara en Ilten del av deras nominella belopp. I 

bankens fall, där endast OTC-derivaten förhandlas direkt med künden, 
värderas kreditrisken efter metoden "current risk", vilken rekommen-
deras av Intern ationella regleringsbanken (B.I. S.). Pâ sä sätt uttrycks 
kreditrisken som de positiva ersättningsvärdena för dessa avtal, ökade 
med de potentielle risker som hänför sig t ili löptiden och typen av 
transaktion viktade med olika koefficienter beroende pâ vilken kate-
gori motparten tillhör (viktad risk BIS 2). 

Tabellerna nedan hänför sIg tili löptiderna för valuta- och ränteswap-
par samt DRS tili nomlnellt belopp saväl som deras marknadsvärde, vil-
ket representerar den risk som är förknippad med dem. 

Valutaswappar (I mlljone r ecu) 

Högst 
1 är 

Över 1 är 
men inte mer än 5 är 

Över 5 är 
men inte mer än 10 är 

Över 
10 är Totalt 31.12.1998 Totalt 1997 

Nomlnellt belopp 1 330 13 539 5 735 347 20 951 19 792 

Nuvärde netto - 167 -242 121 27 -261 604 

Kreditrisk (efter viktad BIS 2) 14 249 144 130 537 593 

De fiktiva fordringar och skulder som hänför sig tili valutaswappar ingär bland tlllgângar och skulder I balansräkningen under rubrikerna "Övriga 
tiligângar" och "Övriga skulder" (se punkt 2 för kortfristiga swapper). 

Ränteswappar och avtal om senare ränteberäkning (D RS) (i miljoner ecu) 

Högst 
1 är 

Över 1 är 
men inte mer än 5 är 

Över 5 är 
men inte mer än 10 är 

Över 
10 är Totalt 31.12.1998 Totalt 1997 

Nomlnellt belopp 5 334 26 038 17 930 7 239 56 541 43 613 

Nuvärde netto 77 1 785 854 1 202 3 918 1 858 

Kreditrisk (efter viktad BIS 2) 20 482 315 322 1 139 570 

Normalt ingär banken Inte nâgra Optionskontrakt Inom ramen för sin 
riskhanteringspolitlk. 
Inför övergängen tili euron den 1 januari 1999 säkrade banken en del  
av sin valutaexponering i GBP, DKK och GRD genom Optionskontrakt. 
Som en del av strategin att lana upp medel pâ finansmarknaderna tili 
lägsta kostnad, ingär banken uppläningsavta! som bland annat Inklu-
derar ränteoptloner eller optioner pâ börsindex. Des sa uppläningar 
bllr föremäl för ett terminskontrakt för att täcka risken pâ den mot-
svarande marknaden. 
Tabellen nedan visar antal och nominella belopp förknippade med 
olika typer av opti oner och motsvarande uppläningar: 

Integrerad 
option 

Börsindex 
motsvarande 

Kupong eller 
motsvarande av 
speciell struktur 

Antal 

Nomlnellt belopp 
(mllj. ecu) 

Nuvärde netto 

70 45 29 Antal 

Nomlnellt belopp 
(mllj. ecu) 

Nuvärde netto 

6 944 2 043 1 972 

Antal 

Nomlnellt belopp 
(mllj. ecu) 

Nuvärde netto 458 977 694 

Samtliga dessa integrerade Optionskontrakt eller kontrakt som stödjer 
sig pâ uppläningar förhandlas direkt. 

Det finns i allmänhet Ingen kreditrisk för dessa optioner u tom i de fall 
de baseras pâ börsindex, för vilka en garanti finns I f orm av säkerhet 
som följs upp regelbundet. 

2. Inom ramen för likv iditetsförvaltning 

Banken Ingär även kor tfristiga valutaswapp-kontrakt för att justera 
valutaposterna i treasury operationerna jämfört med referensvalutan 
ecu, men ocksâ för att svara upp mot behovet av valutor kopplade t ili 
lâneutbetalningar. 

Det nominella beloppet för kortfristiga valutaswappar uppgick tili 
5 311 miljoner ecu den 31 december 1998 jämfört med 1 974 miljoner 
ecu den 31 december 1997. 

Man bör ha i ätanke att de fikitiva fordringarna och skulderna för de 
korfristiga valutaswapparna ocksâ är Inskrivna bland tiligângar och 
skulder i balansräkningen under "Övriga tiligângar" och "Övriga skul
der". 
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Not W — Geografisk uppdelning av utianingen pa lander dar investeringarna genomförs 

Summa 
beviljade Ej Utbetald Andel 1997 

Investeringarnas lokalisering Antal lân medel utbetald del del % % 
1. Lân till Investerlngar Inom Europeiska Unionen, samt jämställda lân 
Tyskiand 552 18 293 986 554 138 17 739 848 11,78% 10,31 % 
Frankrike 426 17 496 823 1 139 782 16 357 041 11,26 % 11,14% 
Italien 1 797 26 692 971 3 516 876 23 176 095 17,18% 18,58% 
Förenade kungariket 349 19 700 647 2 980 232 16 720 415 12,68% 13,56% 
Spanien 376 19 850 708 819 492 19 031 216 12,78% 13,11 % 
Belgien 102 3 989 994 378 906 3 611 088 2,57 % 2,54 % 
Nederländerna 55 2 987 909 655 917 2 331 992 1,92 % 1,94% 
Sverige 69 2 653 346 202 096 2 451 250 1,71 % 1,47 % 
Danmark 132 3 768 326 160 602 3 607 724 2,43 % 2,98 % 
Österrike 50 1 618 939 46 1 618 893 1,04% 0,96 % 
Finland 30 1 420 855 133 062 1 287 793 0,91 % 0,65 % 
Grekiand 190 4 780 713 725 410 4 055 303 3,08 % 3,03 % 
Portugal 195 9 968 555 1 916 773 8 051 782 6,42 % 6,27 % 
Irland 149 2 357 115 464 289 1 892 826 1,52 % 1,98 % 
Luxemburg 21 271 649 17 353 254 296 0,17 % 0,12 % 
Jämställda lân (a) 26 1 979 703 0 1 979 703 1,27 % 1,20 % 

Summa 4 519 137 832 239 13 664 974 124167 265 88,73 % 89,84 % 

2. Lân till Investerlngar utanför Europeiska Unionen 
2. J AVS-länderna och ULT 
Kenya 10 127 896 32 000 95 896 
Jamaica 12 118 531 6 752 111 779 
Zimbabwe 14 116 999 9 534 107 465 
Namibia 7 108 681 68 940 39 741 
Trinidad och Tobago 6 100 892 28 064 72 828 
Ghana 5 94 128 40 920 53 208 
Elfenbenskusten . 11 87 721 5 500 82 221 
Mauritius 12 84 893 37 962 46 931 
Nigeria 6 79 814 0 79 814 
Samtiiga AVS-länder 2 70 454 10713 59 741 
Botswana 11 66 285 3 600 62 685 
Barbados 6 65 002 38 508 26 494 
Lesotho 3 58 800 54 000 4 800 
Moçambique ., .. .. . . 2 58 000 58 000 0 
Papua Nya Guinea 6 56 128 8 568 47 560 
Bahamas .. . 4 41 680 14 744 26 936 
Regionalt i Afrika 2 37 673 10 000 27 673 
Kamerun . 7 30 056 8 000 22 056 
Mali 1 27 594 0 27 594 
Mauretanien 2 26 868 15 000 11 868 
Regionalt i Västra Afrika 2 20 952 20 000 952 
Fiji 5 20 564 6417 14 147 
Regionali i Västindlen 1 19 680 16 000 3 680 
Guinea 2 14 491 0 14 491 
Saint Lucia ... 4 13219 250 12 969 
Gabon . 2 11 828 10 500 1 328 
Uganda 1 11 142 0 11 142 
Domìnikanska Republiken 2 10 647 3 000 7 647 
Franska Polynesien ...... . . .. 4 8 968 0 8 968 
Caymanöarna ............ 3 7 296 2 508 4 788 
Senegal 1 6911 0 6 911 
Nederiändska Antiilerna ....... 4 6 856 1 000 5 856 
Malawi 4 6 184 0 6 184 
Saint Vincent och Grenadinerna ...... 2 6 008 4 000 2 008 
Surinam 1 4 000 4 000 0 
Granada 1 4 000 4 000 0 
Nya Calédonien . 1 3 990 643 3 347 
Tonga . , . . 3 3 961 0 3 961 
Demokratiska Republiken Kongo 1 3 779 0 3 779 
Brittiska Jungfruöarna ......... 2 2 835 0 2 835 
Belize . . . 2 2 754 1 101 1 653 
Faiklandsöarna ....... 1 2 244 0 2 244 
Kongo 2 1 495 0 1 495 
Swaziland 2 1 420 0 1 420 
Aruba . .. , . 2 1 241 0 1 241 
Togo 1 1 226 0 1 226 
Seycheilerna 1 771 0 771 
Regionait i Centraiafrika . 1 689 0 689 
Montserrat 1 127 0 127 

Delsumma 188 1 657 373 524 224 1 133 149 1,07 % 1,09 % 

(a) Lân som beviljats enligt artikel 18.1 andra stycket i stadgan till investerlngar utanför EU;s medlemsländer, men som jigger i Europeiska unionens intresse, anses som jämställda med  
lân till investeringar inom unionen. 
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Not W — Geograftsk uppdelning av utiâningen pâ länder där investeringarna genomförs (fortsättning) 

Summa 
beviljade Ej Utbetald Andel 1997 

Investerlngarnas lokalisering Antal län medel utbetald del del % % 
2.2 Sydafrika Delsumma 12 410 886 259 673 151 213 0,26 % 0,21 % 

2.3 Medelhavsländerna 
Algeriet . . . , 25 1 125 417 324 000 801 417 
Egypten  32 1 071 230 323 549 747 681 

27 973 718 433 744 539 974 
Tunisien . , , , .. .. 37 675 717 331 481 344 236 
Libanon  13 479 364 295 433 183 931 
Turklet    11 461 825 152 394 309 431 
Före detta Jugoslavian (b) . ,. ., . . . 36 346 972 0 346 972 
Jordanien . . . 28 321 655 103 457 218 198 
Cypern  14 251 344 140 200 III 144 
Gaza/Västbanken ,. ,. . 9 183 974 183 000 974 
Israel  3 69 109 22 435 46 674 
Malta  4 31 819 15 000 16819 
Syrien  5 31 472 0 31 472 

Delsumma 244 6 023 616 2 324 693 3 698 923 3,88 % 3,80 % 

2.4 Central- och Östeuropa 
Polen . 29 2 369 177 1 687 815 681 362 

18 1 550 441 835 507 714 934 

Ungern . . . . 21 1 170 634 513 258 657 376 

Rumänien .. . 18 1 021 768 738 021 283 747 

Slovakien  16 636 128 222 583 413 545 

Bulgarien  12 537 293 361 000 176 293 

Slovenien  9 333 581 143 765 189 816 

Litauen  10 146 673 73 662 73 011 

Lettland  6 88 972 56 655 32 317 
Estland  7 72 377 34 090 38 287 
Albanien  5 67 951 67 110 841 
Den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien . 1 70 000 55 000 15 000 

Delsumma 152 8 064 995 4 788 466 3 276 529 5,19 % 4,33 % 

2.5 Asien och Latinamerika 
Argentina  5 198 531 65 458 133 073 
FIlIppinerna . . 6 189 711 157 824 31 887 
Brasilien . . . 4 172 137 55 000 117 137 
Indonesien . . . 3 145 744 138 887 6 857 
Pakistan .... .. .. .. 3 81 000 81 000 0 
Peru . 2 77 713 0 77 713 
Thailand . . . . . . . ., . • • . 2 58 890 0 58 890 
Vietnam .   1 55 000 55 000 0 
Indien  1 54 872 52 444 2 428 
Kina  1 54 348 27 605 26 743 
Chile . 1 49 854 0 49 854 
Mexiko  1 49 342 0 49 342 
Panama  1 47 825 0 47 825 
Costa Rica  1 42 730 15 542 27 188 
Regionalt 1 Andlnska pakten . . . . . . τ 40 000 40 000 0 
Paraguay  1 17 000 17 000 0 
Uruguay  1 9 404 0 9 404 

Delsumma 35 1 344 101 705 760 638 341 0,87 % 0,73 % 

Summa 631 17 500 971 8 602 816 8 898 155 11,27 % * 10,16 % 

Totalt 5150 155 333 210 22 267 790 133 065 420 100 % 100 % 

(b) Lân som beviljats till offentllga organ i füre detta Jugoslavlen betraktas fortfarande som jämställda med lân till Medelhavsländerna. 

(*) 10,4 % fbrutom flnansierlngsordnlngen för stöd Infor anslutningen 
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Not Χ — Växelkurser 
Följande växelkurser har använts för att omräkna balansräkningarna 
per den 31 december 1998 respektive den 31 december 1997. 

1 ecu = 31.12.1998 (*) 31.12.1997 

EURO-11; 
Tyska mark 1,95583 (*) 1,97632 
Franska franc 6,55957 (*) 6,61214 
Italienska lire 1936,27 (*) 1942,03 
Spanska pesetas 166,386 (*) 167,388 
Belgiska franc 40,3399 (*) 40,7675 
Nederländska gulden 2,20371 (*) 2,22742 
Österrlkiska schilling 13,7603 (*) 13,9020 
Finska mark 5,94573 (*) 5,98726 
Portugisiska escudos 200,482 (*) 202,137 
Irländska pund 0,787564 (*) 0,771961 
Luxemburgska franc 40,3399 (*) 40,7675 

ÖVRIGA EU-VALUTOR: 
Pund Sterling 0,705455 0,666755 
Danska kronor 7,44878 7,52797 
Grekiska drakmer 329,689 312,039 
Svenska kronor 9,48803 8,73234 

ICKE -GEMENSKAPSVALUTOR: 
USA dollar 1,16675 1,10421 
Schweiziska franc 1,60778 1,60553 
Libanesiska pund 1759,46 1684,66 
Japanska yen 132,800 143,680 
Kanadenslska dollar 1,80613 1,58256 
Australiensiska dollar 1,89932 1,69098 
CFA franc 655,957 661,214 
Tjeckiska kronor 35,1939 38,0269 
Hongkong dollar 9,10065 8,60457 
Nyzeeländska dollar 2,20892 1,89434 
Sydafrikanska rand 6,84883 5,37310 

(*) Kurser som oâterkalleligen lâstes den 31 december 1998 
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Revisionsberättelse 

Ordföranden for revisionskommittén  

Europeiska investeringsbanken 

Luxemburg 

Vi har granskat bifogade ârsredovisningshandiingar eniigt nedanstâende speclflkation 

för Europeiska investeringsbanken, i eniighet med bankens mandat av den 20 juni 1996.  

Ledningen för Europeiska investeringsbanken ansvarar för upprättandet och innehâliet i 

dessa handlingar. Vâr uppgift är att avge en revisionsberättelse angäende dessa hand-

lingar baserad pä vâr granskning. 

Vi har utfört vâr granskning i eniighet med Internationella revisionsstandards. Dessa  

Standards krâver att vi planerar och utför vâr granskning för att i rimlig grad försäkra oss  

om att redovisningshandlingarna inte innehâlier nâgra vâsentliga fei. En revision innebâr 

stickprovsgranskning av underlag till de belopp och den information som anges i ârsre-

dovisningshandlingarna. En revision innebâr ocksâ att bedöma riktigheten av de redovis-

ningsprinciper som anvânts, samt vâsentliga uppskattningar utförda av företagsled- 

ningen, liksom att âven utvârdera informationen i ârsredovisningshandiingarna i stort. Vi  

anser att vâr granskning utgör en rimlig grund för vâr revisionsberättelse. 

Enligt vâr uppfattning ger ârsredovisningshandiingarna enligt nedanstâende specifika-

tion en râttvisande bild av Europeiska investeringsbankens ekonomiska stâllning per den  

31 december 1998 samt av dess résultat och kassaflöde för det dâ avslutade râkenskaps-

âret i eniighet med de allmânna principerna i râdets direktiv om ârsboksiut och samman-

stâlld redovisning för banker och andra finansiella institut och i eniighet med Internatio 

nella redovisningsstandards. 

Följande ârsredovisningshandiingar omfattas av vâr revisionsberättelse: 

Balansrâkning 

Specialsektionens stâllning 

Resultatrâkning 
Översikt över bankens tecknade kapital 

Finansieringsanalys 

Noter tili ârsredovisningshandiingarna 

ERNST & YOUNG SA 

Luxemburg den 23 februari 1999 Catherine ALEXANDER Kenneth Α. HAY 
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REVISIONSKOMMITTÉN 

Revisionskommittén 

Revisionskommittén redovisar sitt arbete for bankens râd. Följande rapport lämnades till  

râdet Innan ârsredovisningen och boksiutet godkändes for det gângna âret. 

Rapport frân revisionskommittén 

Kommittén har enligt artikel 14 i bankens stadga och artikel 25 i dess arbetsordning till  

uppgift att kontrollera att bankens verksamhet och dess bokföring sköts korrekt. 

Vi har granskat de dokument som vi bedömt nödvändiga för vârt uppdrag, och 

- granskat den rapport som Ernst & Young avgav den 23 februari 1999. 

Pâ grundval av 1998 ârs ârsredovisning och ârsredovisningshandiingarna för räkenskaps-

âret som slutar den 31 december 1998 som styrelsen fastställde vid sina möten den 23  
februari och 23 mars 1999, 

samt med hänvisning tili artiklarna 22, 23 och 24 i bankens arbetsordning, 

intygar vi 

att bankens verksamhet under räkenskapsäret 1998 bedrivits i överensstämmelse med de 

krav som stalls i bankens stadga och arbetsordning, och 

att ârsredovisningshandiingarna som omfattar balansräkningen, resultaträkningen och 

rapporten frân Specialsektionen, noter tili ârsredovisningshandiingarna, samt all övrig 

finansiell Information som finns i ârsredovisningshandiingarna ger en rättvisande bild av 

bankens ekonomiska ställning i fréga om tiligângar och skulder, samt av dess verksam-
hetsresultat och kassaflöde för räkenskapsäret 1998. 

Luxemburg den 20 aprii 1998 

Revisionskommittén 

E. M ARIA Y. TU OKKO SOMERS 
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Under ärsmötet den 5 juni 1998  

bemyndigade râdet banken att använda 

euren som beräkningsenhet fr.o.m. 

den 1 januari 1999. 

Efter detta datum redovisas alla  

transaktioner 1 euro. 
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BALANSRÄKNING PER DEN 1 JANUAR! 1999 
Belopp i tusentals euror 

TILLGÂNGAR 1.1.1999 

1. Kassa, tillgodohavanden hos centralbanker, postgiro . . 27170 

2. Statsskuldsväxlar som är belan ingsbara i centralbanker 
(Note) 3 360 241 

3. Fordringar pâ kredltinstitut 
a) betalbara pâ anfordran 37 226 
b) andra fordringar (Not C) 6 158155 
c) utiâning (Not D) 50 614 348 

56 809 729 
4. Utiâning till allmänheten 

Utiâning (Not D) 82 451 072 
Särskilda avsättningar (Not A.4) - 175 000 

82 276 072 

5. Obligationer och andra värdepapper med fast avkastning 
(Not B) 
a) frân offentliga emittenter 2 142 415 
b) frân andra emittenter 860 922 

3 003 337 

6. Aktier och andra värdepapper med rörlig avkastning 
(NotE) . . 125151 

7. Andelar (Not E) 160 000 

8. Immaterielle anläggningstillgängar (Not F) . . . . . 4 800 

9. Materiella anläggningstillgängar (Not F) ..... . 82 604 

10. Övriga tiligângar 
a) Tillgodohavande hos medlemsstaterna för regiering av 

kapitaltiliskott (Not G) 0 
b) Tillgodohavande för förutbetalda räntesubventioner 

inom EMS (Not H) 19 020 
c) Övrig a fordringar (Not I) 1 094 165 
d) Fordringar relaterade tili valutaswappkontrakt . . . 26 262 368 

27 375 553 

11. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkte r (Not J) . 3 144 771 

176 369 428 

31.12.1998 

37 226 
6 158 155 
50 614 348 

82 451 072 
- 175 000 

2 142 415 
860 922 

19 020 
1 094 165 

26 262 368 

27 170 

3 360 241 

56 809 729 

82 276 072 

3 003 337 

125 151 

160 000 

4 800 

82 604 

27 375 553 

3 144 771 
175 369 428 

Se noterna tili bokslutet. 
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SKULDER OCH EG ET KAPITAL 1.1.1999 

1. Skuldertill kreditinstitut 
a) betalbara vid anfordran 0 
b) betalbara pâ förfallodagen eller efter avisering (Not K) . 643 624 

643 624 
2. Skulder representerade av emitterade värdepapper (Not L) 

a) omsättningsbara obligationer och andra skuldebrev . 122 942 325 
b) övriga 824 918 

123 767 243 

3. Övriga skulder 
a) skuldertill medlemsstaterna 4159 
b) förutbetalda räntesubventioner (Not H) .... . 324 004 
c) övrig a skulder (Not I) 672 990 
d) skulder relaterade tili valutaswappkontrakt .... 26 705253 
e) övrigt 32 994 

27 739 400 
4. Upplupna kostnader och förutbetalda Intakter (Not J) 4 555 545 

5. Avsättningar för omkostnader och avglfter 
Personalens pensionsfond (Not M) 356 763 

6. Reserverade medel för täckning av generella kreditrisker 
(Not N) 750 000 

7. Kapital 
tecknat 95 549 597 
ej infordrat - 89 549 597 

6 000 000 

8. Bundna reserver 
a) reservfond 10000000 
b) andra reserver 861 890 

10 861 890 

9. Avsatta medel för Amsterdam-handIIngsprogrammet. . 500 000 

10. Balanserat résultat att disponera 0 
11. Ârets résultat 1 194 963 

176 369 428 

POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN 
1.1.1999 

Âtaganden 
- Kapital i EBRD (Not E) 
. Ej infordrat ... 442 500 
. Att inbetalas . . . . . 59 062 

- Kapital i EIF (Not E) 
.Ε] infordrat - - 640 000 

- Ej utbetalda lân (Not D) 
. kreditinstitut 6 325 144 
.kunder 15 942 646 

22 267 790 

Garantler (Not D) 
- för lân frân tredje part 346 969 
- för tredje parts andel i bankens utlâning 0 

346 969 

Särskllda medel för täckande av lânekostnader (Not R) . . . 4 765 957 

Värdepappersportfölj (Not S) 
-âtaganden förterminsförsäljning . . 263 945 
- âtaganden för terminsköp " 

Nominellt värde för ränteswappar och avtal om senare ränte-
beräkning (DRS) (Not V) 56 540 900 

Lanserade emissioner som Inte har tecknats 1 200 000 

31.12.1998 

0 
643 624 

122 942 325 
824 918 

4159 
324 004 
672 990 

26 705 253 
32 994 

62 013 000 
•57 361 015 

6 201 300 
6 008 605 

6 325 144 
15 942 646 

346 969 
0 

643 624 

123 767 243 

27 739 400 

4 555 545 

356 763 

750 000 

4 651 985 

12 209 905 

500 000 

0 

1 194 963 
176 369 428 

31.12.1998 

442 500 
59 062 

640 000 

22 267 790 

346 969 

4 765 957 

263 945 
0 

56 540 900 

1 200 000 
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ÖVERSIKT OVER BANKENS TECKNADE KAPITAL PER DEN 1 JANUAR! 1999 
Belopp i euro 

In beta It Överföring 
Tecknat Ej infordrat kapital frân andra Infordrat och 

Medlemsland kapital kapital den 31.12.1998 reserver inbetalt kapital 

Tyskland 13 315 952 250 12 248 980 092 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Frankrike 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Italien 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Förenade kungariket 17 766 355 000 16 699 382 842 827 479 050 239 493 108 1 066 972 158 
Spanien 6 530 656 000 6 140 003 092 302 618 690 88 034 218 390 652 908 
Belgien 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Nederländerna 4 924 710 000 4 630 122 198 228 201 989 66 385 813 294 587 802 
Sverlge 3 267 057 000 3 071 033 586 151 983 002 44 040 412 196 023 414 
panmark 2 493 522 000 2 344 363 695 115 545 254 33 613 051 149 158 305 
Österrike 2 444 649 000 2 297 970 078 113 724 695 32 954 227 146 678 922 
Finland 1 404 544 000 1 320 271 348 65 339 188 18 933 464 84 272 652 
Grekland 1 335 817 000 1 255 909 988 61 900 005 18 007 007 79 907 012 
Portugal 860 858 000 809 362 903 39 890 601 11 604 496 51 495 097 
Irland 623 380 000 586 090 514 28 886 245 8 403 241 37 289 486 
Luxemburg 124 677 000 117 219 032 5 777 303 1 680 665 7 457 968 

95 549 597 250 89 549 597 250 4 651 985 161 1 348 014 839 6 000 ODO ODO 

Bankens ràd godkände enhälligt vid sitt ärsmöte den 5 juni 1998 -föijande beslut; 

(1) Bankens râd beslutade att öka det tecknade kapitalet frân 62 013 miljoner euro tili 100 000 miljoner euro. 

(2) Det inbetalda kapitalet skall frén och med den 1 januari 1999 ökas tili 6 000 miljoner euro, motsvarande 6 % av det tecknade kapitalet pâ 100 000 miljoner euro. Ökningen av det 
inbetalda kapitalet skall göras den 1 januari 1999 genom en överförtng pâ 1 348 014 839 euro frân bankens andra reserver. 

(3) Vad beträffar det kapital som ännu inte har infordrats, eftersom vissa parlamentariska procedurer inte har kunnat slutföras formeilt tili den 1 januari 1999, uppgâr totalbeloppet för 
bankens tecknade kapital den 1 Januari 1999 tili 95,549 miljarder och kommer att öka, retroaktivt frân och med samma datum, till 100 mlljarder sà snart som de nödvändiga for-
maliteterna har slutförts. 
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Utiâningen inom 
Europeiska Unionen 
EIB:s utiâning for investeringar inom Europeiska unionen uppgick 1998 till totalt  
25 116 mlijoner, mot 22 887 miljoner 1997, en ökning med 12,6 % (se fördelning  
Ι nedanstâende tabell). 

Dessa transaktioner, som finanslerats med egna mede! - huvudsakiigen  
upplâningen pâ kapitalmarknaderna samt eget kapital (Inbetalt kapital och  
reserver) - uppgick till 25 101 mlijoner. I övrigt bar en garantitransaktion pâ 15  
mlijoner beviijats I Förenade kungariket. Transaktionerna faller under bankens 
ansvar och redovisas I balansräkningen. 

EIB har ett nära samarbete med et t betydande antal finanslnstitut och 
affärsbanker. Den sluter med dessa avtal om globala lân som skall finanslera 
smâ och medelstora Investeringar in om Industrin och tjänstesektorn, u tblldning 
och hälsa samt Infrastr uktur. Den bevlljar även vissa Individuella lân genom 
förmedling via Institut och banker. 

Slutna lâneavtal, fördelning pâ länder 

(miljoner euro) 

1998 1994-1998 Fotnot: 

Miljoner % Mlijoner % De mal för Europeiska unionens politik 
EUR EUR som de individuella lânen svarar mot 

Belgien (BE)  
Danmark (DK) 
Tyskland (DE) 

858 
745 

5 168 

3,4 

3,0 
20,6 

3 935 
3 845 

16 831 

3,7 
3,7 

16,0 

anges I marginalen i nedanstâende för-

teckning. Malen anges med följande sym

boler: 
Grekland (GR) 736 2,9 3 246 3,1 

Spanien (ES) 3 152 12,6 14 252 13,5 • regional utveckling 

Frankrike (FR) 2 837 11,3 12 750 12,1 • företagens konkurrenskraft och 

Irland (IE) 263 1,0 1 278 1,2 europeisk integration 

Italien (IT) 4 387 17,5 18 559 17,6 + miljöskydd och stadsförnyelse 
Luxemburg (LU) 109 0,4 289 0,3 • infrastruktur av gemensamt intresse 
Nederländerna (NL) 
Österrlke (AT) 
Portugal (PT) 

426 
358 

1 505 

1,7 
1,4 
6,0 

2 309 
1 645 
6 490 

2,2 
1,6 
6,2 

Τ energimàl 

A utblldning 

Finland (Fl) 551 2,2 1 434 1,4 Om inget särskilt anges avser de globala 

Sverige (SE) 664 2,6 2 709 2,6 lânen samtidigt fiera sektorer och mài. 

Förenade kungariket (GB)  

Artikel 18(') 

3 074 
282 

12,2 
1,1 

13 924 

1 812 

13,2 
1,7 

Beioppen för Projekten i denna förteck-

ning är uttryckta i miljoner euro. 
Europeiska Unionen 25 116 100 105 309 100 

Beioppen för Projekten i denna förteck-

ning är uttryckta i miljoner euro. 

(') Projekt av europeiskt Intresse utanför medlemsstaternas terrlto-
rler. 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

858 

1 140 

657 

665 

615 

Produktion av planglas, 
Glaverbel S.A. 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

745 

737 

688 

• 825 

• 850 

Belgien 
> 

Avtalade lan: 858 miljoner 
varav 
Indivtduella lân: 711 miljoner 
Globala lân: 147 miljoner 

De individuella llnen fördelades sektorvls och avsâg: energl (51 miljoner), transport (475 miljoner), vat-
tenhantering (73 miljoner) och industri (III miljoner). 

Lâneavtal under 1998: 

Individuella làn 

En gasledning för transport via Belgien av 
brittisk naturgas tili Tyskland och 
Nederländerna 
DIstrIgaz S.A. 50,6 

Byggande och teknisk uppgradering av 
höghastighetstäglinjer mellan Bryssel och 
Antwerpen samt mellan Bryssel och Liège 
(första delen av den andra etappen av det 
belgiska höghastighetstägnätet) 
SNCB - Société Nationale des Chemins de Fer 
Belges 363,2 •· 

Byggande av en förbindelse i Liège mellan 
motorvägarna £25 (Maastricht-Liège-
Luxemburg) och £40 (Aachen-Liège-Bryssel) 
SOFICO - Société régionale wallonne de 
financement complémentaire des 
infrastructures 78,5 •· 

Modernisering och utbyggnad av 
uppsamlings- och reningsanläggningar för  
avioppsvatten i Flandern 
Aquafin N.V.  

Uppgradering för att minska den skadiiga 
miljôpàverkan fràn ett stâlverk i Gent  
5IDMARNV  

En ny produktionsanläggning för  
industrigaser i Feluy (Hainaut) 
Società Ossigeno Liquido SpA  

Modernisering av fiera  
produktionsanläggningar för planglas 
Glaverbel S.A.  

73,2 

61,8 

12,6 

37,1 

Avsnittet Ghislenghien - Hacquenies pa 
motorväg AS Bryssel - Lil le 
SOFICO 33,7 •· 

Globala Ian 

Lân till smâ och medelstora 
investeringsprojekt: 
Banque Bruxelles Lambert S.A. 147,0 

anmark 
Avtalade lân: 745 miljoner 
varav 
Individuella lân: 710 miljoner 
Globala lân: 35 miljoner 

De individuella lânen fördelades sektorvls och avsâg: energi och avfallsförbränning (60 miljoner), trans
port (512 miljoner), telekommunikatlon (98 miljoner) och industri (40 miljoner). 

Lâneavtal under 1998: 
Individuella làn 

Renovering och ombyggnad av en  
anläggning för avfallsförbränning för 
Produktion av el och fjärrvärme samt nät 
för fjärrvärme och rening av avioppsvatten 
Ârhus Kommune  

Utvidgning och modernisering av 
flygplatsen Köpenhamn-Kastrup 
KobenhavnsLufthavne A/5  40,0 

Utbyggnad och modernisering av en  
förbränningsanläggning för hushâlisavfall i 
Horsholm, nära Köpenhamn 
Nordforbraending l/S  

37,6 • + 

22,5 • + 

Fast broförbindelse för väg- och 
järnvägstrafik över Öresund mellan 
Köpenhamn och Malmö 
Oresundskonsortiet Kobenhavn  79,2 
Fast broförbindelse för väg- och 
järnvägstrafik mellan Själland och Fyn 
A/S Storebaeltsforbindelsen  

Byggande och modernisering av fem 
motorvägsavsnitt i Köpenhamnsregionen 
och i centrala Jylland 
Staten 30,8 

361,8 •· 

Modernisering och utbyggnad av det fasta  
telekommunikationsnätet och 
mobiltelefoninätet 
Tele Danmark A/S 98,1 
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Byggande av anläggningar for tillverkning 
av katalysatorer och förstärkning av 
forsknings- och utvecklingsverksamheten i 
Frederikssund  
(Själland) 
HaldorTopsoe A/S 39,5 

Clobala /in 

Lan till smâ och medelstora offentliga 
infrastrukturprojekt: 
KommuneKredit 8,7 

Làn till smà och medelstora 
in vesteringsprojekt: 
Finansieringsinstituttet for Industri eg 
Hândvaerk (FIH) 

Beviijande av mezzaninfinansiering for smà  
och medelstora företag under tillväxt for att 
stärka företagens eget kapital: 
FIH  

20,1 

TiHverkning av katalysatorer 

6,6 hos Haldor Topsee A/S 

Tysklarij 
Avtalade lân: 5 168 miljoner 

varav 
Individuella làn; 2 796 miljoner 

Globala lân; 2 372 miljoner 

De Individuella lânen som beviljades i heia landet fördeiades sektorvis och avsâg: energi (187 miljoner), 

transport (420 miljoner), telekommunikation (623 miljoner), vattenhantering och bantering av fast av-

fall (331 miljoner) samt stadsförnyelse (608 miljoner). Lânen for investeringar i industrin uppgick tili 

156 miljoner, vilket inkluderar ett industriomrâde, och lânen till tjänstesektorn tecknades för 57 mil

joner. Projekten inom omrâdena utbildning och hälsa emottog 412 miljoner. 

De individuella lânen till projekt i de östra delstaterna utgjorde 48 % av det totala lânebeloppet under  

1998. Bland dessa bör särskilt nämnas förbättring av stadsmiijön I Berlin, exempelvis modernisering av 

distributionsnätet för naturgas, förbättringsarbeten pâ Potsdamer Platz och Adiershofsomrâdet, ut-

byggnad och modernisering av mässhallar samt renovering av sjukhus. I övrigt avsâg finansieringen 

av fasta telekommunikationsnät och mobiltelefoninät (623 miljoner) bâde de östra delstaterna och 

resten av landet. 

Laneavtal under 1998: 
Individuella làn 

En gasledning fràn Dornumersiel 
(Nordsjökusten) tili Salzwedel, för leverans 
av norsk gas 
Netra GmbH Norddeutsche Erdgas 
Transversale 131,4 

Upprustning av 26 järnvägsstationer 
Deutsche Bahn AG  229,3·· + 

73,6 

Modernisering av elnätet för 
meiianspänning i 
Leipzigomràdet 
Westsächsische Energie AG (WESAG) 

Modernisering och utbyggnad av 
distributionsnätet för naturgas 
Gasag Berliner Gaswerke AG  

25,6 

22,7 

Utbyggnad och modernisering av det 
kommunale nätet för fjärrvärme i Leipzig 
Stadtwerke Leipzig GmbH 7,6 

Byggande av ett motorvägsavsnitt pi  
ringleden i Farchant 
(Oberbayern) 
Staten  

Byggande av en tredje terminai, en  
järnvägsstation för hôghastighetstàg och en  
parkering vid flygplatsen Köln-Bonn 
(Nordrhein-Westfalen) 
Flughafen Köln/Bonn GmbH 60,7 

Utbyggnad av flygplatsen 
Hannover-Langenhagen 
(Niedersachsen) 
Flughafen Hannover-
Langenhagen GmbH  

Utbyggnad av en hamnterminai . 

15.2 · 

41.3 •· 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

5168 

3447 

3 094 

2715 

2408 
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Förbättring a ν  

stadsmiljön i 

Berlins centrum 

Upprättande av ett nytt och integrerai  
telekommunikationsnät och 
mobiltelefoninät 
VIAG Interkom GmbH  622,9 •· 

Anläggningar för uppsamling och 
behandling av avioppsvatten: 

- /• Mannheim 
Stadt Mannheim . 

- / Berlin 
Berliner Wasserbetriebe 

- /' Hamburg 
Hamburger Stadtentwässerung 

63,1 

51,0 

51,0 

- i Nordrhein-Westfalen 
Ruhrverband  
Wupperverband 

25,5 
15,7 

1 + 
+ 

- i Wansdorf (Brandenburg) 
Klärwerk Wansdorf GmbH  

- i Saarland 
Entsorgungsverband Saar EVS 

- i närheten av Senftenberg (Brandenburg) 
Wasserverband Lausitz  

-1 Köln (Nordrhein-Westfalen) 
Zweckverband Südlicher Randkanal 

-1 Herford (Nordrhein-Westfalen) 
Herforder Abwasser GmbH  

30,2 

18,9 

10,1 

10,1 

5,0 

Anläggningar för avfailsförbränning: 

- i Kassei-Bettenhausen (Hessen) 
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH _ 25,3·Τ + 

- i Hamburg 
Müllverwertung Rugenberger Damm 
GmbH  25,3 • + 

Förbättring av stadsmiljön: 

- pâ Potsdamer Platz i centrala Berlin 
Daimler-Benz AG  

-1 Stuttgart 
Landeshauptstadt Stuttgart. 

- / Adiershofsomrâdet, sydöst om Berlin 
Berlin Adlershof Aufbaugesellschaft mbH 

354,0 

10,1 

6,0 

Utbyggnad och modernisering av Berlins 
mässhaliar 
Land Berlin  222,9 •· 
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Upprättande av ett industriomrâde i 
Saariouis 
Saarland Bau und Boden Projekt GmbH 25,5 

Omvandling av ett nedlagt industriomrâde  
och ombyggnad tili ett centrum för konst 
och medieteknik 
Stadt Karlsruhe 15,3 

Byggande av ett center för forskning och 
utveckiing i Sindeifingen, nära Stuttgart, 
och modernisering av lackeringsverkstäder I 
bilmonteringsfabrikerna i Sindeifingen och 
Bremen 
Mercedes-Benz AG 47,9· + * 

Modernisering av produktionsaniäggningar 
för tillverkning av elektromekanisk 
utrustning och ett gjuteri i tre fabriker i 
Sachsen och Sachsen-Anhalt 
VEM Beteiligungen GmbH - 51,0 

En fabrik för tillverkning av plattor avsedda 
för mikroprocessorer och ett 
utveckiingscenter i Dresden (Sachsen) 
AMD Saxony Manufarturing GmbH 32,0 

Byggande av ett center för Produktion och 
sändning av radio- och TV-program: 
- i Dresden (Sachsen) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR  30,6 

- / Magdeburg (Sachsen-Anhalt) 
Mitteldeutscher Rundfunk MDR _ 28,0 

Modernisering och renovering av sjukhus: 

- i östra Berlin 
Land Berlin  349,3 

-1 Mecklenburg-Vorpommern 
Land Mecklenburg-Vorpommern 33,4 

Utbyggnad av en teknisk högskola och 
byggande av universitetsbiÜiotek 
Freistaat Thüringen  28,9 ·Α 

Globale làn 

Lan till smâ och medelstora  
investeringsprojekt: 
- Kreditanstalt für Wiederaufbau 
- Commerzbank AG  
- Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 
- Deutsche Bank AG  
- Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale . 
- Bremer Landesbank Kreditanstalt 

Oldenburg-Girozentrale  

507,7 
394,9 
330,6 
245,6 
153,5 

- Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
- Bayerische Landesbank Girozentrale  
- 1KB Deutsche Industriebank  
- Investitionsbank des Landes Brandenburg . 
- Landesbank Berlin Girozentrale  
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale . 
- Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG  
- Landesbank Schleswig-Holstein Girozenrale, 
- Landesbank Sachsen Girozentrale  
- Landesbank Saar Girozentrale  
- Hamburgische Landesbank Girozentrale 

108,3 
107,1 
100,8 
74.7 
50,6 
50.4 
50.2 
49.5 
25.3 
25,3 
15.8 
10,1 

Transaktioner under utläningsfönstret för 
smà och medelstora 
företaglAmsterdam-handlingsprogrammet: 

- Allied Capital Germany Fund 
- Innovationsfonds Hessen GmbH 

51,0 
20,4 



Grekland^ 
Ο 

Avtalade lân: 736 miljoner ^ "i} 
varav ß 

Individuella lân: 377 miljoner  
Globale lân: 359 miljoner •c^· 

De individuella lânen fördelades sektorvis och avsâg: energi (165 miljoner), transport (30 miljoner), te-

lekommunikation (112 miljoner) samt hälsa (70 miljoner). 

Laneavtal under 1998: 
Individuella iàn 

Tiilbyggnad av en kombikraftaniäggning 
sona drivs med naturgas tili kraftverket i 
Lavrion (Attika) 
DEI - Dimosia Epihirisi llektrismou (Public 
Power Corporation)  

Andra etappen 1 utvecklingen av nätet för 
rnobiltelefoni 
STET (Hellas) S.A.  

32,0 BT 

Modernisering och utbyggnad av 
infrastruktur och anläggningar inom 
omràdena hälsa och socialskydd 
Staten  

112,2 •· 

70,0 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

736 

730 

721 

525 

535 

fit högtrycksnät för gas mellan Kula, vid 
gränsen mellan Grekland och Bulgarien, och 
Aghia Triada, i närheten av Aten, för aft  
försörja landet med naturgas fràn Ryssland 
och en terminal för flytande gas fràn  
Algerlet 
DEPA - Dimosia Epihirisi Aeriou  

Utbyggnad och förstärkning av näten för 
överföring och distribution av elkraft 
DEI  

fn internationell flygpiats i Spata (Aten) 
Athens international Airport SA  

100,0 

32,5 

Globaia Iàn 

Lan till smà Infrastrukturprojekt som 
omfattas av det regionalpolitiska 
programmât: 
Staten  

30,4 •· 

Lan till smä och medelstora 
investeringsprojekt: 
- Banque Nationale de Paris  
- National Investment Bank for Industrial  

Development  

Spanien 

290,0 

45,0 

23,7 

Avtalade lân: 3 152 miljoner 
varav 

Individuella lân: 2 096 miljoner 
Globale lân: 1 056 miljoner 

De individuella lânen fördelades sektorvis och avsâg: energi (59 miljoner), transport (916 miljoner), tele-

kommunikation (696 miljoner), uppsamling och rening av avioppsvatten och stadsförnyelse (268 miljoner), 

industri- och tjänstesektorn (49 miljoner) samt utbildning och hälsa (108 miljoner). 

Laneavtal under 1998: 
Individuella Iàn 

Förstärkning och utbyggnad av nätet för 
distribution av eikraft i centrala Spanien och 
Galicien 
Union Elèttrica Penosa SA 59,3 

En ny förortstäglinje i Madrid. Utbyggnad 
av järnvägsnäten i förorter tili Barcelona 
och Bilbao samt av de viktigaste 
järnvägslinjerna mellan städerna 
Staten 157,8 •· 

En järnvägslinje mellan Madrid och Arganda 
del Rey 
Transportes Ferroviarios de Madrid SA 57,6 · 

Förbättring av det nationella vägnätet 
Staten  

Byggande av tre avsnitt av huvudvägnätet 
Territorio Histórico de Bizkaia   

Förbättring av det regionale vägnätet 

- Principado de Asturias 
- Comunidad Autònoma de Castilla 

La Mancha  

Utbyggnad av hamnen i Valencia 
Autoridad Portuaria de Valencia _ 

Utbyggnad av hamnen i Bilbao 
Autoridad Portuaria de Bilbao _ 

237,2 

60,0 

35.8 

33,6 

31,4 

17.9 

Finansiering av infrastruktur i 

hälsosektorn inom ramarne för 

Amsterdam-handlingsprogrammet 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 "srri'BBIB 

3152 

2716 

2 553 

2820 

3012 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

2837 

2721 

2 509 

2207 

2477 

Den europeiska Ariane 5-raketen 

Byggande och utvidgning av tunnelbanan i 
Madrid 
Comunidad de Madrid  

Modernisering av flygplansflottan for  
làngdistansfiyg 
Iberia Lineas Aéreas de Espana SA   

Utbyggnad av mobiltelefoninätet 
Telefonica ServiciosMóviles SA  

Modernisering av telekommunikationsnätet 
Telefonica SA  

Anskaffande och uppskjutning i bana av en 
tredje telekommunikationssatellit 
HispasatSA  

Anläggningar for uppsamiing och rening av 
avioppsvatten 
Junta deSaneamientode Catalufia  

Byggande och utvidgning av nätet for 
rening av avioppsvatten pâ öarna i 
Balearerna 
InstitutoBaleardeSaneamiento  

Renovering av stadsmiijön i 
fiera kommuner pà öarna i 
Balearerna  

Âteruppbyggnad och tlllbyggnad 
av Gran Teatro del Liceo i 
Barcelona 
Consorci del Gran Teatro del Liceo _ 

Fabrik för tiliverkning av flaskor och 
glasburkar i Montblanc (Katalonien) 
Vidrieria de Montblanc SA  

Byggande och idrifttagning av en temapark 
I Sevilla 
Partecsa-ParquesTecnoculturalesSA  

137,6 

146.8 

388,3 

239.9 

68.0 

23,8 

13,5 

179,6 

51.1 

29,7 

19,5 

Renovering och utbyggnad av 
skolbyggnader för gymnaste- och 
yrkesmässig utbiidning 
Comunidad Autònoma de Galicia _ • · • · Byggande av och utrustning till ett nytt 
sjukhus i Lugodistriktet och tre lokala 
sjukhus. Utbyggnad och renovering av 
sjukhuslokaler 
Comunidad Autònoma de Galicia  

59,6 MA 

48,2 

Globala fin 

Làn till smà och medelstora offentliga 
investeringsprojekt: 
Dexia Banco Locai SA  

Làn till smà och medelstora 
investeringsprojekt: 
- Institutode Crédito Oficial  
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Banco Santander de Negocios SA  
- Banco Central Hispanoamericano SA 
- Banco Bilbao Vizcaya SA 
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
- Institut Català de Finances  

Transaktioner under fönstret för smà och  
medelstora 
företaglAmsterdam-handlingsprogrammet: 
- Institute de Crédito Oficial  

(Fund manager: AXIS Participaciones 
Empresariales, S.A.) 

- Caja de Catalufia 
- Caja de Ahorros de Terrassa   
- Caixa Economica Montepio Geral  
- Caja de Ahorros de Salamanca y Soria . 
- Caja de Asturias 

(Fund manager: Baring Private Equity 
Partners Espaha, S.A.) 

59,7 

404,5 
119.5 
118.6 
118,6 
118,6 
60,0 
17,9 

8,9 

6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 

iFrankrike 
Avtalade lân: 2 837 miljoner 
varav 
Individuella lân: 796 miljoner 
Globala lân: 2 041 miljoner 

De individuelle lânen avsâg transportsektorn (610 miljoner), avfallshantering med âtervinning av värme 
(21 miljoner) och industrin (165 miljoner). 

Laneavtal under 1998: 
Individuella làn 

Motorvägsförbindelser: làn förmedlade av 
Caisse Nationale des Autoroutes (C/VA) 

- A 76, sträckorna Isle-Adam-Amiens-
Boulogne (fie de France/Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes du Nord et 
de l'Est de la France  

- ASI, sträckan Grenoble-Col du Fau 
(Rhône-Alpes) 
AREA - Société des Autoroutes 
Rhône-Alpes  

- A20, sträckan Brives-Cahors-Montauban 
av förbindelsen Vierzon-Montauban 
ASF - Société des Autoroutes du Sud de la 
France  

- A39, sträckorna Dôle-Lons-Le-Saunier 
(Franche-Comté) 
SAPRR - Société des Autoroutes Paris 
Rhin-Rhône  

- A29, sträckorna Le Havre-Yvetot-Saint 
Saëns (Haute Normandie) 
SAPN - Société des Autoroutes 
Paris-Normandie  

120,7 

95,0 •· 

80,0 •· 

- A29, sträckan Neufchâtel-Amiens-
St Quentin (Picardie) 
SANEF - Société des Autoroutes 
du Nord et de l'Est de la France  

22,7 

22,6 •· 

- ASI, sträckan Sisteron-La Saulce 
ESCOTA - Société de l'Autoroute 
Esterel - Côte d'Azur  

Förbättring av vägnätet  
pà Ile de la Réunion 
Région Réunion  

8,5 

60,5 

26,2 

Byggande av den första spârvagnslinjen I 
Orléans (Centre) 
Syndicat intercommunal de 
l'agglomération d'Orléans 45,6 
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Byggande av en spàrvagnslinje  
i Montpellier  
(Languedoc-Roussillon) 
District de raggiomération de 
Montpellier  

Globala làn 

24,2 
Làn till smâ och medelstora offentliga 
infrastrukturprojekt: 
Crédit Local de France  1 187,1 

Utbyggnad av flygplatsen 
Roissy-Charles de Gaulle 
Aéroports de Paris  75,1 

Utbyggnad av flygplatsen Saint-Denis-Gillot 
Chambre de Commerce et d'Industrie de la 
Réunion 7,6 •· 

Lan till smâ och medelstora 
investeringsprojekt 
/nom sektorerna stadsförnyelse och 
stadsmiljö: 
Crédit Local de France  151,2 

Anskaffande av järnvägsvagnar for  
transport av hilar 
Société de transport de véhicules 
automobiles  21,3 

Lan till smâ och medelstora 
investeringsprojekt avsedda att förbättra  
vattenkvalitén i den dämm som sköts av  
Agence de l'eau Seine-Normandie: 
Caisse Nationale de Crédit Agricole  30,0 

Ett center for bantering och àtervinning av 
kommunalt avfali i 
Chartres (Centre) 
ORISANE . 21,2 T + 

Làn till smà och medelstora 
investeringsprojekt: 

Utveckling och tiliverkning av raketmotorn 
till den europeiska raketen Ariane S i 
Vernon (Haute-Normandie) och i Bordeaux 
(Aquitaine) 
Société européenne de propulsion 37,8 

- Banque Nationale de Paris . 
- Caisse Nationale de Crédit Agricole 
- Crédit Commercial de France  
- Société Générale  

302,2 
150,2 
105,6 
76,0 

En fabrik for tiliverkning av avancerade 
integrerade kretsar i Rousset, nära  
Aix-en-Provence 
(Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
ATMEL Corporation  37,8 

Transaktioner under utiàningsfônstret for  
smà och medelstora 
företaglAmsterdam-handlingsprogrammet: 

Utveckling och färdigställande av en  
ministadsbil i Hambach (Lothringen) 
Micro Compact Car AG   

- Caisse de Dépôts et Consignations 22,8 

89,6 
- Sofaris - Société française de garantie des 

financements PME  15,1 

Irlan# 
Avtalade lân: 263 miljoner 

varav 
Individuella lân: 112 miljoner 

Globala làn: 151 miljoner 

De individuella lânen avsâg energisektorn (96 miljoner) och industrin (16 miljoner). 

Làneavtal under 1998: 

Individuella làn 

Ett kraftverk som drivs med naturgas i 
Poolbeg, nàra Dublin 
Electricity Supply Board   95,5 ·Τ 

Produktion och distribution av industrigaser 
i Cork, sydvästra Irland 
BOCLtd  16,5 

Globala làn 

Làn till smà och medelstora 
investeringsprojekt: 
• Ulster Bank Ltd 
- Bank of Ireland PLC 

72,5 
63,7 

Transaktioner under utiàningsfônstret för  
smà och medelstora 
fôretaglAmsterdam-handlingsprogrammet: 
ACT 1999 Private Equity Limited  
Partnership 15,3 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

263 

207 

189 

327 

291 

Over hälften av bankens finansiering 

i Irland gick till smâ och medelstora företag 

FINANSIERING PER LAND 



1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

4387 

3517 

4121 

3435 

3100 

Utbyggnad av  

telekommunikationsnätet 

1998- ARSREDOVISNING 

De individuella lànen fördelades sektorvis och avsâg: energi (218 miljoner), transport (885 miljoner), 

telekommunikation (1 307 miljoner) samt stadsinfrastruktur och andra Infrastruktursatsnlngar 

(289 miljoner). Lânen till Investerlngar I Industrin uppgick till 574 miljoner och lânen till tjänstesektorn  
till 87 miljoner. 

Laneavtal under 1998: 
IndividueÊla làn 

Ett vattenkraftverk vid Dora Riparia, nära  
Turin (Piemonte) 
Azienda Energetica metropolitana 
Torino SpA 98,0 

Utvinning av ett oljefält i Val d'Agri 
(Basilicata) 
ENI - Ente Nazionale idrocarburi  

Ett omràde med vindkraftverk i Castelfranco 
i Miscano (Campania) 
Filippo Sanseverino Srl  16,5 

Avsnittet Rom-Neapel av det italienska  
järnvägsnätet for höghastighetstäg 
Treno Alta Velocità SpA 614,1 

Utvidgning av motorvàgen Turin-Savona 
(Piemonte) 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade SpA  

Utvidgning av ett avsnitt pà motorvàgen 
Milano-Neapel, meiian avfarterna Orte och 
Rom-Nord 
Autostrade - Concessioni e Costruzioni 
Autostrade SpA  

En motorvägsanslutning  
meiian Pordenone (Friuli) och 
Conegliano (Veneto) 
Autovìe Venete SpA  

Modernisering av flygplatsen 
Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA 

Modernisering av det fasta 
telekommunikationsnätet 
- i bela landet 
- i Mezzogiorno 

Telecom Italia SpA 

Reparation av infrastruktur, bostäder,  
offentliga byggnader och monument som 
skadades efter Jordskalven under hosten  
1997 i regionerna Umbria och Marche 
Regione Marche  
Regione Umbria 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali  

Modernisering av tvà metallverk i Terni 
(Umbria) och Turin (Piemonte) 
Acciai Speciali Terni SpA  
Società delle Fucine Srl  
Tubificio di Terni Srl  

sida io6 

• · 
116,0 

• · 
77,3 

61,8 

15,4 

_J 025,8 
_ 281,0 

• · 
Förbättring av stadsmiijön i Florens  
(Toscana): restaurerìng av det arkitektoniska 
kulturarvet, förbättring av transporter,  
renoveringsarbeten 
Comune di Firenze 51,3 

61,9 
118,6 

57,3 

15,3 
7,6 
2,8 

Produktutveckling och teknisk uppgradering 
av verkstäder for mekanisk tiliverkning av 
utrustning förjärnverk i Buttrio (Udine) 
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA 25,8 

103,1 

Utbyggnad och modernisering av fyra 
fabriker for tiliverkning av agglomererad 
marmor (Veneto) 
QuarellaSpA  5,1 

Utbyggnad av tre fabriker for tiliverkning  
av keramiska plattor i Emilia-Romagna 
PiemmeSpA  5,2 

Modernisering av tiliverkningsiinjer for glas  
i en fabrik i San Salvo (Abruzzi) 
SIV-Società Italiana Vetro SpA  18,0 

En fabrik för tillverkning av spànpiattor  
samt en kombikraftanläggning som drivs 
med träavfall i Mortara (Lombardiet) 
SIT - Società Industria Truciolari Srl  31,7 

Utveckling och Produktion aven ny 
bilmodell vid fabrikerna i Mirafiori 
(Piemonte), Melfi (Basilicata) och Termini 
Imerese (Sicilien) 
Fiat Auto SpA  257,8 

En fabrik för industrigaser i Priolo Gargallo 
(Sicilien) 
Sviluppo Sud Srl  35,1 

En fabrik för tillverkning av motorer till  
kyiskàp i Rovigo (Veneto) och 
modernisering av fabriken för tiliverkning 
av kompressorer i Mei 
Zanussi Elettromeccanica SpA  40,9 

Modernisering av fem fabriker för  
tillverkning av hushàllsmaskiner i landets 
centrala och narra delar 
Electrolux Zanussi SpA  103,1 

Utbyggnad av tre fabriker för tillverkning 
av hushàlls- och toilettpapper i provinsen 
Lucca (Toscana) 
Industrie Cartarie Tronchetti SpA 25,8 

Utbyggnad och modernisering av en  
temapark vid Gardasjön (Veneto) 
Gardaland SpA 30,9 

Utbyggnad och modernisering av 
grossisthandeln för frukt och grönsakeri  
Fondi (Lazio) 
Mercato all'Ingrosso di Fondi SpA  15,4 

Upprättande av tvà shoppingcentra i 
Catania (Sicilien) och Taranto (Puglia) 
La Rinascente SpA  41,0 



G/oba/a /an 

Làn till smâ och medelstora 
Investerlngsprojekt: 

- Credito per le Imprese e le opere pubbliche 
- Rolo Banca 1473 SpA  
- Mediocredito Centrale 
- Cassa di Risparmio in Bologna SpA . 
- Banca Popolare di Verona  
- Mediocredito di Roma SpA  

154,7 
127,7 
103,1 

72,0 
51,4 
51,0 

Laneavtal under 1998: 
Individuella làn 

Anskaffande av fyra 
fraktflygplan och en  
flygslmulator Inom 
ramen for utökningen  
och moderniseringen av 
flygplansflottan 
Cargolux Airlines International SA . 92,1 

- Cassa di Risparmio di Firenze SpA 
- Banco di Napoli SpA  
- Banca Popolare di Bergamo 
- Banca Commerciale Italiana SpA 
- Mediocredito Lombardo SpA — 
- Efibanca  
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
- Credito Bergamasco SpA  
- Banca CarigeSpA 
- Banca Popolare di Novara Scarl 

36,1 
30.6 
25,8 
25,8 
25.7 
25,7 
25,7 
25,5 
25,5 
15,4 

Luxemburg 
Avtalade làn: 109 miljoner 

varav 
Individuella lân: 92 miljoner 

Globale làn: 17 miljoner 

Utvidgning av hôghastighetstàgnâtet 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

109 

96 

79 

5 

Globale làn 

Làn till smâ och medelstora  
Investerlngsprojekt: 
Société Nationale de Crédit et d'Investissement _ 8,6 

Transaktioner under utlàningsfânstret för 
smà och medelstora 
företaglAmsterdam-handlingsprogrammet: 
Société Nationale de Crédit et  
d'Investissement  8,6 

Nederländern^. 
Avtalade lân: 426 miljoner 

varav 
Individuella lân: 381 miljoner 

Globale lân: 45 miljoner 

De individuelle lânen gällde alla infrastrukturprojekt och avsâg: transportsektorn (22 miljoner), vat-

tenhantering (136 miljoner) och stadsförnyelse (223 miljoner). 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 iiisiîHîinaiEist, 

426 

398 

766 

319 

399 

Laneavtal under 1998: 
Individuelle làn 

Förbättring av effektiviteten, säkerheten 
och kapaciteten I flygtraflkövervak-
ningssystemet I Nederländerna 
Luchtverkeersbeveiligings-Organlsatie — 

Första utvecklingsfasen för den nya 
stadsdelen "Uburg" pâ 6 öar I Ijsselmeer 
Intlll stadskärnan I Amsterdam 
Gemeente Amsterdam  223,3 

22,4 

Byggande och förbättring av nätet för 
försörjning av dricksvatten 
Provinciaal Waterleldingbedrijf 
Noord-Holland NV  

G/oba/a làn 

135,6 

Làn till smà och medelstora  
Investerlngsprojekt: 
SNS Bank Nederland NV  44,8 
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1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

358 

555 

490 

242 

90 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

1505 

1350 

1293 

1232 

1 110 

1998 - ARSREDOVISNING 

Österrike 
Avjtalade lân: 358 miljoner 

ihdividuella lân: 290 miljoner 
Globala Ian: 68 miljoner 

De individuella lanen fördelades sektorvis och avsâg: energi (40 miljoner), transport (51 miljoner), vat-
tenhanterlng (58 mlljoner) samt Industri- och tjänstesektorn (142 mlljoner). 

Lâneavtal under 1998: 

Individuella lân 

Eft vattenkraftverk vid Donau och 
anpassning av floden nedanför Wien 
Österreichische Donaukraftwerke AG 

En förbränningsanläggning för avfall med 
Produktion av ànga tili industrin i Lanzing 
(Oberösterreich) 
RVL Reststoffverwertung Lenzing Invest  
GmbH & Co KG  

40,0 

28,7T+* 

Framtagning och tillverkning av ett fritids-
och arbetsfordon samt tillverkning av 
bilkomponenter i en biUabrik i Graz 
Steyr-Daimier-Puch Fahrzeugtechnik AG  

Modernisering av ett stàlverk i Donawitz 
(Südösterreich) 
Väst-Aipine Stahl Donawitz GmbH  

21,7 

70,0 

Modernisering och utvidgning av 
flygplansflottan 
Tiroler Luftfahrt AG  

Forskning och utveckling kring teknisk 
innovation i sektorerna metaüurgi, energi 
och miljö i Linz (Oberösterreich) 
VA Technologie AG  49,8T+* 

Utbyggnad och modernisering av 
reningsnätet för avioppsvatten i Staden 
Graz 
Stadt Graz  

Ett reningsnät för avioppsvatten i Bruck, 
nära Wien 
Abwasserverband Großraum Bruck  

50,5 

15,2 

14,5 

Globala lân 

Lân till smà och medelstora  
investeringsprojekt: 
- Bank für Arbeit und Wirtschaft AG  
- Österreichische investitlonskredit AG 
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG . 

15,2 
36,0 
16,8 

rPprtugal 

il Avtalade lân: 1 505 miljoner 
varav 
Individuella lân: 1 439 miljoner 
Globala lân: 66 miljoner 

De individuella lânen fördelades sektorvis och avsâg: energi (106 mlljoner), transport (1 087 mlljoner) 
och telekommunlkatlon (44 mlljoner) samt vatten- och avfallshantering (51 mlljoner). 25 mlljoner gick 
tili tjänstesektorn och 126 mlljoner tili utblldningssektorn. 

Lâneavtal under 1998: 

Individuella lân 

Ett kombikraftverk som drivs med naturgas 
nära Porto 
Turbogas Produtora Energética SA  

Byggande av distributionsnät för naturgas: 
- i Setùbalomrâdet 
Setgas - Sociedade de Produçâo e  
DIstrIbuiçâo de Gas Natural SA 

Byggande av en förbränningsanläggning för 
kommunalt avfall med Produktion av el för 
Lissabonomrädet 
Vaiorsul SA  

DIstrIbuiçâo de Gas Natural SA 28,3 
62,9 • • . / landets centrala och västra delar 

Lusitaniagas - Companhia de Gas do Centro SA 14,9 

En Järnvägslinje pà bron 25 aprii i Lissabon 
42,0·Ψ+ Rede Ferroviària Nacionai, EP 99,4 
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Modernisering och utbyggnad av tvâ  
järnvägslinjer i non 
Rede Ferroviària Nacional, EP  

Förbättring och modernisering av 
järnvägsförbindelsen Lissabon-Porto 
CP Camlnhos de-Ferro-Portugueses, EP  

Tvà avsnitt av motorvägsnätet Caldas da 
Rainha-Leira och Caldas da Rainha-
Santarem, norr och nordest om Lissabon 
Auto-Estradas de Atlàntico   

Tvâ motorvägsavsnitt Évora-Estremoz och 
Montijo-Setiibai pà södra sidan av floden 
Tejo 
Brisa - Auto-Estradas de Portugal SA  

Vägförbättringar och reningsnät for  
avioppsvatten i Almada, nära Lissabon 
Câmara Municipal de Almada   

Förnyelse av flygplansfiottan för 
medeldistansflyg 
TAP Air Portugal SA  

74,5 

73,1 •· 

149,1 •· 

109,0 •· 

22,4 

157,6 

Utbyggnad av tunneibanan i Lissabon 
Metropolitano de Lisboa, EP   

En tunnelbanelinje i Porto 
Metro do Porto SA  

Modernisering och utbyggnad av 
telekommunikationsnätet 
Portugal Telecom SA  

Upprättande avett shoppingcenter i 
Lissabon 
Vasco da Gama - Promoçâo de Centros 
ComerclaisSA  

168,9 

99,4 

44,2 

24,7 

Teknisk uppgradering av anläggningar vid 
flygplatsen pà Madeira 
ANAM - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea de 
Madeira SA 74,1 •· 

Teknisk uppgradering av anläggningar vid 
tre flygplatser och modernisering av 
kontrollutrustning för flygnavigering 
ANA - Aeroportos e Navegaçâo Aèrea, EP 68,8 •· 

Nya byggnader och modernisering av 
befintiiga anläggningar vid atta universitet 
Staten 

Clobala /in 

tin till smà och medelstora 
investeringsprojekt: 
- Banco Português de Investimento SA 
- Banco Espirito Santo e Comercial 

de Lisboa SA  

125,8 

49,2 

9,9 

Transaktioner under fönstret för smà och 
medelstora 
företaglAmsterdam-handlingsprogrammet: 
- BPI-SGPSSA 
- ES Capital-Sociedade de Capital de 

RiscoSA  

4,9 

2,5 

Finlao 
Avtalade lân: 551 miljoner 

varai/ 
Individuella lân: 501 miljoner 

Globale lân: 50 miljoner 

De individuella lânen fördelades sektorvis och avsâg: energi (78 miljoner), transport (349 miljoner) och 

industrin (75 miljoner). 

Lâneavtal under 1998: 
Individuella lân 

Utbyggnad och modernisering av 
högspänningsnätet för överföring av elkraft 
i landets centrala och södra delar 
Suomen Kantaverkko Oyj 

Motorvägsanpassning av vägen 
E4 mellan Tornei och 
Kemi 
Staten  

(Finska Stamnât Abp) 

Modernisering av sex avsnitt av 
järnvägsnätet 
Staten  

Teknisk uppgradering av järnvägslinjen 
Fieisingfors-Tammerfors-Seinäjoki 
Staten  

77,6 

58,1 

49,9 •· 

Utbyggnad av Heisingfors-Vanda flygplats 
llmailulaitos 
(Luftfartsverket)  

Modernisering av en pappersmassefabrik i 
Joutseno 
Metsä-Serla Oyj   

25,1 

107,8 

74,6 

Förbättring av fiera avsnitt av den 
öst-västliga vägförbindelsen E18 och  
färdigställande av motorvägen Tavastehus- 
Tammerfors 
Staten 58,0 

Globala /in 

Lan till smà och medelstora offentliga 
infrastrukturprojekt: 
Municipality Finance Ltd 

Byggande av avsnittet Paimio-Muurla pà 
motorvàg E18 
Staten — 50,2 

Transaktioner under utlânîngsfônstret för  
smà och medelstora 
företaglAmsterdam-handlingsprogrammet: 

CapMan Capital Management Oy   

Eiproducerande  

förbränningsanläggning 

för avfall i Lissabon 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

551 

401 

302 

179 

60 

33,4 

16,7 

ίίώ 109 

Modernisering aven 

pappersmassefabrik i Joutseno 
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De individuella lânen fördelades sektorvis och avsâg: energi (182 miljoner), transport (293 miljoner), 
vattenhantering och stadsinfrastruktur (37 miljoner) samt industrin (95 miljoner). 

Förbättring av anläggningar for  
vattenförsörjriing och vattenrening,  
vägtransporter och gatunät i Malmö 
Malmö Gatu- och Trafiknämnd 
(Malmö kommun)   

Förbränningsanläggning for  

avfall för Produktion av  

fjärrvärme och el i Umeà 

1998 

1997 

1996 

1995 

1994 

664 

925 

847 

273 

15 

1998-ARSREDOVISNING 

Utbyggnad och modernisering av näten för  
distribution av fjärrvärme, fjärrkyia och el i 
Göteborg 
Göteborg Energi AB  27,9 • + 

Byggande av ett testcenter för 
säkerhetsprovning i en bilfabrik pa  
Tors landa (Göteborg) 
Volvo Personvagnar AB   

Byggande av en förbränningsanläggning för 
avfail för Produktion a ν fjärrvärme och el i  
Umeà 
Umeâ Energi AB   

Byggande av en fast järnvägs- och  
vägförbindelse över Öresund melian 
Köpenhamn och Malmö 
Öresundskonsortiet  

Modernisering och utbyggnad av en fabrik 
för tiiiverkning av petrokemiska produkter i 
Stenungsund, norr om Göteborg 

•|0,9 •+ Borealis AB 

79,2 

Byggande av det södra avsnittet av 
Stockholms ringväg 
Vägverket  

Förnyelse av flygplansflottan för kort- och 
medeldistansfiyg 
Scandinavian Airline System-SAS  

Utbyggnad och modernisering av ett 
reningsverk i Stockholmsomrâdet 
Käppalaförbundet  

163,1 

51,2 

5,8 

Globale làn 

Lan till smâ och medelstora 
infrastrukturprojekt: 
- Dexia Kommunbank AB   
- Kommuninvest I Sverige AB 

Làn tili smâ och medelstora 
investeringsprojekt: 
AB Svensk Exportkredit  

20,6 · + 

40,8 +* 

54,2T+* 

21,7 
12,0 

Transaktioner under utiàningsfônstret for  
smà och medelstora 
företaglAmsterdam-handlingsprogrammet: 
Litorina Kapital KB   

10,8 

11,4 

Projekt som finansierats 
eniigt artikel 18 i stadgan 

Projekt som är av direkt Intresse för Europeiska Unionen, men som jigger utanför medlemsstaternas 
terrltorlum, har finansierats tili ett belopp av 282 miljoner, I enilghet med artikel 18.1, andra stycket 
1 EIB:s stad ga. 

Dessa p rojekt avser e nerglsektorn (32 miljoner) och telekommunlkationssektorn (250 miljoner). 

Lâneavtal under 1998: 
Individuella làn 

Ett nytt jordvärmeverk 
i Nesjavellir, öster om 
Reykjavik 
Reykjavikurborg (Reykjavik Stad) 31,9 

Anskaffning och uppskjutning med 
piacering pä geostationär bana 
av fyra satelliter 
Organisation européenne de 
télécommunications par satellite  
(EUTELSAT)  250,0 
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Förenade kungarik 
Avtalade lân: 3 074 miljoner 

varav 
Individuella làn: 2 299 miljoner 

Globale lân: 775 miljoner 

De individuella lânen fördelades sektorvis och avsâg: energi (490 miljoner), transport (813 miljoner), 

telekommunikation (304 miljoner), vattenhantering och stadslnfrastruktur (360 miljoner). Industri  

(275 miljoner) och utblldning (57 miljoner). 

Laneavtal under 1998: 
Individuella làn 

Exploatering av fyndigheterna Elgin och 
Franklin (gas och kondensat) i den brittiska 
sektorn av Nordsjön 
Texaco North Sea UK Co 85,3 

Upprustning och modernisering av näten 
för överfbring och distribution av eli  
Skottland 
Scottish Power pic 217,4 

Modernisering och upprustning av näten för 
distribution och öveiiöring av ei i Londons 
tunnelbana 
Seeboard Powerlink 187,2 

Byggande och idrifttagning av en  
järnvägslinje för höghastighetstag för 
person- och godstrafiken mellan London 
och tunneln under Engelska kanalen 
Railtrack Group pIc  

• T 

• -I-

Anskaffande avJärnvägsvagnar för 
stambanorna samt för transporter i landets 
centrala och södra delar 
Porterbrook Leasing Company Ltd  

Förbättringsarbeten pà vagar och 
stadsvägnätet i Birminghamomràdet 
Birmingham City Council  

Byggande av en fyrfilig huvudväg mellan 
Holyhead och Lian fair (Wales) utmed 
vägkorridoren AS/ASS 
UK Highways ASS Ltd  

Modernisering och utbyggnad av 
anläggningar för passagerare vid 
flygplatserna i Edinburgh, Heathrow och 
Gatwick 
BAAplc  

Eft nytt center för frakthantering pà  
flygplatsen Heathrow i London 
British Airways pIc  

289,9 

172,1 

118,1 

81,2 

123,2 

29,0 

Utbyggnad av mobiltelefoninätet 
Mercury Personal Communications - 
One 2 One  304,4 •· 

Förbättring av anläggningar för 
vattenförsörjning och behandling av 
avioppsvatten: 

- i London och utmed Themsen 
Thames Water Utilities Ltd  

-inordöst 
Northumbrian Water Ltd 

187, S 

108,7 

Byggande och renovering av socialbostäder 
samt lokaler för yrkesutbildning I omràden  
under stadsförnyelse 
The Housing Finance Corporation Ltd 63,8 • 

Byggande av fem produktionsenheter för 
industrigaser 
Air Products and Chem icals Ine 128,0 ••+• 

Produktion och distribution av industrigas i 
Margam (Wales) 
BOCLtd 28,S 

Tillverkning av eft nytt motorfordon (West 
Midlands). Förbättring av 
lackeringsverkstäder och utbyggnad av en  
forsknings- och projekteringsavdelning 
Rover Group Ltd  

Utveckling och Produktion av flygkroppar 
och motorhöljen tili ett transportflygplan 
för regionalt flyg i Belfast (Nordirland) 
Short Brothers pIc  

Ombyggnad av fem högstadie- och 
gymnasieskolor och yrkesskolor i 
Falkirkomrâdet (Skottland) 
Falkirk Council  

Globale làn 

Lân till smà och medelstora  
investeringsprojekt: 
- Barclays Bank pic 
- Midland Bank pic 
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd 
- Lloyds Bank pic 

75,0· +• 

43, S 

S6,3 

442,4 
144,9 
78.2 
74.3 

Transaktioner under utiàningsfônstret för 
smà och medelstora 
företaglAmsterdam-handlingsprogrammet: 

- ABN AMRO Causeway Mezzanine  
Partnership LP 

• Midland Enterprise Fund (MEF) för East 
Anglia and Home Counties   

- MEF för Greater London  
-MEF för North East. 
- Quantum Technology Partnership Fund — 

24,6 

2,9 
2,2 
2,2 
3,1 

1998 

1997 

1996 

199S  

1994 

3074 

3 76S  

2 386 

2 244 

24SS 

Projektet Thameslink 2000  

som finansierades 1997,  

omfattar byggandet 

aven ny järnvägsstation 
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Utiâningen utanför  
Europeiska Unionen 
Finansieringsinsatser under 1998 (mìljoner EUR) 

Totalt Egna 
medel 

RIskkapItal* 

Kandidatländerna 2 375 2 375 

De central- och östeuropeiska länderna 
(varav stöd Inför anslutningen) 

2 295 
(1 320) 

2 295 
(1 320) 

Cypern 
(varav stöd Inför anslutningen) 

80 
(50) 

80 
(50) 

Länderna Inom partnerskapet Europa-Medelhavet 
(utom Cypern) 
AVS-länder och ULT 

886 800 86 Länderna Inom partnerskapet Europa-Medelhavet 
(utom Cypern) 
AVS-länder och ULT 560 288 272 
Sydafrlka 135 135 
Latinamerika och Asien 362 362 
De central- och östeuropeiska länderna (Albanien och 
f.d. jugoslaviska republiken Makedonien) 

92 92 

Totalt 4410 4 052 358 

* Αν Unionens eller medlemsstaternas budgetmedel. 

Fotnot: 

I projektförtecknlngen nedan är lén ur egna medel markerade med *!·  
och finanslering via budgetmedel markerad med I. 

Beioppen för de enskllda Projekten I denna förteckning är uttrycka I mlljoner euro. 

FInanslerInglnsatser Inom ramen för finansleringsordningen för stöd Inför anslutningen är no-
terade med kursiv text. 

Kandidatländerna: 

Polen 

Byggandeav 
en ringied omkring Poznan 
pä motorvägen A2 
Stateη   

715,0 

Ett avsnitt pä 25 km av motorvägen A4  
Söder om Katowice 
Staten  

En motortrafikied i Katowice 
Staten  

En spàrvagnslinje i Krakow 
Krakow kommun  

Uppbyggnad av ett 
mobiltelefoninät 
Centertel Sp. z.o.o. . 

130,0 • 

150,0 • 

100,0 • 

45,0 <r 

150,0 • 

En Fabrik för tiUverkning 
av dieselmotorer tili bilar 
och andra nyttofordon nära Katowice 
Isuzu Motors Polska Sp. z.o.o.  

En Fabrik För luFtseparation och 
-kondensering nära Katowice  
BOC Ltd (UK) För BOC 

110,0 • GazySp. z.o.o.  30,0 • 

1998-ÄRSREDOVISNING sióia 112 



Rumänien 435,0 

Moderniserìng av järnvägslinjen Bukarest - 
Brasov 
Stateri 200,0 

Reparation och moderniserìng av vägnätet 
Stateri 225,0 

Làn till smâ och medelstora  
investeringsprojekt: 
Globalt làn till ABN AMRO Bank (Romania) 
S.A. 10,0 

Ungern 375,0 

Upprustning och moderniserìng av 
järnvägsnätet 
Staten 60,0 <· 

Förbättring av kommunala transportmedel, 
uppsamling och rening av avioppsvatten 
och behandling av fast avfall 
samt kommunala anläggningar I Budapest 
Budapest kommun 110,0 

Byggandeav 
en fjärde tunnelbanelinje mellan 
Buda Syd och Pest 
Budapest! Kôzlekedési Rt. (BKV), Budapest _ 50,0 

Installation av ett koksverk 
i raffinaderiet i Duna och moderniserìng  
av nätet av bensinstationer 
Magyar Olaj-és Gézipari Rt. (MOL), 
Budapest  

Làn till smà och medelstora 
in vesteringsprojekt: 
Globalt làn till Kereskedelmi és  
Hitelbank Rt. (K+H Bank), Budapest . 

125,0 • 

30,0 • 

Tjeckien 

Utbyggnad av motorvägsnätet 
Konsolidacnl Banka Praha s.p.u. 

Làn till smà och medelstora 
in vesteringsprojekt: 
Globalt làn till: 

270,0 

_ 250,0 

Commerzbank AG 
Vereinsbank (CZ) a.s.  
Bank Austria Creditanstalt 
Czeck Republik a.s.  
Deutsche Bank AG  

10,0 
10,0 

10,0 
10,0 

Bulgarien 

Genomförandet av prioriterade 
väginvesteringar utmed en  
gränsöverskridande TFN-korrldor 
Staten  

225,0 

40,0 • 

Upprustning, moderniserìng och 
färdigställande av ca. 600 km prioriterade 
transitvägar 
Staten 60,0 

Förebyggande av erosion pà  
Svartahavskusten 
och förstärkning av sluttningar utmed 
Donau 
Staten  

Moderniserìng och utbyggnad av Bulgariens 
största kopparverk i Pirdop, öster om Sofia 
Union Minière Pirdop Copper 100,0 

Raffinaden i Ungern 

Slovenien 

Motorvägsavsnitt mellan Sentjakob och 
Blagovica, pà den nordostliga ringen 
omkring Ljubljana 
Druzba za avtoceste ν 
Republik! Sloveni)! PARS  

140,0 

130,0 

Làn till smà och medelstora 
investeringsprojekt: 
Globalt làn till Bank Austria d.d.,  
Ljubljana 

Slovakien 

10,0 • 

51,0 

Naturgasdrivet kombikraftverk avsett för 
Produktion av fjärrvärme och el i Bratislava 
Paraplynovycyklus Bratislava a.s. 51,0 

Lettland 

Moderniserìng av den öst-västliga 
järnvägsförbindelsen 
Spa Latvijas Dzelzcels  

Làn till smà och medelstora 
in vesteringsprojekt: 
Globalt làn till Vereinsbank Riga A/S 

Litauen 

Reparation av vägnätet 
Staten för Litauens 
Vägverk  

25,0 ·:· 

Cypern 

utbyggnad och teknisk uppgradering av 
nätet för överföring av elkraft 
Electricity Authority of Cyprus 

Làn till smà och medelstora 
In vesteringsprojekt 
Globalt làn till  
Cyprus Development Bank . 

44,0 

34,0 • 

10,0 

40,0 

40,0 

80,0 

30,0 «· 

50,0 « 
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1998 

1997 

1996 

1995 i 
1994 ι 

886 

1067 

627 

1028 

578 

Upprustning av 
vattenförsörjningsnätan, 
Gaza-Västbanken 

1998-ARSREDOVISNING 

Länderna /nom partnerskapet Europa-Medelhavet 
(utom Cypern) 

Mashrekländerna 

Egypten 

Tvà gasiedningar avsedda att försörja 
omrâdena Sinai  
och Suez med gas 
Egyptian Company for Natural Gas 
(GASCO)  

250,0 

50,0 

Tvà motorvägsavsnitt 
och en òro over en flodarm  
i Niien 
Stateη   

Renovering av pumpstationer som används 
for bevattning och dränering pâ den vänstra 
sidan av Niien 
Staten  

Anläggning av en ny dämm utmed Niien 
som ersätter en befintlig dämm i övre 
Egypten 
Staten  

Integrerat minivalsverk i Aiexandriaomrädet 
Alexandria National Iron 
and Steel Company  

Finansiering av egyptiska företags 
investeringar i modernisering och 
omstrukturering 
Villkoriigt globait làn 
t/W finanssektorn  

5,0 

20,0 

75,0 

75,0 • 

25,0 

Jordanien 

Ombyggnad och upprustning av 
vattenförsörjningsnätet i Ammanomrâdet 
Staten för Water Authority of Jordan  

84,4 

40,0 

Utökning av kapaciteten för Produktion av 
kali och byggande av en ny fabrik för 
tillverkning av magnesiumoxid 
Arab Potash Company Ltd 43,0 

Finansiering av förvärv av kapitaiandelar i 
in vesteringsfonder 
Jordan Investment Trust 1,4 

Libanon 

Renovering av hoteil utanför Beirut 
Globalt làn 
till staten  

30,0 

30,0 • 

Maghrebländerna 

Marocko 

Byggande av vindkraftverk i 
Tetuanprovinsen 
Compagnie Éolienne du Détroit. 

Förstärkning och renovering 
av hög- och 
mellanspänningsnätet 
Office National de l'Électricité _ 

182,7 

20,0 • 

75,0 • 

Finansiering av privata företag som 
genomför moderniserings- och 
omstruktureringsprojekt inför upprättandet 
av ett frihandeisomràde med EU 
Villkoriigt làn till banksektorn 45,0 

Làn till smà och medelstora kommunale 
infrastrukturprojekt 
Fonds d'Équipement Communal  

Upprustning och utbyggnad av 
avioppssystemet i Staden Settat 
Régie autonome intercommunale de  
distribution d'eau et d'électricité 
de la Chaouia  

33,7 

9,0 

Tunisien 174,7 

Förstärkning av nätet för överföring och 
distribution av elkraft 
Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz _ 45,0 • 

Utbyggnad av näten för uppsamling av 
avioppsvatten och byggande av 
reningsaniäggningar i 19 medelstora städer 
Staten  

Byggande av fördämningar over heia landet 
Staten  

Förstärkning av privatiserade företags 
egenkapital 
Villkoriigt làn till banksektorn  

Làn till smà och medelstora  
investeringsprojekt 
Globalt làn till banksektorn 

Finansiering av kapitaiandelar I 
investeringsfonder 
Villkoriigt làn till 
Tunivest Finance Group 

Algeriet 

40,0 • 

30,0 • 

5,7 • 

50,0 • 

4,0 I 

30,0 

Byggande av en damm i Taksebt som skall 
försörja hushàll och industri i Alger och  
Wilaya de Tizi Ouzou med vatten 
Banque Algérienne de Développement 30,0 

Övriga länder 

Gaza-Västbanken 

Upprustning och utbyggnad av näten för  
distribution av elkraft i den centrala och  
södra delen av Västbanken 
Paiestinska myndigheten via 
finansministeriet för 
Jerusalem District 
Électricity Corporation Ltd  

102,0 

Upprustning av vattenförsörjningsnäten 
Palestinian Water Authority 

35,0 • 

30,0 

Upprustning av viktiga lokala och ragionala  
vägar samt vägförbindelser pä Västbanken 
Paiestinska myndigheten via 
finansministeriet 20,0 

Byggande av ett hotell i Betlehem 
Palestine Tourism Investment Co. Ltd 12,0 
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Bidrag till Gaza and West Bank Investment 
and Guarantee Trust Fund, som  
administreras av Multilateral Investment 
Guarantee Agency (del av Världsbanken)  
Vlllkorllgt Ian till 
Palestinska myndigheten 5,0 

Turkiet 

Utbyggnad och upprustning 
av avioppsnätet I 
Dlyarbakir 
Stateri  

32,0 

32,0 • 

Afrika, Västindien och Stillahavsomràdet (AVS) och ULT 

Samtliga AVS-länder 20,0 

Delflnanslering av EU-
institutioners (IFCE) förvärvav 
kapitalandelar I smä och medelstora företag 
I AVS-länderna och ULT 20,0 

Afrika 473,1 
Södra Afrika 277,3 

Namibia 67,0 

üppförande av en andra 
högspänningsledning för sammankoppling 
av Nampowers nät I Namibia och Fs koms 
nät I Sydafrlka 
Namibian Power Corporation Ltd  

Modernlsering och utbyggnad av 
telekommunlkatlonsnätet I landets södra 
del 
Telecom Namibia Ltd  

55,0 • 

10,0 

Genomförbarhetsstudle som syftar tili att 
fastställa den teknlska, finanslella och 
ekonomlska bärkraftigheten av den 
kommerslella driften av 
zinkmalmfyndigheten Skorpion I landets 
södra del 
Vlllkorllgt lân till Reunion Mining PLC — 

Moçambique 

Byggande och drift av ett 
alumlnlumsmältverk nära Maputo 
MOZAL Sari  

Vlllkorllgt lân till staten för finansiering av 
förvärv av en kapitaiandei i Mozal Sàrl — 

Lesotho 

Transport av lagrat vatten frän floden 
Senqu/Orange I Highlands (Lesotho) tili 
Gautengreglonen (Sydafrlka) 
Lesotho Highlands Development Authority — 

Zambia 

Renovering av produktlonsanläggningar I 
vattenkraftverket vid Victoriafallen pâ  
zamblska sidan av Zambezifloden Vlllkorllgt 
lân till 
staten . 

Renovering av vattenkraftverket Kariba 
North Bank vId Zambezifloden Vlllkorllgt lân  
till 
staten  

Lân till smâ och medelstora  
Investeringsprojekt: 
Vlllkorllgt globalt lân till Barclays Bank of 
Zambia Ltd, Stanbic Bank Zambia Ltd och 
Standard Chartered Bank Zambia Ltd 

2,0 

57,0 

38,0 

19,0 

54,0 

54,0 

47,0 

16,0 

16,0 

15,0 

Madagaskar 

Renovering av kraftverk och utbyggnad av 
näten för överföring och distribution av 
elkraft I Antananarivo och Antsirabé  
Vlllkorllgt lân till staten för Jiro Sy Rano 
Malagasy (JiRAMA) 

29,0 

25,0 

Upprustning, modernlsering och utbyggnad 
av anläggningar för Produktion och 
distribution av dricksvatten I Antananarivo 
och Antsirabé 
Vlllkorllgt lân till staten för URAMA 4,0 

Malawi 

Lân till smâ och medelstora 
Investeringsprojekt 
Vlllkorllgt globalt apexiân till staten 

Finansiering av förvärv av kapitalandelar I 
privatlserade företag  
Vlllkorllgt lân till staten via 
Privatiseringskommittén  

Tecknande av kapitalandelar I Indebank för 
Europeiska unionens räkning   

Mauritius 

10,0 

8,5 

1,4 

0,1 

10,0 

Kol- och bagassedrlvet elkraftverk 
Compagnie Thermique de Beiie-Vue Ltd — 10,0 

Zimbabwe 

Modernlsering och utbyggnad av ett 
smältverk för ferrokrom nära Kadoma 
- V lllkorllgt lân till Maranatha Ferrochrome 

Company Limited (MFC) 

3,3 

2,8 

0,5 

114,8 

42,0 

32,0 

10,0 

Etiopien 41,0 

Vattenkraftverk utmed floden Gllbel Gibe 
Vlllkorllgt lân till staten för Ethiopian 
Electric Power Corporation (EEPCO) 41,0 

- Förvärv av Indirekt kapitaiandei 
i MFC via Maranatha Holdings Company 
Limited 

Östra Afrika 

Kenya 

Lân till smâ och medelstora 
Investeringsprojekt: 
- Globalt lân till staten 
- Vlllkorllgt globalt lân till 

staten 

560 

60 

396 

430 

462 

Vattenförsörjning 

I Lesotho 
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Uganda 

Bidrag till kapital for Uganda Leasing 
Company 

- Vlllkorllgt Ian till Development Finance 
Company of Uganda Ltd (DFCU) for 
Uganda Leasing Company Ltd 

- Vlllkorllgt Ian till Uganda Leasing Company 
Ltd(ULC) 

Làn till smà och medelstora 
Investerlngsprojekt: 
Vlllkorllgt globalt Ian till staten 

Genomförbarhetsstudle avseende 
upprättande av ett Industriomràde  
Vlllkorllgt Ian till staten 

Tanzania 

17,0 

0,6 

1,2 

15,0 

0,2 

14,8 

Förnyelse av utrustning for flygnavlgatlon 
och -kommunlkatlon vid flygplatserna I 
Dar-es-Salaam och Kilimanjaro 
Vlllkorllgt Ian till sXaten 12,8 

Lan till smà och medelstora 
Investerlngsprojekt: 
Vlllkorllgt Ian till FEDHA Ltd 2,0 

Västra Afrika 81,0 

Regionalt i Västra Afrika 50,0 

Vattenkraftverk vId Manantall-dammen 
(Mall) som producerar elkraft avsedd för 
distribution I Mall, Mauretanien och Senegal 
Vlllkorllgt làn till Société de Gestion de 
l'Énergie de Manantali (SOGEM) 30,0 

Làn till smà och medelstora privata  
Investerlngsprojekt samt natlonella och 
ragionala Infrastrukturprojekt I den 
ekonomlska sammanslutningen av 
västafrlkanska stater  
Globalt làn till Banque Ouest-Africaine de  
Développement 20,0 

Mauretanien 

Anskaffande av utrustning för byggande 
och renovering av vagar och 
landningsbanor 
Andelslàn till Société d'Assainissement, de 
Travaux, de Transport et de Maintenance 

21,0 

Exploatering av en jàmmalmsgruva I 
Zouerate I landets norra del 
Société Nationale industrielle et Minière 

5,0 

15,0 

Fabrik för paketering av fàrsk risk  
Andelslàn till MIR FRIGO (Mauritanienne des 
Industries de Pêche - FRIGO) Sàrl 1,0 

Elfenbenskusten 5,5 

Modernisering och utbyggnad av 
flygplatsen 
Aéroport International d'Abidjan (AERIA) _ 5,5 • 

Ghana 3,0 

Làn till leasingtransaktloner 
Vlllkorllgt globalt làn till Leasafric 
Ghana Limited 3,0 

Burkina Faso 

Spinnerl för Produktion av bomullstràd I 
Bobo-DIoulasso 
FILSAH S.A. Bobo-Dioulasso  

Guinea 

Renovering av Grand Hôtel de 
l'Indépendance I Conakry  
Société Guinéenne d'Hôtellerie et 
d'Investissement (SGHI) S.A.   

1,0 

1,0 I  

0,5 

0,5 • 

Västindien 61,0 
Barbados 30,0 

Utbyggnad av dieseikraftverkens 
produktionskapacitet 
Barbados Light and Power Company Ltd 30,0 

Dominikanska republiken 10,0 

Làn till smà och medelstora 

Desarrollo 
Investerlngsprojekt: 

t làn till Banco de I - Globalt 
ADEMI, S.A.   

- Vlllkorllgt globalt làn till Banco de 
Desarrollo ADEMI, S.A. 

- Förvärv av kapitalandel I Banco de 
Desarrollo ADEMI, S.A  

Trinidad och Tobago 

Làn till smà och medelstora  
Investerlngsprojekt: 
- Globalt làn till Development Finance 

Limited  
- Vlllkorllgt làn till Development Finance 

Limited för finansiering av förvärv av 
kapitalandelar  

StiUahavsomràdet 
Fiji 
Modernisering av ett hotell I Korotogo, 
Coral Coast 
Vlllkorllgt làn till Hillview Ltd   

Genomförbarhetsstudle avseende 
mlljôpàverkan av ett projekt för anläggning 
av ett hotellomràde pa sydkusten av ön Viti  
Levu 
Vlllkorllgt làn till staten 

Samoa 

Làn till smà och medelstora 
Investerlngsprojekt 
Vlllkorllgt globalt làn till Development Bank 
of Western Samoa 

3,0 • 

6,0 1 

1,0 1 

10,0 

Saint Vincent och Grenadinerna 

Anskaffande av en dieselgenerator 
Staten 

Surinam 

Ökning av oljeproduktlonen vId kalian I 
Tambaredjo och byggande av en oljeledning 
till Suralcoplatsen 
Staatsolie Maatschappij, Suriname N.V. 

Dominica 

Làn till smà och medelstora 
Investerlngsprojekt: 
Vlllkorllgt globalt làn till Dominica 
Agricultural, Industrial and 
Development Bank 

8,0 

2,0 

4.0 

4,0 

4,0 

4,0 

3,0 

3,0 

4,3 
2,3 

2,0 

0,3 

2,0 

2,0 
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Utomeuropeiska länder och 
territorier (ULT) 
Mayotte 

2,0 
2,0 

Modernisering av produktionsanläggningen 
i Badamiers kraftverk och tillhörande 
installationer för transport och försörjning 
Vlllkorllgt làn tili Électricité de Mayotte 2,0 

Sydafrika 
Transport av lagrat vatten fràn floden 
Senqu/Orange 
I Highlands (Lesotho) 
tili Gautengreglonen 
Trans-Caiedon Tunnel Authority 45,0 

Làn tili smà och medelstora kommunaia 
Infrastrukturlnvesteringar 
Globalt làn till infrastructure Finance  
Corporation Ltd   40,0 

Latinamerika och Asien 
Brasilien 125,0 

Byggande och drift av 
en gasledning mellan Bolivia och södra 
och sydöstra Brasilien 
Transportadora Brasiieira Gasoduto 
Bolivia - Brasil SA   

Byggandeav 
en bllfabrik 
Mercedes-Benz do Brasil S.A.. 70,0 • 

Vietnam 55,0 
En gasledning mellan gasfyndlgheter 
utanför kosten och Ho Chi MInh City 
PetroVietnam SS,0 

Filippinerna 50,0 

Utbyggnad och förbättring av näten för  
försörjning, rening och behandling av 
vatten I den vastra delen av Manila 
Mayniiand Water Services, ine  50,0 

Làn till smà och medelstora 
Investerlngsprojekt 
Globalt làn till FINDEVCO _ 50,0 • 

Panama 50,0 
Modernisering och utbyggnad av 
telekommunlkatlonsnätet 
Cable and Wireless Panama S.A 

55,0 • Argentina 

50,0 • 

36,8 
Modernisering och utbyggnad av 
vattenförsörjningsnäten I Staden Cordoba 
Aguas Cordobesas S.A. 36,8 * 

Indonesien 45,0 

Teknisk uppgradering, förbättring och 
utbyggnad av transport- och 
distributlonsnätet för vatten I den östra  
delen av Jakarta 
PT Kekar Thames Pam Jaya 45,0 • 

Fore detta jugoslaviska republiken (Makedonien ach Albanien) 

Före detta jugoslaviska 
republiken Makedonien 70,0 

Albanien 22,0 

Tvà avsnitt av vägnätet mellan Skopje och 
Tetovo samt mellan Stob/ och Demir Kapija 
Staten 70,0 

Fyrflllgt vägavsnitt mellan Dürres 
och Tirana 
Staten för Generai Roads Directorate 22,0 • 
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Tabell A: Individuella làn inom Europeiska Unionen 1998 
Fördelning per land och enllgt mài C) 

(miljoner euro) 

Regional-
Kommunikations-

infrastrukturer Miljöskydd och Internationell 
utveckling Inom gemenskapen stadsmiljö Energimâl konkurrenskraft 

Belgien  576 475 135 51 37 
Danmark  460 610 60 60 40 
Tyskland 2 451 1 043 994 238 303 
Grekland 377 143 — 165 — 
Spanien  1 635 1 323 523 59 — 
Frankrike 450 479 91 21 165 
Irland  112 — — 96 — 
Italien  2 936 2 191 159 218 293 
Luxemburg — 92 — — — 
Nederländerna  — 22 359 — — 
Österrlke  84 50 178 119 100 
Portugal  1 439 676 507 148 — 
Finland 285 349 — 78 — 
Sverige  154 151 323 247 95 
Förenade kungarlket .... 1 225 1 000 1040 618 247 
Övriga (Art. 18) (') 250 — 32 

Totalt  12 186 8 855 4 369 2148 1 280 

(') Eftersom viss finansiering uppfyller fiera mài, vore en sammanräkning av rubrikernas totalbelopp missvlsande. 
Ο Finansiering tlllhörande transaktioner Inom Europeiska Unionen enllgt artlkel 18.1., andra stycket i bankens stadgar. 

Tabell B: individuella lân inom Europeiska Unionen 1994-1998 
Fördelning per land och enligt mal 

(miljoner euro) 

Reglonal-
utveckllng 

Kommunlkatlons-
Infrastrukturer 

Inom gemenskapen 
Miljöskydd och 

stadsmiljö Energimâl 
Internationell 

konkurrenskraft 
Belgien  1 405 1 827 483 234 37 
Danmark  1890 2 877 721 522 106 
Tyskland  7 561 2611 3 769 2 447 1 063 
Grekland . 2 543 1 619 119 735 — 
Spanien  10 181 5 635 3 836 1 631 9 
Frankrike  4 071 3 573 1 554 110 1 007 
Irland .......... 571 140 153 158 
Italien  9 920 5 537 5 091 2 968 1 349 
Luxemburg ........ 79 188 79 79 
Nederländerna  — 616 919 491 160 
Österrlke  503 391 317 357 497 
Portugal ...... . . . 6 319 2 665 2 038 1 116 11 
Finland 604 1 012 315 172 
Sverige . . . . . . 975 1 647 606 585 154 
Förenade kungarlket .... 7 023 5 022 4 207 2615 750 
Övriga (Art. 18) — 877 75 895 

Totalt  53 644 36 236 24 282 15 117 5 145 
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Tabell C: Beviljade làn inom Europeiska Unionen 1998 
Fördelning pâ länder och sektorer 

(miljoner euro) 

Infrastruktur 

Totalt 
Individuelia 

làn Kommunikation 

Vattenför-
sörjning 

och diverse Energi 

Industri,  
tjänster och 

jordbruk 
Utbildning 

Mälsa 
Globala 

làn 

Belgien  858 711 475 73 51 III — 147 
Danmark    745 710 610 23 38 40 — 35 
Tyskland  5 168 2 796 1 043 965 187 190 412 2 372 
Grekland .... . . 736 377 143 165 — 70 359 
Spanien ...... 3 152 2 096 1 612 268 59 49 108 1056 
Frankrike . . 2 837 796 610 21 — 165 — 2 040 
Irland  263 112 — 96 17 151 
Italien . 4 387 3 360 2 191 289 218 661 1 028 
Luxemburg  109 92 92 — — — — 17 

Nederländerna .... 426 381 22 359 — — 45 
Österrike  358 290 51 58 40 142 68 
Portugal  1 505 1439 1 131 51 106 25 126 67 
Finland .... . . . 551 501 349 — 78 75 — 50 
Sverige  664 608 294 37 182 95 — 56 
Förenade kungariket . . 3 074 2 299 1 118 360 490 275 56 775 
Övriga  282 282 250 — 32 — — — 

Totalt  25 116 16 850 9 991 2 505 1 740 1 844 772 8266 

Tabell D: Beviljade làn inom Europeiska Unionen 1994-1998 
Fördelning pâ länder och sektorer 

Infrastruktur 

{miljoner euro) 

Totalt 
Individuella 

làn Kommunikation 

Vattenför-
sörjning 

och diverse 

Industri,  
tjänster och 

Energi jordbruk 
utbildning 

Hälsa 
Globala 

làn 

Belgien  3 935 2 604 1 827 371 234 172 — 1 332 

Danmark  3 845 3 599 2 951 99 263 286 — 246 

Tyskland  16 831 9 261 2312 2 154 2 219 2 009 567 7 570 

Grekland .... . . 3 246 2 543 1 724 14 735 — 70 703 

Spanien ...... 14 252 11242 7 039 1 519 1 297 1 004 383 3011 

Frankrike . . . . . . 12 750 6 052 4 267 206 — 1 556 23 6 699 

Irland . 1 278 571 210 116 158 54 35 706 

Italien .... . . . 18 559 13 313 4912 2 146 3 838 2417 — 5246 

Luxemburg  289 267 188 — — 79 — 22 

Nederländerna .... 2 309 1 747 616 781 191 160 — 562 

Österrike ...... 1 645 1332 391 125 278 539 — 313 

Portugal  6 490 6319 4 567 437 1 071 118 126 171 

Finland 1 434 1 272 1 012 — 121 140 — 161 

Sverige  2 709 2 562 1 767 180 461 154 — 146 

Förenade kungariket . . 13 924 11 797 5 367 2 320 2 827 1 227 56 2 127 

Övriga  1 812 1 797 877 24 895 — — 15 

Totait  105 309 76 278 40 024 10 490 14 589 9 915 1 260 29 031 
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Tabell E: Beviljade làn inotn Europeiska Unionen under 1998 
Fördelning pâ sektorer 

(miljoner euro) 

Belopp 

% 
individuella 

län 
% 

Totalt 
Energi och infrastrukturprojekt  14 235 84,5 56,7 

Energi  1 740 10,3 6,9 
Produktion .... . . . ...... 603 3,6 2,4 
Elektricitet  377 2,2 1,5 
Kolväte.  188 1,1 0,8 
Värme  38 0,2 0,1 
Transport och lagring  1 137 5,8 4,5 
Elektricitet  754 4,5 3,0 
Koiväte  348 2,1 1,4 
Värme  . . 36 0,2 0,1 

Transport  6 556 38,9 26,1 
Järnväg  2 202 13,1 8,8 
Vagar och motorvägar .   1 760 10,4 7,0 
Flygtrafik . . . 1 168 6,9 4,7 
Stadstrafik ......... . 814 4,8 3,2 
Särskllda arbeten  520 3,1 2,1 
Sjötransport . . . . 91 0,5 0,4 

Telekommunikation  3 435 20,4 13,7 
Nät, centraler och Internationella kablar .....   1 689 10,0 6,7 
Mobiltelefoni  1 428 8,5 5,7 
Satelliter och stationer  318 1,9 1,3 

Vatten, aviopp och fast avfall  1 043 6,2 4,2 
Hantering av fast och flytande avfall  550 3,3 2,2 
Dricksvattenförsörjning och bantering av avioppsvatten  493 2,9 2,0 

Urbana infrastrukturprojekt  1 461 8,7 5,8 
Urban âteruppbyggnad  1 198 7,1 4,8 
Stadsplaneringsprojekt  263 1,6 1,0 

Industri, jordbruk, utbildning, hälsa och tjänster . . . . . . . . . . 2 615 15,5 10,4 

Industri  9,5 6,4 
Tillverkning avtransportmaterial  . . 614 3,6 2,4 
Kemisk industri  . . 314 1,9 1,3 
Tillverkning av maskiner och utrustning  . , 170 1,0 0,7 
Metallurgi och metallarbeten  0,9 0,6 
Tillverkning av elektrisk utrustning och elektronik . . ...... . . . 121 0,7 0,5 
Pappers-och kartongindustri; edition och tryckning  100 0,6 0,4 
Tillverkning av övriga mineralprodukter, icke-metalt  . . 95 0,6 0,4 
Träarbeten och tillverkning av träartiklar  32 0,2 0,1 

Tjänster  . . 240 1,4 1,0 
Samhällstjänster, sodala och privata  0,6 0,4 
Handel  0,5 0,3 
Forskning och utveckling  0,3 0,2 

Utbildning och hälsa  4,6 3,1 
Hälsa  3,0 2,0 
Utbildning och fortbildning  1,6 1,1 

Totalt individuella län  100,0 67,1 

Totalt globala län  — 32,9 

Totalt  — 100,0 
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Tabell F: Beviljade làn inom Europeiska Unionen 1994-1998 
Fördelning pâ sektorer 

{belopp i miljoner i euro) 

Industri  
Tiliverkning av transportmaterial  
Kemisk industri  
Raffinering  
Pappers- och kartongindustri: edition och tryckning .  
Tiliverkning av elektrisk utrustning och elektronik . 
Metallurgi och metallarbeten  
Tiliverkning av maskiner och utrustning  
Jordbruks-och livsmedelsindustri  
Tiliverkning av övriga mineralprodukter, icke-metall 
Gummi-och plastindustri  
Träarbeten och tiliverkning avträartiklar . . . .  
Textil-och beklädnadsindustri .... . . . . 

Tjänster  
Turism och fritid 
Tjänster till företag och offentliga organ 
Samhällstjänster, sodala och privata .   
Forskning och utveckling  
Handel  

Utbildning och hälsa  
Hälsa  
Utbildning och fortbildning  

Jordbruk, fiske och skogsbruk  

8 453 
3 558 
1 198 

842 
700 
662 
487 
357 
186 
178 
100 
56 
30 

1 335 
7 

830 
190 
116 
192 

1260 
701 
559 

126 

% 
individuella 

làn totalt 

Energl och infrastrukturprojekt  65 103 85,3 61,8 

Energl  14 589 19,1 13,9 
Produktion . . 7 701 10,1 7,3 
Elektridtet .   5 758 6,8 4,9 
Kolväte . . . . 7 693 2,2 7,6 
Värme . . 850 7,7 0,8 
Transport och distribution 6 888 9,0 5,5 
Kolväte  4212 5,5 4,0 
Elektridtet  2 457 3,2 2,3 
Värme  219 0,3 0,2 

Transport  30 030 39,4 28,5 
Vägar och motorvägar  11 069 14,5 10,5 
Järnväg  7 897 10,4 7,5 
Stadstrafik  4 101 5,4 3,9 
Flygtrafik . . . . . . 3 578 4,7 3,4 
Särskilda arbeten . . . . . . . . 2 802 3,7 2,7 
Sjötransporter . . .. ., . ,. . . . . , . . . . 555 0,7 0,5 
Kombitransportcenter m.fl. . . . . . . . . . . . . 28 

Telekommunikation    9 994 13,1 9,5 
Nät, centraler och internationella kablar . ., . ., . . . . . . . . . 5 943 7,8 5,6 
Mobiltelefoni  3 366 4,4 3,2 
Satelliter och stationer  684 0,9 0,6 

Vatten, aviopp och fast avfall  6 525 8,6 6,2 
Hantering av fast och flytande avfall  3 412 4,5 3,2 
Dricksvattenförsörjning och bantering av avioppsvatten .... . . . 3 112 4,1 3,0 

Urbana infrastrukturprojekt  3 965 5,2 3,8 
Urban âteruppbyggnad  2316 3,0 2,2 
Stadsplaneringsprojekt . 1 649 2,2 1,6 

Industri, tjänster, utbildning, hälsa och jordbruk  11 175 14,7 10,6 

11,1 
4,8 
1,6 
1,1 
0,9 
0,9 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

1,8 
0,0 
1,1 
0,2 
0,2 
0,3 

1,7 
0,9 
0,7 

0,2 

8.0 
3,5 
1.1 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

1,3 
0,0 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 

1,2 
0,7 
0,5 

0,1 

Totalt individuella làn . 76 278 100,0 72,4 

Totalt globale làn    29 031 — 27,6 

Totalt  105 309 — 100,0 
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Tabell G: Beviljade lân per region under 1998 samt 1994-1998 

Denna tabell visar finansieringslnsatsernas fördelning pâ regioner (Nuts 1 eller 2 beroende pâ vilket land som analyseras). Dar möjlighet 
funnits har de individuella lânen som täcker fiera regioner delats upp. EUROSTAT:s beräkningar för 1995 ârs BNP per capita uttryckt i köp-
kraftsparitet (EURI 5 = 100). Arbetslöshetskvot 1997 (EUR15 = 10,7) Befolkning 1995 

(belopp i i miljoner euro) 

BNP/ Arbetslöshetskvot Befolkning 
capita (%) (tusental) 1998 1994-1998 

Belgien  114 8,9 10 137 858 3 935 

Bryssel  172 13,5 952 90 356 
Västflandern . . . 117 6,3 5 870 291 701 
Vallonien  91 12,5 3315 330 593 
Flerregionsprojekt — — — — 953 
Globala lân ... . — — 147 1 332 

Danmark  113 5,7 5228 745 3 845 

Huvudstadsregionen — — 181 954 
Öster om Stora bält — — — 1 230 
Väster om Stora bält — — 399 886 
Flerregionsprojekt — — — 129 528 
Globala lân ... . — — — 35 246 

Tyskland  ... 110 9,8 81 662 5 168 16 831 

Hamburg  ... 795 8,8 1 707 83 199 
Bremen  ... 153 12,3 680 110 369 
Hessen  ... 150 7.4 5 994 44 330 
Baden-Württemberg  ... 126 6,2 10295 133 465 
Bayern ,. 126 5,9 11957 99 522 
Nordrhein-Westfalen . . . . . 113 9,0 17846 156 614 
Saarland . . ... 108 10,1 1 084 44 125 
Schleswig-Holstein .   ... 106 7,6 2 717 16 81 
Niedersachsen  ... 105 9,4 7 746 118 331 
Berlin  ... 105 13,4 3 471 1 036 1 581 
Rheinland-Pfalz  ... 98 7,2 3 963 23 51 
Brandenburg  ... 66 17,2 2 539 45 1 123 
Sachsen  ... 63 17,2 4 575 128 1 126 
Sachsen-Anhalt . . , , 61 20,6 2 750 60 510 
Mecklenburg-Vorpommern  ... 61 18,8 1 828 47 255 
Thüringen  ... 60 17,6 2511 31 312 
Flerregionsprojekt  ... — — — 623 1 267 
Globala lân  ... — — 2 372 7 570 

Grekland  ... 66 9,6 10 454 736 3 246 

Attika  ... 74 11,6 3 465 62 937 
Öarna  ... 6S 4,7 1 007 11 
Norra Grekland  63 9,1 3 373 400 
Mellersta Grekland  57 8,8 2 609 95 
Flerregionsprojekt  ... — — 315 1 100 
Globala lân  — 359 703 
Spanien  ... 77 21,1 39210 3152 14 252 
Balearerna  ... 100 12,2 726 193 392 
Madrid  ... 96 18,4 5 009 257 1 055 
Katalonien  ... 96 17,4 6 067 161 1 491 
Navarra  10,0 525 5 83 
Pais Vasco  ... 92 18,8 2 076 105 642 
La Rioja    11,8 261 10 
Aragon  88 14,4 1 182 5 224 
Valencia . 21,4 3 903 44 1 113 
Kanarieöarna . . . ... 75 20,9 1 549 47 248 
Cantabria  21,1 527 7 156 
Asturias  21,2 1 077 71 123 
Castilla-León  ... 70 19,9 2 516 26 341 
Murcia  18,3 1078 8 101 
Castilla-La Mancha  ... 64 19,1 1 687 56 291 
Galicia  19,2 2 727 137 1 040 
Andalusien  ... 57 32,0 7 097 104 1 292 
Extremadura  29,5 1 072 26 183 
Flerregionsprojekt  — — 843 2 456 
Globala lân  — 1 056 3011 
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Tabell G: Presentation av finansieringsinsatser per region under 1998 samt 1994-1998 (fortsättning) 

(belopp i miljoner euro) 

BNP! Arbetslöshetskvot Befolkning 
capita (%) (tusental) 1998 1994-1998 

Frankrike 107 12,0 58138 2 837 12 750 

lle-de-France . . . 165 10,7 11009 75 499 
Alsace , . . 110 7,8 1 696 — 65 
Övre Normandie ..... . . . . . . . . . 109 13,6 1 773 45 233 
Rhône-Alperna  103 10,5 5 568 23 1 215 
Champagne-Ardenne . . . . . , 96 13,3 1353 — — 
Mellersta Frankrike . , 94 10,9 2 422 67 67 
Provence-Côte d'Azur  . . . 94 16,5 4 429 46 456 
Pays de la Loire . . . 94 11,0 3149 — 107 
Franche-Comté  , . . 93 9,1 1 123 80 248 
Nedre Normandie . . , . . . 93 13,2 1418 — — 
Aquitaine  , . . 93 11,9 2 878 19 50 
Bourgogne .   92 11,0 1624 — — 
Lorraine  . . . 90 11,3 2311 90 517 
Sydfrankrike-Pyrenéerna . . . . . . . , 89 11,2 2 500 90 364 
Nordfrankrike-Pas-de-Calais ...... . . . 89 16,6 3 998 60 991 
Picardie  . . . 86 14,2 1867 83 337 
Bretagne . . . . 86 9,9 2 885 — 162 
Poitou-Charentes  . . . S6 11,4 1615 — 38 
Auvergne  . . . S5 11,0 1331 — — 
Limousin  . . . 84 9,2 712 5 18 
Languedoc-Roussillon  . . . 81 17,8 2 218 24 298 
Korsika  . . . 81 15,2 260 — — 
Utomeuropeiska département . . . . . . . . . 47 — 1 587 68 134 
Flerregionsprojekt  . . . — - — 21 254 
Globale lân  . . . — — 2 040 6 699 

Irland  . . . 93 10,1 3 582 263 1 278 

Italien  . . . 103 12,3 58350 4 387 18 559 

Lombardiet  133 6,2 9 081 46 978 
Emilia-Romagna  132 6,7 3 995 37 347 
Valle d'Aosta  131 4,1 121 — — 
Friuli-Venezia Giulia  127 4,8 1 212 62 126 
Trentino-Alto Adige  126 3,8 928 — 370 
Veneto  124 4,8 4 509 162 505 
Liguria . . . . . . . 120 10,2 1 692 — 143 
Piemonte  . . . 118 8,7 4372 335 794 
Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 13,3 5293 308 1 348 
Toscana ............. 111 8,5 3 589 89 252 
Marche ...... . . . . , . . 105 7,1 1469 157 698 
Umbria . 99 8,2 839 81 116 
Abruzzi . . . . . . . 90 8,8 1292 18 794 
Molise  77 17,2 338 8 160 
Sardinien........ . . . . , 75 20,5 1 691 22 567 
Puglien  . . . 71 18,3 4 154 57 709 
Basilicata . . . . ... . . 69 20,6 621 272 702 
Sicilien  67 24,0 5182 189 923 
Campanien . ... 66 26,1 5 860 463 880 
Caiabrien  60 24,9 2 114 25 164 
Flerregionsprojekt . . . . . .... — — — 1 026 2 740 
Globale lân  — — 1 028 5 246 

Luxemburg  . . . 168 2,5 410 109 289 

Nederländerna .   . . . 107 5.2 15460 426 2 309 

Västra  116 5,1 7229 381 1 182 
Norra  105 6,8 1 625 — — 
Södra  103 4,8 3 415 — 51 

Östra  95 4,8 3191 — 278 
Flerregionsprojekt  — — — 236 
Globale lân  — — 45 562 
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Tabe» G: Presentation av finansieringsinsatser per region under 1998 samt 1994-1998 (fortsättning) 

(belopp i miljoner euro) 

BNP/ Arbetslöshetskvot Befolkning 
capita (%) (tusental) 1998 1994-1998 

Österrike  111 4,4 8 047 358 1 645 

Östra  125 4,6 3 385 54 343 
Västra  108 3,8 2 894 79 253 
Södra  . ... . 89 5,1 1 767 107 346 
Flerregionsprojekt  — — — 50 391 
Globale lân  — — — 68 313 

Portugal  ... 70 6,7 9 916 1 505 6 490 

Lissabon och Tejodalen  ... S9 7,9 3310 586 2 490 
Algarve  ... 70 8,2 345 12 70 
Norra  ... 62 6,9 3 525 310 838 
Mellersta  ... 59 3,4 1 713 194 262 
Alentejo  ... 57 10,4 526 54 54 
Madeira  52 5,4 257 74 166 
Açores -  50 5,4 241 6 6 
Flerregionsprojekt . . . . . . . . . ... .. .. — — 202 2 432 
Globale lân . .. .. ... — — — 67 171 

Finland ... 97 14,8 5 708 551 1 434 

Nyland .   123 11,4 1 318 167 251 
Aland . . . 120 4,6 25 — — 
Södra  ... 92 15,1 1 795 233 417 
Norra  ... 88 18,6 557 43 156 
Mellersta  ... 84 14,9 707 39 115 
Östra  ... 75 18,7 706 19 19 
Flerregionsprojekt  ... — — — — 314 
Globale lân  ... — — 50 161 

Sverige  ... 101 10,4 S 827 664 2 709 

Stockholm  ... 123 7,9 1 717 177 487 
Mellersta Norrland  102 10,2 395 54 54 
Smâland med öarna  99 8,6 795 8 77 
Norra Mellansverige  99 12,3 864 — — 
Övre Norrland  98 13,3 527 57 103 
Västsverlge  97 10,4 1 766 131 369 
Sydsverige  93 11,9 1262 100 760 
Östra Mellansverige . . . . . .... ... 92 10,2 1 501 31 79 
Flerregionsprojekt .... .   — — 51 632 
Globale lân . . . . . . .. . . — — 56 146 

Förenade kungariket  ... 96 7,7 58 606 3 074 13 924 

Sydöstra England  113 6,6 17 989 807 3 132 
Skottland  96 8,0 5 137 183 845 
East Anglia  96 5,5 2 123 — 712 
Sydvästra England  ... 93 5,7 4 827 — 186 
East Midlands ... 91 6,0 4 124 — 258 
West Midlands 89 7,0 5306 202 862 
Yorkshire och Humberside 87 7,9 5 030 904 
Nordvästra England ......... 86 7,7 6410 66 1 064 
Norra England . . . . . ... 83 9,3 3 095 111 511 
Wales .... 80 7,5 2917 197 990 
Nordirland  78 10,3 1 649 44 44 
Flerregionsprojekt ... — — 690 2 290 
Globale lân  — 775 2 127 

Övriga ...... . . . . . . . ... — 282 1 812 

Totalt 373 135 25 116 105 309 
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Tabell H: Konventioner, finansprokoll och beslut som gällde eller var förhandlade 1 aprii 1999 

(miljoner euro) 

Finansieringar ur 
budgetmedel 

Finansie-

Konvention, finansprotokoll 
eller beslut Förfalloär 

Lân EIB:s 
egna 

medel (') 

ringar med 
riskkapi-

tal [') 

Icke âter
betalnings

piiktigt stöd f) Totalt 

Länderna i Afrika, Västindien och Stilla havet (AVS) 
Utomeuropeiska länder och territorier (ULT) 

AVS 0 Andra finansprotokoliet 
Fjärde Lomékonventionen 

2000 1 658 1 000 11 967 {') 14 625 

ULT 0 Rädels beslut 2000 35 30 135 (^) 200 

Republiken Sydafrika Rädels beslut 2000 375 — — 375 

Medelhaviänderna (') 0 Rädels beslut 2000 2 310 200 (') 3 425 ('") 5 735 

Turkiet Särskilt finansiellt samarbete, 
ännu inte i kraft 

2000 750 — 750 

Länderna i Central- och Ost
europa (") 

Rädels beslut 2000 3 520 — 4 952 (") 8 472 

F d jugoslaviska republiken 
Makedonien 

Finansprotokoll 2000 150 — 20 (") 170 

Bosnien-Hercegovina Rädels beslut 2000 100 — 19 (») 119 

Länderna i Latinamerika och 
Asien (") 

Rädels beslut 2000 900 — — 900 

Finansieringsordning för stöd 
inför anslutningen (") 

EIBis finansieringsordning 2000 3 500 — — 3 500 

(') Lân med räntelättnader frln Europeiska utvecklingsfonderna för projekt i AVS-länder och ULT samt lân frân gemenskapsbudgeten for projekt i vissa länder 
1 Medelhavsomrâdet. Räntelättnaderna finansieras via icke âterbetalningspiiktigt stöd. 

Ο Beviljat och förvaltat av EIB. 

f) Beviljat och förvaltat av Europeiska kommissionen. 

C) Afrika: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verde, Comorerna, Kongo, Elfenbenskusten, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Gabon, Gam
bia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ekvatorialguinea, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritius, Mauretanien, Mocambique, Namibia, Niger, 
Nigeria, Uganda, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, Rwanda, Sâo Tomé och Principe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Soma-
lien, Sudan, Swaziland, Tanzania, Tchad, Togo, Zambia, Zimbabwe. Västindien: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, 
Haiti, Jamaica, Dominikanska republiken, Saint Lucia, Saint Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, Surinam, Trinidad och Tobago. Stilla havet; Fiji, Ki 
ribati, Papua Nya Guinea, Salomonöarna, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 

{') Inbegriper belopp avsatta tili räntelättnader för EIB-Iän. 

(') Grönland, Mayotte, Saint Pierre och Miquelon, Nya Kaledonien och tillhörande omrâden, Franska Polynesien, Franska Syd- och Antarktisterritorierna, Wallis-
och Futunaöäarna, Aruba, Nederländska Antillerna, Anguilla, Brittiska Antarktiska Territorierna, Brittiska terrltoriet i Indiska Oceanen, Brittiska Jungfruöarna, 
Caymanöarna, Falklandsöarna, Sydgeorgien och Sandwichöarna, Montserrat, Pitcairn, Saint Helena och tillhörande omrâden, Turks- och Caicosöarna. 

C) Algeriet, Cypern, Egypten, Gazaremsan och Västbanken, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet. 

Ο Totala eller resterande belopp som finns avsatta genom tidigare finansprotokoll eller liknande och kan användas samtidigt. 

Ο Vägledande belopp för icke âterbetalningspiiktigt stöd i följande kolumn. 

Π Inklusive belopp tili projekt, som finansieras via icke âterbetalningspiiktigt stöd, samt tili räntelättnader i förbindelse med EIB-Iän tili miljöprojekt. 

{") Albanien, Bulgarien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckiska republiken, Rumänien, Slovakien, Slovenien. 

(") Vägledande program för perioden 1996-1999, som förvaltas av Europeiska kommissionen. 

(") Till räntegottgörelser i förbindelse med lân frân EIB till infrastrukturprojekt av gemensamt intresse för EU och den tidigare jugoslaviska republiken Make
donien, som ocksâ hartillgâng till ovannämnda program (jfr punkt 12). 

(") Anslaget belopp till räntelättnader i förbindelse med lân frân EIB. 

{") Bangladesh, Brunei Darussalam, Kina, Indien, Indonesien, Macao, Malaysien, Mongoliet, Pakistan, Filippinerna, Singapor, Sri Lanka, Thailand och Vietnam.  
Latinamerika: Argentina, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Peru, Uruguay och Venezuela. 

(") Till kandidatländerna för anslutning tili EU: Ungern, Polen, Slovakien, Tjeckien, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen, Slovenien och Cypern. 
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Tabell I och J: Finansiering utanför Europeiska Unionen 1998 

(miljoner euro) 

Sektor 

(varav 
finansierings- Vatten-

ordning för stöd bantering Industri Globala 
Totalt inför ansiutningen) Energi 1 <ommunikation och diverse 1 och tjänster iän 

Central- och 2 295 (1 320) 51 1 644 135 365 100 
Osteuropa 
Polen 715 (605) — 575 — 140 — 
Rumänien 435 — — 425 — — 10 
Ungern 375 (315) — 110 110 125 30 
Tjeckiska republiken 270 (250) — 230 — — 40 
Bulgarien 225 — — 100 25 100 — 
Slovenien 140 (140) — 130 — — 10 
Slovakiska republiken 51 — 51 — — — — 
Lettland 44 (10) — 34 — — 10 
Litauen 40 — — 40 — — — 

CYPERN 80 (50) 30 — — 50 

Totalt 2 375 (1 370} 81 1 644 135 365 150 
(finansieringsordning för 
stöd inför ansiutningen) 

PECO — (1 320} — (985} (110} (155} (70} 
Cypern — (50} - — — — (50} 

(miljoner euro) 

Sektor 

Medel Vatten-
hantering Industri Globala 

Totalt Egna medel Budgetmedel Energi Kommunikation och diverse och tjänster Iän 

MEDELHAVSLÄNDERNA 886 800 86 225 25 306 130 200 
Egypten 250 225 25 50 5 95 75 25 
Marocko 183 138 45 95 — 9 — 79 
Tunisien 175 165 10 45 — 70 — 60 
Gaza 102 97 5 35 20 30 12 5 
Jordan 84 83 1 — — 40 43 1 
Turkiet 32 32 — — 32 
Algeriet 30 30 — — — 30 
Libanon 30 30 — — — 30 

AVS-iänderna och ULT 560 288 272 233 28 58 87 154 
Afrika 473 239 234 193 28 58 85 109 

Södra Afrika 277 167 110 122 10 58 62 25 
Östafrika 115 32 83 41 13 61 
Västafrika 81 41 41 30 6 — 23 23 

Västindien 61 49 12 38 — — — 23 
Stilla havet 4 — 4 — 2 2 
AVS-länderna tillsammans 20 — 20 — 20 
ULT 2 2 2 - — — 
SYDAFRIKA 135 135 — — 45 — 90 

ASIEN OCH LATINAMERIKA 362 362 - 110 50 132 70 
Latinamerika 212 212 - 55 50 37 70 _ 
Brasilien 125 125 - 55 70 _ 
Panama 50 50 — 50 _ 
Argentina 37 37 — — 37 
Asien 150 ISO - 55 95 
Vietnam 55 55 - 55 _ _ 
Filippinerna 50 50 — 50 _ _ 
Indonesien 45 45 - — — 45 — — 
CENTRAL- OCH 92 92 _ 92 
OSTEUROPA 
Den tidigare jugoslaviska republi 70 70 70 
ken Madedonien 
Albanien 22 22 — 22 — — 
Totalt 2 035 1 677 358 568 195 541 287 444 
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Taben Κ: Finansieringsinsatser i AVS-länder och UL11994-1998 
Fördelning pâ länder och sektorer 

(miljoner euro) 

Sektor 

MPHPI Vatten-
hantering Industri Globale 

Totalt Egna medel Budgetmedel Energl Kommunikation och diverse och tjänster lên 

Samtliga AVS-länder  94,6 70,0 24,6 — 94,6 
AFRIKA  . 1 360,4 657,2 703,2 474,9 198,7 161,1 226,3 299,4 
Vasta frika  320,2 147,0 173,2 141,7 27,9 15,0 100,1 35,4 
Elfenbenskusten  60,2 41,5 18,7 37,6 11,5 — 7,1 4,0 
Regionalt........... 54,6 20,0 34,6 30,0 — — — 24,6 
Mali  47,7 35,0 12,7 5,3 — — 41,6 0,9 
Guinea  41,5 1,5 40,0 25,0 — — 16,5 — 
Ghana  38,7 34,0 4,7 34,0 — — 0,7 4,0 
Burkina Faso  29,8 — 29,8 9,8 13,0 — 7,0 — 
Mauretanien  24,5 15,0 9,5 — — — 24,5 — 
Senegal  19,0 — 19,0 — 3,4 15,0 0,6 — 
Kap Verde  2,0 — 2,0 — — — 2,0 — 
Benin . . 2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Guinea Bissau  0,2 — 0,2 — — — 0,2 — 
Centraiafrika ....... 38,6 18,5 20,1 26,1 10,5 — 2,0 — 
Kamerun  21,9 8,0 13,9 20,5 — — 1,4 — 
Gabon  11,1 10,5 0,6 — 10,5 — 0,6 — 
Sào Tomé och Principe .... 5,6 — 5,6 5,6 — — — — 
Osta frika  334,6 78,4 256,2 69,5 58,6 — 28,7 177,8 
Kenya . . 117,6 67,0 50,6 5,5 — — 0,1 112,0 
Etiopien . 95,0 — 95,0 41,0 35,0 — 9,0 10,0 
Uganda  61,1 11,4 49,6 — — — 19,3 41,8 
Tanzania  48,1 — 48,1 23,0 12,8 — 0,3 12,0 
Eritrea  8,0 — 8,0 — 8,0 — — — 
Djibouti    2,8 — 2,8 — 2,8 — — — 
Seychellerna  2,0 — 2,0 — — — — 2,0 
Södra Afrika  637,0 383,3 253,7 237,6 71,7 146,1 95,4 86,2 
Namibia  114,7 108,8 5,9 55,0 34,7 14,1 2,9 8,0 
Mocambique  106,5 58,0 48,5 40,0 — — 66,5 — 
Zambia  91,5 — 91,5 50,0 — — 6,0 35,5 
Lesotho  77,0 59,0 18,0 20,0 — 54,0 — 3,0 
Mauritius  63,0 63,0 — 10,0 37,0 16,0 — — 
Zimbabwe . 57,1 42,0 15,1 30,0 — — 10,1 17,0 
Botswana . . 57,0 52,5 4,5 6,6 — 43,0 3,4 4,0 
Madagaskar    36,2 — 36,2 25,0 — 4,0 3,5 3,7 
Malawi . . . 25,0 — 25,0 — — 15,0 — 10,0 
Swaziland ...... . . 8,0 — 8,0 — — — 3,0 5,0 
Comorerna . . 1,0 — 1,0 1,0 — — — — 
Fierregionsprojekt  30,0 30,0 — — 30,0 — — 
VÄSTINDIEN  364,5 280,0 84,5 153,7 71,0 34,0 9,2 96,6 
Jamaica 81,0 79,0 2,0 — 60,0 7,0 — 14,0 
Trinidad och Tobago  67,6 61,5 6,1 45,0 — — 8,6 14,1 
Barbados  50,0 50,0 — 50,0 — — — — 
Dominikanska republiken . . . 41,0 11,0 30,0 15,0 — — — 26,0 
Bahamas  34,0 34,0 — 20,0 — 14,0 — — 
Regionalt  29,0 20,0 9,0 — 4,0 — — 25,0 
Saint Lucia  11,5 10,0 1,5 8,0 — — — 3,5 
Saint Vincent Grenadinerna . . 9,0 4,0 5,0 4,0 5,0 — — — 
Republiken Guyana  8,3 — 8,3 — — 7,8 — 0,5 
Haïti . 8,0 — 8,0 — — — — 8,0 
Belize  6,2 2,5 3,7 3,7 — — — 2,5 
Grenada . . 5,8 4,0 1,8 4,0 — 1,8 — — 
Republiken Surinam  4,7 4,0 0,7 4,0 — — 0,7 — 
Antigua . . . 3,4 — 3,4 — — 3,4 — — 
Dominica  3,0 — 3,0 — — — — 3,0 
Saint Christopher och Nevis . . 2,0 — 2,0 — 2,0 — __ 

STILLAHAVSOMRÂDET . . . . 69,5 40,7 28,8 — 11,7 — 48,6 9,2 
Papua Nya Guinea  50,0 29,0 21,0 — — — 46,0 4,0 
Fidji  10,6 8,0 2,6 — 8,0 — 2,6 — 
Tonga  3,7 3,7 — — 3,7 — — — 
Samoa 3,5 — 3,5 — — — — 3,5 
Regionalt  1,7 — 1,7 — — 1,7 

Totalt AVS-länder .... . . 1 889,0 1 047,9 841,1 628,6 281,4 195,1 284,1 499,8 

ULT . . . 21,4 6,5 14,9 7,9 6,0 — 1,0 6,5 

Totalt  1 910,4 1 054,4 856,0 636,5 287,4 195,1 285,1 506,3 
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Tabe» L: Finansieringsinsatser i Sydafrikal 994-1998 
Fördelning per sektor (miljoner euro) 

Sektor 

Totalt Energi Kommunikation 

Vatten-
hantering 

och diverse 
Industri  

och tjänster 
Globale 

lân 

Sydafrika  435 101 45 — 289 

Totalt  435 101 - 45 — 289 

Tabell M: Finansieringsinsatser i Medelhavsländerna 1994-1998 
Fördelning pâ länder och sektorer (miljoner euro) 

Sektor 

Medel 
hantering 

Totalt Egna medel Budgetmedel Energi Kommunikation och diverse 

Egypten 922 876 46 105 90 185 
Marocko .......... 733 668 65 175 250 170 
Algeriet 660 660 — 470 110 30 
Turkiet 467 467 — 134 76 207 
Tunisien 456 423 33 60 148 150 
Libanon 415 412 3 27 145 210 
Jordanien 250 237 13 20 55 79 
Cypern (*) 228 226 2 30 12 72 
Gaza och Jordaniens västbank . . 196 184 12 35 43 60 
Israel 68 68 — — — 35 
Malta 18 15 3 — — ^ 

Totalt 4 413 4^36 177 1 056 929 1213 

(*) varav inom finansieringsordningen för stöd inför anslutningen: 50 miljoner 

Tabell N: Finansieringsinsatser i Central- och Östeuropa mellan 1994-1998 
Fördelning pâ länder och sektorer 

Industri  
och tjänster 

Globale 
lân 

464 

50 

43 

27 

78 
139 

50 
98 
33 
53 
114 
31 
33 
3 

584 632 

{miljoner euro) 

Sektor 

Cvarav finansieringsord- Vatten-
ningen för stöd inför an- bantering Industri Globale 

siutningen) Totalt Energi Kommunikation och diverse och tjänster lân 

Polen (60S) 1 923 180 1 090 365 140 
Tjeckien (250) 1 580 355 985 200 — 
Rumänien . . . . . . — 908 145 706 — 47 
Ungern (315) 885 35 355 110 125 
Slovakien — 528 181 297 — — 
Bulgarien. ......... — 375 — 250 25 100 
Slovenien (140) 288 — 278 — — 
Litauen . . . — 148 10 128 — — 
Lettland (10) 95 6 54 15 — 
Estland — 83 7 61 — — 
Den tidigare jugoslaviska republi
ken Madedonien — 70 — 70 — — — 
Albanien — 68 12 51 — — 5 

Totalt ^ 6 95Î 931 4 325 715 412 56S 
(varav finansieringsordningen för 
stöd inför anslutningen) . . . . (1 320) — — ^985J (110) (155) (70) 

Tabell O: Finansieringsinsatser i Latinamerika och Asien 1994-1998 

Fördelning pâ länder och sektorer (miljoner euro) 

Sektor 

148 
40 
10 

260 
50 

10 
10 
20 
15 

Totalt Energi Kommunikation 

Vatten-
hantering 

och diverse 
Industri  

och tjänster 
Globale 

lân 
Argentina  204 46 45 113 _ 
Filippinerna  195 72 50 50 23 _ 
Brasilien  180 55 125 
Indonesien  146 46 100 
Pakistan ........ 81 81 
Peru ............ 77 77 
Chile  75 75 
Thailand  58 58 
Kina ............ 55 55 
Vietnam ........... 55 55 
Panama  50 50 
Mexico  50 50 
Regionalt (Andinska pakten).... 40 40 Paraguay  17 — 17 
Uruguay  10 — — 10 — 
Totalt  1292 468 297 290 198 40 
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Tabell Ρ; Avtalade lân 1998 

Emissions-
mânad Emissionsplats 

Tecknings-
valuta Identifikation 

Beiopp (i miijoner) 
Valuta 

Beiopp (i miijoner) 
Ecu 

Loptid 
(i âr) 

Nominell 
ränta (%) 

1. Upplânade medel 
Transaktioner av langfristig karaktär (före swappar) 

OFFENTLIGA LÂN  

Januari 

Februar! 

Mars 

April 

Maj 

Tyskland DEM (2) 1 500 759,0 5 4,500 
Hongkong HKD 1 000 116,2 3 10,000 

Luxemburg USD 750 679,2 10 5,750 
Luxemburg ITL (3) 200 000 103,0 12 12,100 
Luxemburg USD (1) 300 271,7 3 5,375 
Luxemburg USD (1) 500 452,8 7 5,625 

Förenade kungarlket GBP (2) 500 749,9 11 6,250 
Förenade kungarlket CZK (1) 1 000 26,3 3 14,500 
Förenade kungarlket GBP 75 112,5 3 7,000 
Förenade kungarlket GBP 150 225,0 7 6,000 

Schweiz CNF 200 124,6 10 3,750 
Spanien ESP (1) 15 000 89,6 5 4,625 

Italien ITL (3) 500 000 257,5 15 11,150 
Italien ITL 300 000 154,5 3 varlerande 

Luxemburg ZAR 300 55,8 5 13,500 
Luxemburg USD 1 000 905,6 5 5,500 
Luxemburg ITL (2) 1 000 000 514,9 20 5,500 
Luxemburg ITL (1) (3) 600 000 309,0 15 13,000 
Luxemburg ITL (2) 750 000 386,2 30 5,625 
Luxemburg SEK (1) 750 85,9 5 5,625 
Luxemburg ITL (1)(3) 150 000 77,2 12 12,000 
Luxemburg FRF (2) 3 000 453,7 5 4,500 

Portugal PTE (2) 15 000 74,2 30 5,625 
Förenade kungarlket GBP (2) 100 150,0 10 7,625 
Förenade kungarlket CZK (1) 404 10,6 15 nollkupong 

Tyskland DEM (2) 500 253,0 5 4,500 
Spanien ESP (1) 15 000 89,6 10 5,000 

Grekland GRD (1) 20 000 64,1 5 9,750 
Luxemburg EUR 2 000 2 000,0 10 5,000 
Luxemburg USD (1) 250 226,4 7 5,625 
Luxemburg USD (1) 200 181,1 3 5,375 
Luxemburg FRF (3) 500 75,6 9 4,500 
Luxemburg FRF (3) 1 100 166,4 10 4,350 

Förenade kungarlket GBP 200 300,0 6 7,000 
Förenade kungarlket ZAR 300 55,8 5 13,250 
Förenade kungarlket DEM (1) 352 178,2 30 nollkupong 
Förenade kungarlket JPY (1) 4 000 27,8 2 6,400 
Förenade kungarlket DEM/PLN (1) 159 80,6 7 17,000 
Förenade kungarlket GBP (2) 750 1 124,9 31 6,000 

Italien ITL (3) 500 000 255,4 15 4,779 

Luxemburg USD 56 51,7 29 nollkupong 

Luxemburg USD 250 232,3 10 5,750 

Luxemburg ITL (2) 3 000 000 1 532,1 10 5,000 

Luxemburg ZAR (1) 350 64,6 21 nollkupong 

Taiwan TWD 4 500 127,4 5 6,800 

Luxemburg ZAR (1) 300 55,4 5 12,250 

Luxemburg ESP (2) 30 000 177,9 5 4,500 

Luxemburg GRD (2) 30 000 87,2 6 7,500 

Förenade kungarlket GBP (2) 375 586,7 5 6,000 
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Tabell Ρ: Avtalade làn 1998 (fortsättning) 

Emissions- Tecknings- Belopp (1 mlljoner) Belopp Löptld Nominell 
mânad Emlsslonsplats valuta Identifikation Valuta (1 mlljonerJEcu (iâr) ränta (%) 

Juni Luxemburg USD 2 000 1 858,4 3 5,750 

Luxemburg EUR 200 200,0 6 5,250 

Luxemburg ITL (1) (3) 200 000 102,1 15 8,000 

Förenade kungarlket ακ (1) (4) 1 000 27,5 1 20,000 

Förenade kungarlket GBP 150 234,7 7 6,000 

Förenade kungarlket GBP (2) 200 312,9 11 6,250 

Juli Tyskland DEM (2) 3 000 1 516,6 10 5,000 

Estland EEK (1) 150 9,5 3 10,000 

Luxemburg ZAR (1) 350 54,4 5 15,000 

Luxemburg USD (1) 250 228,1 7 5,625 

Luxemburg ITL (1)(3) 250 000 128,3 15 8,000 

Luxemburg ITL (1)(3) 150 000 77,0 20 10,000 

Förenade kungarlket GBP (2) 250 380,4 31 6,000 

August! Luxemburg LUF 2 000 49,0 2 9,250 

Luxemburg NOK (1) 500 59,5 9 5,375 

Luxemburg USD (1) 500 456,2 6 5,625 

Förenade kungarlket GBP 100 152,2 4 7,250 

September Luxemburg USD 750 684,4 10 5,375 

Luxemburg CAD (1) 100 62,2 5 5,500 

Förenade kungarlket GBP 75 114,1 4 7,250 

Förenade kungarlket GBP (2) 100 152,2 9 7,625 

Förenade kungarlket GBP (2) 75 114,1 10 6,250 

Förenade kungarlket GBP 200 304,4 6 6,000 

Oktober Luxemburg USD 250 213,4 10 5,375 
Luxemburg USD 200 170,7 5 5,500 
Luxemburg USD (1) 200 170,7 7 5,625 
Luxemburg ITL (1) (3) 125 000 64,4 18 11,000 
Luxemburg USD 250 213,4 10 5,375 
Luxemburg ZAR (1) 100 14,6 5 17,000 
Luxemburg USD (1) 500 426,8 5 4,750 
Luxemburg USD 250 213,4 10 5,375 
Luxemburg ZAR (1) 100 14,6 10 16,000 
Luxemburg USD (1) 250 213,4 5 4,750 

Förenade kungarlket GBP (2) 75 108,7 30 6,000 
Förenade kungarlket GBP (2) 200 289,9 30 6,000 
Förenade kungarlket GBP 500 724,7 5 7,000 
Förenade kungarlket GBP (2) 250 362,4 23 5,375 
Förenade kungarlket GBP 300 434,8 5 7,000 
Förenade kungarlket GBP (2) 100 144,9 10 6,250 

November Ungern HUF (1) 5 000 19,5 5 varlerande 
Italien ITL (3) 300 000 154,7 20 12,000 

Luxemburg ITL (1)(3) 100 000 51,6 20 10,000 
Luxemburg EUR 1 000 1 000,0 6 3,875 
Luxemburg USD (1) 250 213,4 5 4,750 
Luxemburg EUR (1) 300 300,0 10 4,125 
Luxemburg ZAR (1) 200 29,1 2 16,000 
Luxemburg USD 750 640,2 10 5,250 

Förenade kungarlket GBP (2) 250 362,4 11 5,500 
Förenade kungarlket GBP 150 217,4 4 7,250 
Förenade kungarlket GBP 100 144,9 6 6,000 
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Tabell Ρ: Avtalade làn 1998 (fortsättning) 

Emissions- Tecknings- Belopp (i miljoner) Belopp (i miljoner) Löptid Nominell 
mânad Emissionsplats valuta Identifikation Valuta Ecu (i âr) ränta (%) 

December Grekland GRD (1) 35 000 103,5 3 7,500 
Luxemburg USD (1) 150 128,0 6 5,625 

Förenacle kungariket GBP (2) 100 144,9 30 6,000 

102 transaktioner 29 707,6 

(1) Medelfrlstiga obligationer; (2) Euroinriktade; (3) Omväxlande med fast eller rörlig ränta; (4) Kuponger 

PRIVATA LÂN 
3 USD (1) 190 174,1 3-5,1 

1 DEM (1) 131 66,4 varierande 

1 TWD 1 500 42,5 varierande 

1 HUF (1) 2 000 8,9 varierande 

1 ITL (1) 100 000 51,3 nollkupong 

1 H KD (1) 500 59,2 10,000 

1 SEK (1) 315 34,2 5,140 

9 transaktioner 436,7 

Totalt 111 transaktioner 30 144,3 

NB: Nollkupongsemissionerna har kalkylerats utgâende frân det nominella beloppet multiplicerat med emissionspriset 

2. Skuldutbytesprogram i euro 

Juli Luxemburg ITL 960 940 493,1 5,250 

Luxemburg FRF 173 26,1 5,750 

Luxemburg FRF 880 132,7 4,500 

Luxemburg DEM 396 200,1 5,250 

Luxemburg DEM 198 100,2 5,750 

Luxemburg DEM 724 366,2 4,500 

Totait 6 transaktioner 1 318,5 

Totalt 117 transaktioner 31 462,8 
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Tableau Q: Avtalade lân (efter swappar) 1994-1998 (miljoner euro) 

1994 1995 1996 1997 1998 
Belopp % Belopp % Belopp % Belopp % Belopp % 

1. Upplànade medel 
Europeiska Unionen 
ECU/EUR (*) 300 2,1 400 3,2 500 2,8 {*) 1 300 5,6 (*) 3 554 11,8 
DEM 2 051 14,5 2 397 19,3 5 285 30,1 3 437 14,9 4 675 15,5 
FRF 1 153 8,1 342 2,8 655 3,7 2 590 11,2 847 2,8 
ITL 2 560 18,1 3 343 27,0 4 398 25,1 5 044 21,9 4219 14,0 
BEF 752 5,3 — — 19 0,1 — — — — 
NLG 661 4,7 145 1,2 84 0,5 17 0,1 — — 
IEP 177 1,2 135 1,1 102 0,6 58 0,3 — — 
LUF 201 1,4 193 1,6 65 0,4 99 0,4 — — 
ESP 948 6,7 1 574 12,7 2 034 11,6 2 599 11,3 1 102 3,7 
PTE 
ATC 

584 4,1 1 004 8,1 358 2,0 1 092 4,7 395 1,3 
Al b 
FIM — — 18 0,1 34 0,2 45 0,2 128 0,4 
Eurozonvalutor totalt 11 9 387 65,9 9 551 77,1 13 533 77,1 16 280 70,7 14 921 49,6 

DKK 53 0,4 88 0,5 134 0,6 30 0,1 
GBP 1 518 10,7 996 8,0 2 168 12,4 2 875 12,5 8 069 26,8 
GRD 36 0,3 149 1,2 97 0,6 161 0,7 255 0,8 
SEK — — 77 0,6 191 1,1 189 0,8 120 0,4 
Övriga EU-valutar totalt 1 607 11,0 1 223 9,9 2 544 14,5 3 359 14,6 8 474 28,2 

Totalt 10 994 76,9 10 774 86,9 16 078 91,6 19 639 85,3 23 395 77,7 
Varav med fast ränta 8 188 57,9 5 720 46,1 8 970 51,1 10 242 44,5 13 956 46,4 
Varav med varlerande ränta 2 806 19,8 5 054 40,8 7 108 40,5 9 397 40,8 9 439 31,4 

Tredje lands valutor 
ATS 59 0,4 — — — — — 
USD 1 659 11,7 528 4,3 698 4,0 2 211 9,6 6 451 21,4 
CHE 856 6,0 323 2,6 165 0,9 566 2,5 125 0,4 
JPY 580 4,1 771 6,2 580 3,3 541 2,4 — — 
NOK — — — — — — — — 60 0,2 
CZK — — — — — — — — 11 0,0 
ZAR — — — — 33 0,2 68 0,3 29 0,1 
HUF — — — — — — 28 0,1 
Totalt 3 154 22,3 1 622 13,1 1476 8,4 3 387 14,7 6 703 22,2 
Varav med fast ränta 2 448 17,3 1 338 10,8 1 156 6,6 2 116 9,2 2 001 6,6 
Varav med varlerande ränta 706 5,0 284 2,3 320 1,8 1 271 5,5 4 702 15,6 

Totalt 14148 100,0 12 395 100,0 17 553 100,0 23 025 100,0 30 098 100,0 
Varav med fast ränta 10 636 75,2 7 058 56,9 10 126 57,7 12 358 53,7 15 957 53,0 
Varav med varlerande ränta 3 512 24,8 5 338 43,1 7 427 42,3 10 668 46,3 14 141 47,0 

Transaktioner av läng- och medelfristig karaktär 
- Offentliga lân 12 779 90,3 12 080 97,5 17 066 97,2 22 438 97,5 29 660 98,5 
- Privata lân 1 369 9,7 315 2,5 487 2,8 587 2,5 438 1,5 
Varav medelfristiga obligationer 50 0,4 829 6,7 2 989 17.0 5377 23,4 5 633 18,7 

2. Skuldutbytesprogram i euro 
- DEM, FRF och ITL — — — — — — — — 1 318 — 
Totalt — — — — — — — — 31 417 — 
(*) I euro sedan 1997, dock med betalning i ecu. 

Tableau R: Upplànade mede! i ecu (*) 1981-1998 (miljoner ecu) 
Lân med fast ränta Lân med variabel ränta 

Ar 
Före Efter Efter Ecu Totalt A/B 

Ar swappar swappar swappar Företagscertificat Bankcertificat Totalt totalt (A) (B) i % 
1981 85 85 85 2 310 3,70 
1982 112 112 — — — 112 3 205 3,50 
1983 230 230 — — — 230 3 619 6,40 
1984 455 455 — — 100 100 555 4 361 12,70 
1985 720 720 — — — 731 5 709 12,80 
1986 827 897 — — — — 897 6 786 13,20 
1987 675 807 — — — — 807 5 593 14,40 
1988 959 993 83 — 253 335 1 328 7 666 17,30 
1989 1 395 1 526 75 200 38 313 1 839 9 035 20,40 
1990 1 272 1 255 — 500 10 510 17 65 10 996 16,10 
1991 1 550 1 550 450 500 — 950 2 500 13 672 18,30 
1992 1 130 1 130 807 — — 807 1 937 12 974 14,90 
1993 650 500 460 — 807 960 14 224 6,80 
1994 300 — 300 — — 300 300 14 148 2,12 
1995 400 200 200 — — 200 400 12 395 3,23 
1996 650 500 — — — 500 17 553 2,85 
1997 1 300 1 300 — — — — 1 300 23 025 5,65 
1998 3 500 2 850 704 — — 704 3 554 30 098 11,81 
Totalt 16 210 15110 3 079 1 200 400 5 025 19 799 197 369 10,03 
For 1985 stâr tredje part for 10,6 miljoner av finansieringen av utiâningen,  
(*) I euro sedan 1997, dock med betalning i ecu. 
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Omräkningskurser 

Vid utarbetande av Statistik över sina finansieringsinsatser - slutande av avtal och utbetalningar 

- samt upplânade mede! använder EIB under varje kvartal de omräkningskurser som konstate-

rades den sista arbetsdagen i föregäende kvartal. 1998 användes följande omräkningskurser: 

1:a kvartalet 2:a kvartalet 3:e kvart alet 4:e kva rtalet 
(31.12.1997) (31.3.1998) (30.6.1998) (30.9.1998) 

1 euro= EUR 
Österrikiska schilling ATS 13,9020 13,9753 13,9168 13,8071 
Belgiska franc BEF 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 
Tyska m ark DEM 1,97632 1,98641 1,97809 1,96241 
Spanska pesetas ESP 167,388 168,616 167,902 165,728 
Finska m ark FIM 5,98726 6,02875 6,01208 5,97357 
Franska franc FRF 6,61214 6,65562 6,63061 6,58010 
Irländska pund IEP 0,771961 0,790030 0,785476 0,785351 
Italienska lire ITL 1 942,03 1 958,04 1 948,78 1 939,74 
Luxemburgiska franc LUE 40,7675 40,9755 40,7947 40,4842 
Nederländska gulden NLG 2,22742 2,23910 2,22993 2,21289 
Portugisiska escudos PTE 202,137 203,473 202,478 201,278 

Danska kroner DKK 7,52797 7,57091 7,53450 7,46253 
Pund Sterling GBP 0,666755 0,639213 0,657130 0,689939 
Grekiska drakmer GRD 312,039 343,947 333,503 338,120 
Svenska kronor SEK 8,73234 8,57822 8,73670 9,19871 
USA dollar USD 1,10421 1,07618 1,09590 1,17159 
Japanska yen JPY 143,680 142,938 152,242 158,656 

EIB ta ckar initiativtagarna för de fotografier som illustrerer denna ärsredovisning: 

Fränk Weber (omslaget), La Vie du Rail, Recoura (sid. 6, 9, 19 och 20), Benelux Press (s id. 6, 19,  

45 och 46), Glaverbel (sid. 8, 16 och ICD), Alicante University (sid. 17), Image Bank (sid. 21 och 

103), Fotostock (sid. 24, 42, 105 och 107), Railtrack pic (sid. 25 och III), SADE (sid. 28), Rau-

taruukki (sid. 30), Daimler-Benz (sid. 31), Danfoss (sid. 36), Mercedes-Benz (sid. 41), Tony Stone  

(sid. 48, 50, 98 och 118), K. Scheel (sid. 63 och 64), J.P. Kieffer (sid. 58 och 67), Haldor Topsoe A/S 

(sid. 101), Daimler-Chrysler (sid. 102), Renfe (sid. 103), Arianespace (sid. 104), EU-Kommissionen 

(sid. 107), Tyrolean (sid. 108), Valorsul (sid. 109), Metsä-Serla Oyj (sid. 109), Umea Energi AB 

(sid. 110) och Sue Cunningham (sid. 112). 

För ytterligare information om EIBrs ve rksamhet, väniigen kontakta Informations- och kommu-

nikationsavdelningen, Monica Löfgren, tel. (+352) 4379-3114,  

fax (+352) 4379-3189. 
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Adresser 

Europeiska investeringsbanken 
100, Boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 Luxemburg 

Tel. (+352) 4379-1 

Fax (+352) 43 77 04 

H320-Videokonferens (+352) 43 93 67 

Italienska huvudavdelningen 

Via Sardegna, 38 

1-00187 R om 

Tel. (+39) 6 4719-1 

Fax (+39) 6 4287 3438 

H320-Videokonferens (+39) 6 4890 5526 

internetadress 

http ://w WW. eib.org 

Kontoret i Aten 

364, Kiflssias Ave & 1 

Delfon 

GR-152 33 Halandri/Aten 

Tel. (+30) 1 682 4517-9 

Fax (+30) 1 682 4520 

Kontoret i Lissabon 

Avenlda da Liberdade, 144-156, 8° 

P-1250 Lissabon 

Tel. (+351) 1 342 89 89, 

eller (+351) 1 342 88 48 

Fax (+351) 1 347 04 87 

Kontoret i London 

68, Pall Mall 

London SW1Y 5ES 

Tel. (+44) 171 343 1200 

Fax (+44) 171 930 9929 

Kontoret i Madrid 

Calle José Ortega y Gasset, 29 

E-28006 Madrid 

Tel. (+34) 91 431 13 40 

Fax (+34) 91 431 13 83 

Representationskontoret i Bryssel 

Rue de la Loi 227 

Β-1040 Bryssel 

Tel. (+32) 2 230 98 90 
Fax (+32) 2 230 58 27 

H320-Videokonferens (+32) 2 280 11 40 
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Andra publikationer 

Stadgar: 

EIB:s stadgar fastställer de juridiska, finan-
siella och administrativa ramarna for bankens 
verksamhet. De etablerades genom ett Proto 
koll till Romfördraget och utgör en integrerad  
del av fördraget. 
Tillgänglig pâ Europeiska unionens officiella 
sprâk. 

Allmän information: 

• Ârsbroschyr: 

En broschyr som uppdateras varje âr och ger 
en lllustrerad sammanfattning av bankens hu-
vudsakliga mal och verksamhetsomrâden sâ-  
väl Inom som utom Europeiska Unionen. 
Tillgänglig pâ Europeiska unionens officiella 
sprâk. 

• Videokassetter: 

Videofilmen som togs fram under 1998 pre-
senterar EIB, dess ro ll och verksamhet under  
titeln "40 âr med Europeiska Investerlngsban-
ken". 
Tillgänglig pâ engelska, franska, tyska, Itallen-
ska och spanska. 

• EIB Bulletlnen: 

Kvartalsvis publicerad bulletin som Innehâlier  
aktuelle artlklar om bankens verksamhet. 
Tillgänglig pâ Europeiska unionens officiella 
sprâk. 

• 40 ars verksamhet 

Statlstlsk överslkt av verksamheten. Publice
rad 1998. 
Tillgänglig pâ franska, engelska och ty ska. 

EIB Papers: 

Haivârsvisa publikationer som presenterar ré 
sultat av de studier som direktoratet för eko-
nomlska utredningar och Information ge-
nomfört samt artlklar skrivna av forskare och 
externa speclallster. Tillgänglig pâ engelska. 

Ny serie. 
Volume 3 N°1 - 1998: Emp loyment In Europe 
Volume 3 N°2 - 1998: International financial 
Institutions In the 21" century. 

Landspeclflka faktablad: 

Dessa p ublikationer beskriver EIB:s flnansle-
rlngsmöjllgheter I ollka länder och geogra-
flska omrâden (medlemsländerna, Central-
och Osteuropa, länderna I Afrika, Västlndlen 
och Stillahavsomrâdet samt Sydafrlka). 

Temabroschyrer om bankens polltik och 
grundläggande princlper: 

• EIB Forum proceedings 

The European Challenge: Investing for jobs 
(1998). 
Tillgänglig pâ engelska. 

• EIB:s In- och utiâning under ôvergângen till  
euron. 

Praktisk guide. Publicerad 1998. 
Tillgänglig pâ Europeiska unionens officiella 
sprâk. 

• Informatlonspolltik. 

Regler för allmänhetens tlllgâng till EIB:s do-
kument. Publicerad 1997. 
Tillgänglig pâ Europeiska unionens officiella 
sprâk. 

• HandIIngsprIncIper pâ mlljôomrâdet 

Ett dokument som Innehâlier en förteckning  
over princlper, normer och förfaranden som  
fungerar som riktlinjer pâ mlljôomrâdet. 
Publicerad I juni 1996. 
Tillgänglig pâ Europeiska unionens officiella 
sprâk. 

• Guide för upphandiing som finansleras av 
EIB. 

Gulden ger Initlativtagarna till projekt som 

finansleras av EIB och deras leverantörer upp-
lysningar om ollka procedurer för EIB:s flnan-
slerlng nâr det gâller anbudsförfaranden. In
formation till potentlella anbudsgivare och 
EU-lagstlftnlngen. 
Publicerad I junI 1996. 
Tillgänglig pâ Europeiska unionens officiella 
sprâk. 

Rapporter sammanställda av EIB:s enhet  
för projektutvärdering: 

• Utvärdering av Industriprojekt som flnan-
slerats av EIB enilgt mâlet för regional ut-
veckllng (1998). 

• Stora projekt Inom väg- och järnvägsinfra-  
struktur som bidragit till regional utveckling 
(1998). 

• Utvärdering av 10 lâneoperatloner Inom 
telekommunikatlonsomrâdet I Europeiska 
unionens mediemsstater (1998). 

Strukturerad 
och regelbundet uppdaterad Information 
finns aven tillgänglig pâ 

Internet: http://www.elb.org 

ElB:s publikationer och videofllmer kan be-
stâllas genom Informations- och kommunlka-
tlonsavdelnlngen. 
Fax +(352) 4379-3189 
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Projekt som kan erhàlla finansierìng fràn banker) 

Inom Europeiska Unionen skall de projekt som kan gora ansprâk pâ finansierìng fràn EIB främja  

ett eller fiera av följande mal; 

Balanserad ekonomisk utveckling. EIB finansierar projekt som bidrar till att utveckia mindre 

gynnade regioner. 

Transport, telekommunikation och transeuropeiska nät (TEN). EIB finansierar projekt som främjar 

integration och kommunikation, särskilt för uppförande, modernisering eller utbyggnad av 

vägar, järnvägar, broar, flygplatser, hamnar samt telekommunikationsnät och nät för 

eldistribution. 

Tryggad energiförsörjning. Banken stödjer Europeiska unionens mälsättningar när det gäller 

energipolitik: tiligâng till en diversifierad och pâlitlig energiförsörjning frân källor utanför EU, 

utnyttjande av inhemska energikällor, energibesparing och energidistribution via 

sammankopplade nät, som täcker heia Unionen. 

Miljöskydd och förbättring av stadsmiijön. Minskade luftutsläpp, bantering av avioppsvatten, 

dricksvattentillförsel, skydd av marker, skogsföryngring, bevarande av kulturarvet och 

förbättring av stadsmiijön. 

Hälsa och utbildning. Utvidgning och modernisering av infrastruktur pâ hälso- och 

utbildningsomrâdet. 

Stärkning av den europeiska industrins konkurrenskraft och integration. Främjande av 

avancerad teknologi och investeringar som gynnar samarbete mellan företag belägna i unionens 

olika medlemsstater. 

Sma och medelstora företag. Vissa investeringar som genomförs av sma och medelstora företag 

inom industri- och tjänsteomradet finansieras indirekt med hjälp av globala lân som beviljas av 
EIB tili nationella banker och finansinstitut. 

Finansierìng med hjälp av riskkapital. Riskkapitallân till innovativa smä och medelstora företag, 

eller företag som befinner sig i en snabb tillväxtfas, beviljas i nära samarbete med 
medlemsstaternas banker och finansinstitut. 

Utanför Unionen bidrar bankens lângfristiga finansierìng till att genomföra unionens politik när 

det gäller stöd och bidrag tili projekt i ca 120 olika länder. Banken finansierar investeringar i 

Central- och Osteuropa, Medelhavsomrâdet, länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsomrâdet,  
liksom i Latinamerika och Asien. 

Särskilda villkor för vissa lân utanför Unionen fastställs i gällande Protokoll och konventioner. 
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Individuella lân Globala làn 

Vem kan lana? Initiativtagare inom den 

offentliga eher privata sektorn, inklusive 

banker. 

Vilket belopp? Bestäms direkt med EIB när 

det gäller investeringar pâ over 25 miljoner  

euro, och upp till 50 % av investerings- 

kostnaden. 

Vilka löptider? Inom industrisektorn upp till 

12 âr. När det gäller Infrastrukturprojekt upp 

till 20 âr. I undantagsfall kan t.o.m. längre  

löptid avtalas. 

Vilka valutor? Beroende pâ lântagarens  

onskemâl kan lânet betalas ut i euro, i en  

annan av Europeiska unionens valutor eller i 

tredjelandsvalutor, tili exempel amerikanska 

dollar, yen eller schweizerfrancs. Utbetal-

ningen kan ske i en eller fiera valutor. 

Vilka räntor? Fast, rörlig eller justerbar. 

Âterbetalning: i allmänhet sker âterbetalning  

varje haivâr eller en gâng per âr.  

Amorteringsfria perioder kan beviljas under  

projektets uppbyggnadsfas. Lânet kan ocksâ  

âterbetalas i sin helhet vid löptidens slut. 

Avgift; i allmänhet tas Ingen avgift ut for  

handläggning, placering eller dylikt. 

De globala lânen erbjuds banker eller 

finansinstitut som i sin tur förmedlar medien  

till stöd for smâ och medelstora 

investeringsprojekt som uppfyller bankens 

kriterier. 

Vem kan lâna? Lokala myndigheter eller 

företag med bögst 500 anställda, där värdet 

av anläggningstillgängarna inte överstiger 75  

miljoner euro. 

För vilka projekt? Nya investeringsprojekt vars 

värde uppgâr till bögst 25 miljoner euro, som  

genomförs av mindre och medelstora företag 

eller av lokala myndigheter i form av mindre 

infrastrukturprojekt. 

Vilket belopp? Upp tili 50 % av 

investeringskostnaden. Löptiden är mellan 5  

och 12 âr (för nybyggnationsprojekt kan den i 

undantagsfall uppgâ till 15 âr).  

Mellanhänderna kan bevilja ytterligare medel 

för det aktuelle projektet. 

Vilken säkerhet krävs? Vilka räntesatser? 

Villkoren fastställs med den bank som  

fungerar som mellanhand, som ocksâ gör 

finansieringsbeslutet pâ grundlag av de 

kriterier som fastslagits tillsammans med 

banken. 

Utbetalning och administration av lânet sker 

via den bank som fungerar som mellanhand. 
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Europeiska 
investeringsbankens uppgift 

Europeiska investeringsbankens uppgift är attfrämja fórverkligandet αν  
Europeiska unionens màigenom lângfristigfinansiering αν bärkrafliga  
investeringar. 

EIB i Europeiska unionens tjänst 

EIB har upprättats genom Romfördraget. Medlemsstaterna är dess kapitalägare.  

Finansmlnlstrarna utgör dess rad. 

Banken erbjuder tjänster med mervärde 

- Genom utvärdering och uppföljning av investeringsprojekt och 

investeringsprogram. För att erhâlia EIB-Iân mäste projekten och Programmen 

vara bärkraftiga i fyra väsentliga hänseenden: ekonomlskt, tekniskt, miljömässigt 

och finansiellt. Varje Investeringsprojekt utvärderas noggrant och följs upp ända 

tills det är slutfört. 

- Genom finansiering. Genom sin utläning och sin förmäga att fä fram annan 

finansiell medverkan vidgar banken finansieringsmöjligheterna. Genom sin 

uppläning bidrar banken tili att utveckla de finansiella marknaderna framförallt 

inom Europeiska Unionen. 

EIB erbjuder förstklassiga villkor 

Bankens finansiella soliditet är en följd av styrkan och engagemanget hos 

kapitalägarna, av bankens oavhängighet och av läneportföljens kvalitet. EIB har 
tillgäng tili de bästa uppläningsvillkoren, vilket gagnar bankens läntagare. 

• EIB verkar i nära samarbete med andra 

Riktlinjerna för EIB:s aktivitet fastställs i nära samarbete med medlemsstaterna 

och Europeiska unionens andra institutioner. Dessutom samarbetar EIB nära med 

näringslivet och banksektorn liksom med de stora internationella organisationer 

som är verksamma inom dess omräde. 

• EIB drartill sig kvalificerad och màngkulturell personal frân alla medlemsstater 

Att direkt bidra tili uppbyggandet av Europa är EIB:s främsta drivkraft. 

Tryckt pä Art Silk papper, "Nordic Swan", Jouve S.A., F-75001, Paris. 
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