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Nycketal

(miljoner euro) 2000 1999

Avtalade lån 36 033 31 800

I Europeiska unionen 30 644 27 765

Kandidatländerna 2 948 2 373
(varav förmedlemskapsfacilitet) (1 618) (1 467)

Partnerländerna 2 441 1 662

• Medelhavsländerna (förutom Cypern och Malta) 1 214 802
• Afrika, Västindien, Stillahavsområdet och ULT 401 341
• Sydafrika 140 150
• Asien och Latinamerika 532 310
• Balkaländerna 154 60

Beviljade lån 40 940 35 117
I Europeiska unionen 35 003 30 380
Kandidatländerna 3 268 2 677
Partnerländerna 2 669 2 060

Utbetalningar 29 994 27 612
Ur egna medel 29 809 27 449
Ur andra medel 185 163

Upplånade medel 29 038 28 355
I gemenskapsvalutor 23 764 19 658
I andra valutor 5 273 8 697

Utestående
Lån ur egna medel 198 918 178 775
Garantier 223 277
Finansiering ur budgetmedel 2 386 2 352
Lång-, medel- och kortfristig upplåning 159 860 146 223

Egenkapital 21 840 20 494

Balansomslutning 219 196 201 104

Tecknat kapital per 31.12. 100 000 100 000
varav inbetalt 6 000 6 000
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Presidentens
översikt

Under 2000 fortsatte Europeiska investerings-
banken att stödja Europeiska unionens mål,
både genom sin upplånings- (29 miljarder
euro) och utlåningsverksamhet (36 miljarder
euro).

Förutom den stora verksamhetsvolymen kon-
centrerade banken sina insatser på att fullföl-
ja dess huvuduppgift, som är att främja social
och ekonomisk sammanhållning inom unio-
nen (73 % av bankens utlåning inom unionen
gick till att stödja investeringar i de mindre
gynnade regionerna).
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En annan viktig prioritering som fastställdes
förra året var introduktionen av "Innovation
2000-initiativet", som är ett program avsett
att stödja investeringar som syftar till att
underlätta Europas omvandling till ett innova-
tionslett och kunskapsbaserat samhälle, vilket
är det prioriterade målet som Europeiska
rådet i Lissabon fastställde i mars 2000.

Ett viktigt inslag för att underlätta genomfö-
randet av detta var inrättandet av EIB-grup-
pen, som ägde rum i juni 2000, inom vilken
Europeiska investeringsfonden har blivit ett
specialiserat organ för riskkapital och transak-
tioner för små och medelstora företag. Detta
gör det möjligt för EIB-gruppen att erbjuda
små och medelstora företag ett komplett
utbud av finansiella produkter, som är nöd-
vändiga för deras utveckling i en ekonomi
som snabbt förändras.

Utanför Europeiska unionen, helt i linje med
rekommendationerna från Europeiska rådet (i
synnerhet Helsingfors i december 1999 och
Nice i december 2000), fokuserades bankens
verksamhet på EU:s grannländer i öst och syd,
stöd till anslutningsprocessen och att stärka
Europa-Medelhavspartnerskapet. Utöver för-
nyelsen av dess förmedlemskapsfacilitet som

trädde i kraft under 2000, beslutade EIB att
kombinera sina finansiella team, som ansvarar
för transaktioner i Europeiska unionen och i
kandidatländerna, under ett enda direktorat.
Genom att tillämpa samma kriterier, procedu-
rer för projekturval och utlåning, ämnar EIB
att underlätta integrationen av de framtida
medlemsstaterna.

På kapitalmarknaderna fullföljde banken en
diversifierad och innovativ upplåningsstrategi,
som återspeglar dess ställning som en av de
ledande icke-statliga låntagarna med kredit-
värdighet AAA. Den viktigaste målsättningen
är att optimera upplåningskostnaden för ban-
kens medel och på så sätt kunna tillhandahål-
la bästa möjliga finansieringsvillkor för de
finansierade projekten.

Om vi blickar framåt kommer EIB att fokusera
sin verksamhet på områden där den tillhan-
dahåller det största mervärdet för sitt bidrag
till Europeiska unionens politiska mål, som
fastställt i bankens stadgar och i Europeiska
rådets beslut. Detta kommer att innebära en
översyn av interna procedurer och en omori-
entering av bankens utlåningsverksamhet,
samt en utveckling mot en ökad transparens.

EIB:s direktion

Philippe Maystadt 

President och styrelseordförande
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Verksamheten under 2000 kännetecknades framför allt av att EIB-gruppen inrät-
tades samt av riktlinjerna från Europeiska rådet i Helsingfors (december 1999)
och Lissabon (mars 2000) där förberedelserna av utvidgningen och utvecklingen
av kunskaps- och innovationssamhället betonades.

Bankens råd godkände i juni 2000 reformen av Europeiska investeringsfonden
(EIF), som skulle göra denna institution till en gren inom EIB-gruppen vilken är
specialiserad på riskkapitaltransaktioner och garantier till små och medelstora
företag. EIF agerar på unionsnivå och verksamheten kommer gradvis att vidgas
till att omfatta kandidatländerna och där främja utvecklingen av riskkapital och
framväxten av företag inom högteknologiområdet.

För att motsvara Europeiska rådets uppmaningar har EIB tagit ett antal initiativ
som syftar till att öka dess kapacitet att effektivt stödja behoven i den europeis-
ka ekonomin och i kandidatländerna. 

• De anpassade strukturerna har möjliggjort enhetliga operativa förfaranden
och tillämpningar när det gäller lån och urval av projekt, såväl inom som utom
unionen. Reformen syftar bl.a. till att gemenskapens regelverk snabbare skall
överföras till kandidatländerna, vilket är en av EIB:s huvudmålsättningar
under förberedelserna av unionens utvidgning.

Verksamheten i kandidatländerna i Centraleuropa har ökat avsevärt (2,9 mil-
jarder, eller +24 %) och till mer än hälften genomförts inom förmedlemskaps-
faciliteten som banken genomfört på egen risk. 

• Sedan Europeiska rådet i Lissabon (mars 2000) har EIB-gruppen beslutsamt
inlett ett nytt program avsett att stödja investeringar som förbereder Europas
omvandling till ett kunskaps- och innovationssamhälle. Programmet benämns
"Innovation 2000-initiativet" och kompletterar EIB: s traditionella verksamhet
genom att satsa en avsevärd del av finansieringen på fem prioriterade områ-
den: stärkande av humankapital (utbildning), forskning och utveckling, de nya
nätverken som bygger på informations- och kommunikationstekniken, innova-
tionsspridning samt utveckling av företagaranda bland innovativa små och
medelstora företag. 

Verksamhetsområden 
och översikt 2000

Beloppen i denna årsredovisning uttrycks i miljoner euro om inget annat anges.
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Bankens tecknade lån uppgick under
året till 36 miljarder jämfört med 31,8
miljarder 1999 (+13 %). Tecknade lån
inom Europeiska unionen uppgick till
30,6 miljarder, vilket motsvarar en
ökning på 10 %. De individuella lånen
till förmån för regional utveckling
utgjorde 73 % av de totala lånen. 

Utbetalningarna uppgick till 30,2 miljar-
der, varav 26,8 miljoner inom Europeis-
ka unionen. 58 % av utbetalningarna
gjordes i euro.

De ca 310 projekt som utvärderades av
banken under 2000 resulterade i bevil-

jade lån om 40,9 miljarder (jämfört med
35,1 miljarder 1999, eller +17 %).

I slutet av 2000 uppgick utestående lån
av egna medel och garantier till 199 mil-
jarder. Den totala utestående upplå-
ningen uppgick till 159,9 miljarder och
balansomslutningen till 219,2 miljarder,
vilket innebär en ökning med 9 %.

Upplåningen via swappar uppgick till 29
miljarder. Den har genomförts genom
136 transaktioner med medel i 11 olika
valutor. Verksamheten på marknaden
via swappar genomfördes till 94 % i
EUR, GBP och USD.

Programmet omfattar ett lånebelopp på mellan 12 och 15 miljarder under de tre närmaste åren. I
anslutning till detta beslutade också bankens råd att fördubbla det totalanslag som EIB-koncernen läm-
nar till riskkapitaltransaktioner och det uppgår därmed till 2 miljarder.

• EIB-gruppen har också särskilt uppmärksammat frågan om att finansiera projekt som har en positiv mil-
jöpåverkan. Finansieringen inom detta område har ökat avsevärt och direktoratet för projekt har
särskilt framhållit metoderna för att genomföra en miljöbedömning av investeringarna och fastställa
en strategi för att stödja unionens åtaganden när det gäller att förebygga klimatförändringar.

• Banken har utökat sitt sortiment av finansiella produkter och utvecklat en serie strukturerade finansie-
ringar som gör det enklare att bemöta vissa projekts särskilda behov, bl.a. inom områdena transport-
infrastruktur och telekommunikation.

I en bilaga till årsredovisningen finns all statistik över verksamheten under 2000 och åren 1996-2000 samt
en förteckning över finansierade projekt under året. Dessa uppgifter finns även på den CD-rom som 
bifogas årsredovisningen och på EIB:s webbplats: www.eib.org

Utbetalningar, tecknade 

avtal och beviljade 

projekt (1996–2000)

(miljoner euro)
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EIB-gruppens verksamhet under 2000
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Följande fem prioriteringar har fast-
ställts för lånen: 

• Stöd till ekonomisk och social sam-
manhållning och till regional utveck-
ling. Man kommer därför att efter-
sträva ökat samarbete med
kommissionen.

• Inrättande av "Innovation 2000-initia-
tivet" vars målsättning är att främja
investeringar i ett kunskaps- och inno-
vationssamhälle.

• Förberedelse av kandidatländernas
anslutning.

• Stöd till unionens politik för utveck-
ling och samarbete med partnerlän-
derna.

• Uppmuntran till miljöskydd och håll-
bar utveckling, inbegripet bidrag till
att genomföra de målsättningar som
fastställdes i Kyotoprotokollet. 

EIB kommer också att fortsätta att
utvidga och modernisera sina finansie-
ringsinstrument för att ta hänsyn till
marknadens utveckling och bättre upp-
fylla sina kunders behov. Banken kom-
mer att fortsätta översynen av sin pris-

sättningspolitik beträffande lånen.

Mervärdet av EIB-gruppens satsningar
på sin uppgift inom ramen för unionen
kommer, snarare än att maximera
omsättningen, att vara verksamhetens
centrala inriktning under de kommande
åren.

Bankens första verksamhetsplan utarbetades efter att bankens råd i juni 1998 antagit den strategiska ramen.
Med stöd av verksamhetsplanen kan en politik på medellång sikt och operativa prioriteringar fastställas när
det gäller de målsättningar som banken tilldelats av sitt råd. Det är också ett instrument för att i efterskott
kunna bedöma EIB:s verksamhet. Planen omfattar en treårsperiod, men de strategiska perspektiven kan ändras
under denna tid för att ta hänsyn till nya mandat och förändringar i den ekonomiska miljön. Den verksam-
hetsplan som antogs i december 2000 omfattar perioden 2001–2003.

Bankens
verksamhetsplan (VP) 2001–2003

EIB:s
huvudkontor
i Luxemburg
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73 % av de individuella lånen till regional
utveckling

Under år 2000 har EIB i nära samarbete
med unionens strukturfonder beviljat 13,7
miljarder i individuella lån, vilket motsvarar
73 % av de individuella lånen i unionen, till
projekt i regioner med eftersatt utveckling
eller regioner med struktursvårigheter. 

Om de globala lånen till förmån för små
investeringar i stödområden beaktas, har
alltså banken beviljat ca 20 miljarder till
förmån för regional utveckling.

Utveckling av kommunikationsinfrastruk-
tur, som är ett villkor för en snabb utveck-
ling och för att sysselsättning skall skapas,
liksom finansiering av projekt som bidrar
till att skydda miljön, hör till de prioritera-
de målsättningarna i områden med efter-
satt utveckling.

Förbättring av livskvalitet har erhållit 2,8
miljarder till projekt som bidrar till mil-
jöskydd, stadsförnyelse och utveckling av
kollektivtransporter samt till byggande
eller modernisering av sanitär infrastruktur.
Samtidigt har 8,8 miljarder bidragit till
finansiering av infrastruktur för transpor-
ter, telekommunikation och energi. Denna

finansiering har varit särskilt omfattande i
Spanien, Grekland och Portugal samt i För-
enade kungariket. 

Ca 2,1 miljarder har slutligen bidragit till
ekonomisk dynamik genom stöd till
utbyggnad, modernisering eller anlägg-
ning av industriföretag.

En balanserad utveckling av unionen är den huvudsakliga uppgift som banken tilldelats
genom Romfördraget, och den bekräftades på nytt av Amsterdamfördraget (juni 1997).
Över två tredjedelar av bankens lån har i genomsnitt bidragit till att finansiera ett brett
spektrum av investeringar i regioner med eftersatt utveckling eller som har struktursvårig-
heter.

Banken har ett nära samarbete med gemenskapens strukturfonder och är ett komple-
ment till anslag ur budgeten, vilket främjar en optimal fördelning av resurserna. Detta
samarbete kommer sannolikt att stärkas i och med att Agenda 2000 börjar tillämpas, där
åtgärdsramarna för unionens struktur- och sammanhållningspolitik för perioden
2000–2006 fastställs. 

Att bidra till en balanserad
utveckling av unionen

(miljoner euro)

Totalt

Belopp %

Energi 2 216 16

Kommunikationer 6 613 48

Vattenhantering
och diverse 1 096 8

Stadsförnyelse 644 5

Industri, tjänster 2 109 16

Utbildning, hälsa 1 031 8

Totalt
individuella lån 13 709 100

Globala lån 6 000

Regional utveckling

Fördelning av individuella

lån per sektor (2000)

Regional utveckling
1996–2000: 94 miljarder

2000

1999

1998

1997

1996

5000 15 00010000 20 000

Mål 1

Mål 2

Projekt inom flera regioner

Globala lån
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EIB-forum: regional utveckling - 
att utnyttja de ekonomiska resurserna effektivt

EIB:s sjätte forum samlade den 19 och 20 oktober 2000 ca 350 specialister från regerings- och
politikerkretsar, de europeiska institutionerna och administrationen, industrin och banksek-
torn. De diskuterade de framgångsfaktorer samt orsaker till misslyckande som ligger bakom de
olika resultat som regionerna i Europa uppnår. 

I sitt inledningsanförande betonade EIB:s president Philippe Maystadt att Agenda 2000, där
den ekonomiska ramen för Europeiska unionens budget fastställs fram till 2006, inte innehål-
ler någon större ökning av utgifterna för regionalpolitiken. Man kan därför bara uppnå bättre
resultat under de kommande åren genom att utnyttja tillgängliga ekonomiska resurser mer
effektivt.

Diskussionerna gällde behovet av en bra samordning mellan alla viktiga aktörer i regionerna,
mellan dessa och den centralregering de sorterar under, liksom med Europeiska kommissio-
nen. De visade också att det krävs ett nära samarbete mellan kommissionen och EIB, vilket är
ett villkor för att det regionala stödet skall utnyttjas så effektivt som möjligt. En kontinuerlig
strävan efter att samordna ansträngningarna mellan unionens institutioner, nationella eller
lokala strukturer och aktörer på fältet, är det enda sättet att framgångsrikt ta sig an de nya
utmaningar som uppstår i och med det framväxande informationssamhället, men framför allt
utvidgningen av Europeiska unionen, som kommer att göra de regionala skillnaderna inom
unionen större än någonsin. 

Hedersgästen var Günter Grass, 1999 års nobelpristagare i litteratur. Han tog upp bilden av
en bank som även skulle ha sociala målsättningar och som investerar där behoven är som
störst: "I dagens Europa, med sina mycket stora skillnader mellan rika och fattiga, erbjuds
många tillfällen att stödja underutvecklade regioner."

Wolfgang Roth, EIB:s vicepresident, avslutade detta forum med att sammanfatta arbetet:
"Samordning är det magiska ordet". Vad som absolut behövs för att lyckas med varje projekt
är en tydlig vision, mobilisering av alla resurser till förmån för en strategi som syftar till att
omvandla denna vision till verklighet och slutligen samordna alla åtgärder. "För att politiken
skall vara framgångsrik krävs ett tydligt mål och en effektiv organisation, och detsamma gäller
den regionala politiken. Den måste också organiseras."

När det mer specifikt gäller Central- och Östeuropa kan man inte förvänta sig att Europeiska
unionens regionalpolitik, som för närvarande åtföljs av en hög stödnivå, ska kunna tillämpas
som sådan i kandidatländerna. De ekonomiska resurserna måste alltså användas bättre. Det
innebär att EIB kommer att spela en större roll i framtiden som Europeiska unionens finans-
institut till förmån för utvecklingen av alla regioner med eftersatt utveckling i unionen.

En sammanfattning av talarnas
inlägg vid EIB-forum 2000 åter-
finns i EIB-Bulletinen nr 106 som
publicerades i december 2000 och
kan beställas från EIB:s informa-
tions- och kommunikationsavdel-
ning (e-post: info@eib-org).

EIB:s
vicepresident
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Dessa projekt bidrar bl.a. till att öka den
europeiska industrins internationella kon-
kurrenskraft inom sektorerna bilindustri,
elektrisk och elektronisk utrustning samt
metall-, pappers- och gummibearbetning.
Att finansiera den nödvändiga anpassning-
en av industristrukturen, öka dess konkur-
renskraft och bidra till att utveckla företag
med hög prestanda som kan stå emot den
internationella konkurrensen och skapa
sysselsättning, är en grundläggande fråga
för våra ekonomier. 

50 % av lånen för regional utveckling till
mål 1-områden

Under 2000 har regioner med eftersatt
utveckling (mål 1) erhållit 6 875 miljoner i
individuella lån. Delstaterna i östra Tysk-
land har tilldelats 1 101 miljoner, samman-
hållningsländerna (Spanien, Portugal,
Irland och Grekland) 4 081 miljoner och
södra Italien 955 miljoner. 

Infrastruktur för kommunikation och nät-
verk för telekommunikation och energidis-
tribution tilldelades 60 % av de totala
lånen, vilket bidrog till att minska effekter-
na av att dessa regioner är avlägset beläg-
na. 13 % av lånen gick till stöd för att för-
bättra den naturliga miljön och stads-
miljön, industrin tilldelades 16 % och
utbildning och hälsa 11 %.

Att påskynda den ekonomiska anpass-
ningen

I områden med industriell nedgång (mål 2)
som får stöd till ekonomisk och social om-

strukturering i områden med struktursvå-
righeter uppgick lånen till totalt 5 247 mil-
joner. Inom dessa områden visar den sek-
torsvisa fördelningen att den största sats-
ningen har avsett transportinfrastruktur
(3 %) och att man också fäst stor betydelse
vid miljöskydd och förbättring av stadsmil-
jön (16 %). Industri och tjänster tilldelades
18 % av lånebeloppet och utbildning och
hälsa 7 %. 

80 % av projekten som finansieras av ban-
ken inom dessa sektorer är belägna i områ-
den för regional utveckling, och bidrar på
detta sätt till dessa områdens återhämtning
jämfört med unionens mest gynnade områ-
den.

Stöd till finansiering av nät

På telekommunikationsområdet användes
1 585 miljoner till finansiering av infra-
struktur för nätverk som kan omfatta flera
stödregioner eller ett land i sin helhet. 

Nära samarbete med kommissionen

I syfte att ytterligare stärka de operativa
förbindelserna med kommissionen har EIB
tecknat samarbetsavtal och ramavtal med
kommissionen, som gör det möjligt för ban-
ken att ytterligare bidra till att utvärdera
projekt som erhåller anslag och bättre
samordna koncernens verksamhet med
kommissionens.

Banken har också bidragit till planeringen
av strukturåtgärder för 2000–2006 och på
begäran av övriga parter deltagit i genom-
förandet av EES’ nya finansiella mekanism.
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Presentation av "i2i"

Programmet löper under tre år och har
följande fem målsättningar:

• Utveckling av små och medelstora
företag och entreprenörskap, bl.a.
genom utökad riskkapitalverksamhet
som främjar utveckling av små och
medelstora innovativa företag i unio-
nen. Verksamheten genomförs via
Europeiska investeringsfonden (EIF)
som är EIB-koncernens specialiserade
riskkapitalorgan.

• Innovationsspridning genom att
finansiera investeringar av alla storle-
kar som genomförs såväl av offentliga
myndigheter som företag. Målsätt-

ningen är att innovationer skall cirku-
lera och användas samt att nödvändig
kompetens skall utvecklas för att
utnyttja den nya teknologin.

• Forskning och utveckling genom stöd
till offentliga eller privata forsk-
ningsprogram, bl.a. sådana som före-
nar företag och offentliga organisa-
tioner, främjande av infrastruktur för
forskning, kompetenscentrum eller
strukturer som underlättar små och
medelstora företags tillgång till forsk-
ningsprogram.

• Utveckling av nät för informations-
och kommunikationsteknologi, genom
finansiering av transeuropeiska bred-
bandsnät och multimedia, samt verk-

lig eller virtuell infrastruktur för lokal
åtkomst av dessa nät, särskilt i unio-
nens minst utvecklade områden.

• Stärkande av humankapitalet genom
modernisering och datorisering av
skolor, yrkesskolor och universitet och
lån till utbildningscentrum inom
informationsteknologi.

För att stödja de riktlinjer som fastställdes av stats- och regeringscheferna i Lissabon den 23 och 24 mars 2000 för
att bygga upp en europeisk ekonomi grundad på kunskap och innovation inledde EIB-koncernen sitt "Innovation
2000-initiativ".

Under de kommande tre åren kommer EIB-koncernens stöd till strategin från Lissabon att få formen av ett särskilt
program för lån på medellång och lång sikt i storleksordningen 12–15 miljarder euro. 

Snarare än att öka finansieringsvolymen kommer "Innovation 2000-initiativet" att innebära en kvalitativ nyorien-
tering av EIB-gruppens verksamhet i riktning mot framtidssektorer med högt tekniskt mervärde.

"Innovation 2000-initiativet"
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De första resultaten

Sedan "Innovation 2000-initiativet" inled-
des har EIB godkänt projekt som gäller
modernisering av skolor, utveckling av tele-
kommunikation och Internet, audiovisuell
utrustning, samt forskning och utveckling

på läkemedelsområdet.

De tecknade avtalen under 2000 omfattar
1,6 miljarder i elva av unionens länder och
fördelar sig på riskkapital (214 miljoner),
utbildning (448 miljoner) telekommunika-
tion och TV (965 miljoner).

"i2i" på det audiovisuella området

Den 19 december lade Viviane Reding, kommissionär med ansvar för kultur och audiovisuella
frågor, och Philippe Maystadt, EIB-gruppens president, i Bryssel fram en ny strategi för samarbete
mellan kommissionen, EIB och EIF på det audiovisuella området. Detta nya avsnitt i EIB-grup-
pens verksamhet ligger inom ramen för i2i.

Följande fyra konkreta åtgärdslinjer lades fram:

• Tillhandahållande av kreditlinjer (eller "globala lån") från EIB till banksektorn med inriktning
på det audiovisuella området för finansiering av små och medelstora företag för audiovisuellt
skapande, audiovisuell teknik eller företag som fungerar som underleverantörer inom denna
sektor. Vissa av dessa globala lån kan komplettera offentligt stöd till audiovisuellt skapande,
medan andra skulle kunna omfatta delade risker och kunna utnyttja yttre garantistrukturer
vilka bl.a. stöds av EIF.

• Finansiering på medellång och lång sikt från EIB i samarbete med banksektorn, av stora privata
eller offentliga koncerner inom TV, produktion eller audiovisuell distribution för investeringar i
infrastruktur (studios, digitala anläggningar, sändstationer, etc) eller skapande (produktion av
filmutbud, distribution av verk eller kataloger).

• Finansiering av riskkapital med särskild inriktning på det audiovisuella området, genom att 
EIF förvärvar kapitalandelar. Genom att EIF fungerar som fondernas fond kommer den att
verka inom ett mycket specialiserat område där bristen på ekonomiska resurser och alleuropeis-
ka aktörer hindrar att en effektiv riskkapitalmarknad kan inrättas. En rad transaktioner har
inletts eller pågår och kommer bl.a. att gälla inrättande av specialiserade "TIME"-fonder (Tele-
com–Internet–Media–Entertainment).

• Gemensamma åtgärder av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen till förmån för utveck-
ling av den audiovisuella industrin, bl.a. filmkonst, TV-industri eller utbildning av eko-
nomiska aktörer inom denna sektor. Åtgärderna skall bidra till att gruppens bankresurser 
bättre kompletterar gemenskapens anslag inom Media Plus-programmet, som har en bud-
get på 400 miljoner euro under 5 år. 
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Under 2000 uppgick lånen till kandidat-
länderna i Centraleuropa till 2 948 mil-
joner. 1 618 miljoner av dessa kommer
från tillgängliga medel ur förmedlem-
skapsfaciliteten.

Kommunikation som huvudsaklig prio-
ritering

Ett utvecklat kommunikationsnät som
är förenligt med gemenskapens normer
är ett grundläggande villkor för att kan-
didatländernas ekonomier skall förbätt-
ras och integrationen lyckas. Finansie-
ring av järnvägs- och vägförbindelser,
hamnar, flygplatser och flygkontrollan-
läggningar och telekommunikationsnät
är EIB:s huvudsakliga prioritering.

Finansiering av infrastruktur för kom-
munikation uppgick under 2000 till 1,5
miljarder och gällde järnvägsnät,
modernisering av befintliga vägnät och
utveckling av nya motorvägsavsnitt, sjö-
och flygtransporter samt telekommuni-
kationer.

Ökat stöd till miljöskydd och stadsmiljö

Allt större betydelse fästs vid projekt
som bidrar till miljöskydd och till att för-
bättra stadsmiljön. Lånen till denna
målsättning uppgick till 496 miljoner
och gällde program för vatten- och
avloppshantering, modernisering av
tunnelbana och spårvägar och byggan-
de av olika slags stadsinfrastruktur.

Banken har också beviljat 250 miljoner
till Rumänien för grundläggande infra-
struktur som skadades av översvämning-
arna och har lämnat en gåva på 500 000
euro som bidrag till katastrofåtgärder i
de drabbade områdena.

Stöd till industrisektorn

Banken stödjer också industrisektorn i
kandidatländerna, huvudsakligen genom
globala lån till finansinstitut vilka fung-
erar som samarbetspartner, och till ban-
ker i unionen som är belägna i regionen
eller till nationella organisationer.

Sedan 1990 har bankens lån till kandidatländerna uppgått till över 14 miljarder,
varav 2,9 miljarder under 2000. Verksamheten har bedrivits med hänsyn till över-
föringen av gemenskapens regelverk och syftar till att bidra till att dessa länder
inför anslutningen kan återhämta sig ekonomiskt jämfört med unionens länder. 

Finansieringen beviljas dels genom ett mandat från unionen i storleksordningen
8,7 miljarder, vilket omfattar Central- och Östeuropa fram till 2007, dels förmed-
lemskapsfaciliteten om 8,5 miljarder, som inrättats på bankens eget initiativ och
egen risk fram till 2003.

Att förbereda 
kandidatländerna

(miljoner euro)

Polen 941

Rumänien 853

Tjeckien 385

Slovakien 242

Ungern 240

Bulgarien 160

Slovenien 65

Estland 42

Lettland 10

Litauen 10

Kandidatländer * 2 948

* varav förmedlemskapsfacilitet: 1 618
miljoner

Kandidatländer
Beviljade lån under 2000

Kandidatländerna
1996–2000: 10 miljarder

2948

2373

2375

1541

1158

2000

1999

1998

1997

1996
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Sedan 1990 uppgår finansieringen i de tio
kandidatländerna i Centraleuropa samt
Cypern och Malta till 14,2 miljarder, varav
4,5 miljarder enligt den förmedlemskapsfa-
cilitet som EIB införde i början av 1998.
Banken blev mycket snabbt den viktigaste
internationella finansieringskällan för pro-
jekt i Centraleuropa.

Särskild satsning på projekt i anslutning
till kommunikationer

Transporterna är den sektor som dominerar
bankens verksamhet och de motsvarar
47 % av de totala lånen, varav 1,7 miljarder
för järnvägar och 700 miljoner för stads-
transporter. Telekommunikationssektorn är
också en av bankens stora låntagare med
ett belopp på 2 miljarder. 

Infrastrukturen för kommunikation förstär-
ker de organiska förbindelserna med unio-
nen och är grunden till en lyckad utveckling
och ekonomisk integration.

Miljön – en ökande prioritering

Ett stort antal projekt inom transport- och
energisektorn bidrar till miljöskydd och till
att förbättra stadsmiljön. Banken har bl.a.
finansierat stora projekt inom allmänna
transporter, tunnelbanan i Budapest och
Prag, spårvagnar i Krakow, Timisoara och
Bukarest.

Samtidigt har EIB finansierat ett stort antal
kommunala infrastrukturprojekt, som sane-
rar försämrad miljö bl.a. inom sektorerna
vatten, rening och kollektiv energihante-
ring.

Ökad synergi mellan gemenskapens
instrument

Samarbetet mellan banken och kommissio-
nen har bidragit till att synergin i unionens
finansieringsinstrument utnyttjas på bästa
sätt och till att förstärka effekten så myck-
et som möjligt. Bankens och kommissionens
enheter har bedrivit ett nära samarbete för
att utarbeta och finansiera ett ansenligt
antal projekt inom alla sektorer som kan
åtnjuta stöd från EIB. Banken samarbetar
också, när projekten kräver det, med andra
multilaterala finansieringsinstitutioner som
verkar i regionen, särskilt Europeiska ban-
ken för återuppbyggnad och utveckling
samt Världsbanken.

Utveckling av kapitalmarknaderna i 
Centraleuropa

Redan 1996 började EIB ta upp lån i de
central- och östeuropeiska valutorna. Ban-
ken har på detta sätt varit verksam på
euromarknaden, genom obligationsemis-
sioner i tjeckiska kronor samt estniska och
slovakiska kronor och genom transaktioner
i polska zloty. Dessa obligationer har bidra-
git till att styra sparandet från EU-länderna
till denna region. Från och med 1997 inrät-
tade banken ramavtal för emissioner på
den inhemska marknaden i ungerska forin-
ter och sedan i tjeckiska kronor, vilket gör
det möjligt att upprätta långsiktiga refe-
rensvärden för detta marknadssegment,
och samtidigt dra till sig lokalt sparande.
Rent allmänt har banken, när den nationel-
la lagstiftningen tillåter det, kunna erbjuda
lån i lokala valutor och undanröja valutaris-
ken för låntagarna.

Grundläggande åtgärder för att förbereda utvidgningen
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Praha

Warszawa

Tallinn

Riga

Vilnius

Bratislava

Budapest

Bucuresti

Sofia

Ljubljana

Nicosia

Miljön i kandidatländerna

Sedan 1990 har 2,3 miljarder, eller 16 % av de totala lån som beviljats under 10 år, gått till
direkt stöd till miljöskyddsprojekt: miljöskydd – rening av avloppsvatten, bearbetning av avfall,
skogsföryngring; stadsmiljö – tunnelbana och spårvägar, fjärrvärme och andra förbättringsarbe-
ten. Under 2000 stod miljöprojekten för nära en fjärdedel av finansieringen, och bankens
ökande åtgärder inom denna sektor återspeglar såväl den allmänna opinionens medvetenhet i
de berörda länderna när det gäller en hållbar utveckling, som utvecklingen av lokal kompe-
tens med stöd av medlen i kommissionens Phare-program. 

Finansieringen av dessa projekt, till förmån för investeringar som direkt avser
miljöproblem, bidrar till stor del till att gällande regler i Europeiska unio-
nen efterlevs, och hjälper på så sätt kandidatländerna att förbereda
sitt medlemskap i unionen. Flera kandidatländer har för
övrigt redan antagit en miljölagstiftning som direkt byg-
ger på unionens gällande lagstiftning. För varje projekt
som EIB handlägger studerar banken dessutom noga
projektets miljökonsekvenser och kräver i förekom-
mande fall, med stöd av gällande standard inom
unionen, att tillfredsställande åtgärder 
skall vidtas. 

Miljöskyddsprojekt

i kandidatländerna 1990–2000

Fjärrvärme/
produktion av el/värme

Stadstrafik

Vattenhantering

Infrastruktur i städer

Skogsföryngring

Återuppbyggnad
efter översvämningar
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Europa-Medelhavspartnerskapet

Under 2000 stödde EIB målsättningarna i
Europa-Medelhavspartnerskapet i syfte att
skapa ett ekonomiskt stabilitets- och tillväxt-

område med en lånevolym om 1 214 miljo-
ner, varav 21 miljoner i riskkapital ur unio-
nens egna medel. Av detta belopp bevilja-
des 375 miljoner till Turkiet ur Terra-
faciliteten som banken inrättat för att 
återupprätta den turkiska ekonomin efter
jordbävningarna 1999.

Modernisering av den privata sektorn,
inbegripet små och medelstora företag,
utveckling av den finansiella sektorn och
förbättring av infrastruktur och miljö har
särskilt betonats. 

Banken har återupptagit sin verksamhet i
Syrien med finansiering av anläggningar
för omvandling och transport av elektrisk
energi.

Samarbete med 
partnerländerna
Sedan 60-talet deltar EIB aktivt i den samarbetspolitik som unionen bedriver i ca 150 län-
der som hör till tredje land.

I länderna inom Europa-Medelhavspartnerskapet stödjer EIB målsättningarna i "Barce-
lonaprocessen" inför framtidsutsikten med ett frihandelsområde mellan de berörda län-
derna och unionen. Banken bidrar också till Europas solidaritetssatsning för länderna i
Afrika, Västindien och Stilla havet och även till stabilitetspakten för Sydosteuropa. Ban-
ken stödjer slutligen vissa typer av projekt som är av ömsesidigt intresse för unionen och
länderna i Latinamerika och Asien. 

Parametrarna för bankens samarbetsverksamhet fastställs genom fleråriga mandat från
unionen (1).

(1) Se tabell G "Avtal, finansprotokoll och beslut som gäller eller är under förhandling den 1 april 2001" i bilagan
till årsredovisningen (Dessa uppgifter finns även på den CD-rom som ingår i årsredovisningen och på EIB:s hemsida:
www.eib.org).

Lån i 
Medelhavsområdet 2000

Partnerländerna 
1996–2000: 9 miljarder

(miljoner euro)

varav

risk-

Totalt kapital

Turkiet 575

Tunisien 155 5

Algeriet 143 3

Egypten 100

Marocko 83

Syrien 75

Jordanien 70 10

Gaza/Västbanken 13 3

Medelhavsområdet 1 214 21

 

2000

1999

1998

1997

1996

500 2 0001000 2 5001 500

Medelhavet

AVS 

Sydafrika

Latinamerika och Asien 

Balkan

Den 10 april 2001 samlades EIB:s sty-

relse i Kairo. Att man valde Egypten

för att hålla detta årliga möte utanför

bankens säte visar att banken fäster stor

betydelse vid detta land på det ekono-

miska och politiska planet. Vicepresi-

dent Mayer, som bl.a. är ansvarig för

transaktioner i länderna inom Europa-

Medelhavspartnerskapet, bekräftade på

nytt EIB:s strävan att öka sin finansier-

ing till förmån för Egypten och hela

Medelhavsområdet.
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Afrika, Västindien, Stillahavsområdet
och ULT

I AVS- och ULT-länderna bedrev banken
verksamhet i 25 länder och bidrog till
att genomföra fem regionala projekt.
Finansieringen uppgår till totalt 401
miljoner, varav 215 i riskkapital. EIB har
särskilt koncentrerat sina ansträngning-
ar på att utveckla den privata sektorn. 
EIB är solidarisk med de fattigaste län-

derna och beslutade att bidra med 70
miljoner för skuldlättnader i ett dussin-
tal länder inom ramen för initiativet för
att minska skulden för de mest skuldsat-
ta länderna (HIPC).

AVS–ULT

Beviljade lån 2000
(miljoner euro)

varav
risk-

Totalt kapital

Afrika 265 171

Södra Afrika 120 67

Central- och
Ekvatorialafrika 37 26

Västra Afrika 83 53

Regionalt i Afrika 25 25

Västindien 77 42

Stillahavsområdet 3 3

Samtliga AVS-länder 50

ULT 7

AVS-ULT 401 215

Latinamerika och Asien
Beviljade lån 2000

(miljoner euro)

Latinamerika 400

Brasilien 205

Argentina 147

Mexico 48

Asien 132

Indonesien 70

Bangladesh 36

Thailand 26

LATINAMERIKA OCH ASIEN 532

Sydafrika

140 miljoner i lån gick till telekommuni-
kation, industri och finansiering av
mindre infrastruktur av lokalt intresse.

Länderna i Latinamerika och Asien

De tecknade lånen under 2000 (532 mil-
joner) fördelades på 400 miljoner till
Latinamerika och 132 miljoner till Asien.

Mer än tre fjärdedelar av lånen gick till
investeringar inom den privata sektorn
och stöd till joint ventures där aktörer
från europeiska banker deltar tillsam-
mans med samarbetspartner i de berör-
da länderna.

Balkan

EIB har bidragit till stabilitetspakten för
Sydosteuropa genom lån på totalt 154
miljoner till denna region. Banken har
också bidragit till finansieringen av
bron över Donau som förbinder Bulgari-
en och Rumänien, modernisering av
elnät i Bosnien-Hercegovina och till för-
bättring av den huvudsakliga nord-syd-
liga transportkorridoren i Albanien. 

Fem av de fjorton projekten inom pro-
grammet för snabbfinansiering har
redan erhållit totalt 548 miljoner.
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Under 2000 noterades en avsevärd ökning
av de individuella lånen till förmån för mil-
jöskydd jämfört med 1999 (+ 40 %) och de
uppgick till hela 6,4 miljarder. Dessutom
beviljades ca 2 miljarder ur globala lån till
förmån för projekt inom vattenrening och
stadsförnyelse, huvudsakligen i Tyskland.
Följaktligen uppgick bankens miljösatsning
till sammanlagt över 8,4 miljarder under
2000.

56 % till miljöskydd

Den individuella finansieringen för mil-
jöskydd uppgick till 3,6 miljarder och
omfattade bearbetning av avloppsvatten
och dricksvattenförsörjning, bearbetning
av stadsavfall i allmänhet, tillsammans med
produktion av värme och el, samt minsk-
ning av giftiga industriutsläpp.

Fortsatt stöd till anläggningar och
stadstransporter

En förbättrad livskvalitet kräver till att
börja med att olägenheter som orsakas av
trafiken minskas. Banken försöker därför
sedan flera år att utveckla stadstransporter
i reserverade körfält. Banken bidrog under
2000 till spårvagnsprojekt, tunnelbanor och
järnvägar i städerna inom ett tiotal tätorter
och gjorde det möjligt att bygga förbi-
fartsvägar eller tunnlar för att minska trafi-
ken i de centrala städerna. 

EIB har också lämnat stöd till ett stort antal
stadsförnyelseprojekt liksom upprustning
av sociala bostäder i mindre gynnade områ-
den i Förenade kungariket.

Miljöskydd och 
förbättring av stadsmiljö
Bankens verksamhet på miljöområdet omfattar såväl miljöskydd – vattenhantering, avfall-
shantering, minskning av luftföroreningar, utveckling av icke förorenande industriproces-
ser, skydd av marken – som förbättring av stadsmiljö – system för kollektivtransporter i
reserverade körfält och stadsförnyelse, inbegripet upprustning och återuppbyggnad av
sociala bostäder.

EIB bidrar mycket konkret till unionens miljöpolitik inte bara genom att finansiera projekt
särskilt avsedda för att skydda miljön, utan även genom att systematiskt ta hänsyn till mil-
jön vid utvärderingen av samtliga projekt som erhåller stöd. Respekten för gällande miljö-
normer och genomförande av de lämpligaste åtgärderna för att skydda miljön är ett nöd-
vändigt villkor för att EIB skall kunna bevilja lån. 

Sedan 1996 har EIB: s lån till förmån för miljön utgjort ca 25 % av de beviljade lånen
inom unionen. Verksamheten ökade avsevärt under 2000 och miljön stod för 34 % av de
individuella lånen inom unionen. Banken har dessutom fäst stor betydelse vid projekt
som bidrar till att förbättra miljön i kandidatländerna.

Miljöskydd
och stadsmiljö (2000)

(miljoner euro)

Totalt

Miljöskydd 3 620

Skydd och hantering
av vatten 1 575

Avfallshantering 771

Kamp mot luftföroreningar 1 274

Stadsmiljö 2 801

Transporter i städer
och förstäder 1 389

Stadsförnyelse 1 412

Totalt individuella lån 6 422

Globala lån 2 000

2000

1999

1998

1997

1996

2000 4000 6 000 8000

miljöskydd

stadsmiljö

globala lån

Miljöskydd och stadsmiljö
1996–2000: 34 miljoner
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Miljön i kandidatländerna

I kandidatländerna fästs särskild bety-
delse vid projekt som bidrar till att för-
bättra miljön – vattenförsörjning, re-

ning av avloppsvatten och bearbetning
av kommunalt avfall samt transporter
och anläggningar i städerna.

Under 2000 gick nära en fjärdedel av

den beviljade finansieringen i dessa län-
der till sådana projekt.

EIB:s åtgärder och förebyggande av klimatförändringar

Skydd och förbättring av miljön samt stöd till unionens åtaganden för att förebygga klimatföränd-

ringar ("Kyotostrategin") hör till de prioriteringar som banken ålagts i sin verksamhetsplan.

EIB bidrar därför redan regelbundet till projekt till förmån för förnybar energi, energibesparing,

produktion av kraftvärme, bearbetning av fast avfall och allmänna transporter.

Under åren 1997–2000 uppgick lån till förnybar energi, vattenkraftverk, vindkraftverk, jordvärme

och biomassa (med undantag av bearbetning av avfall) till 800 miljoner, varav 535 inom unionen.

Projekt inom allmänna transporter, stads- och riksjärnvägar, tunnelbana och spårvagnar uppgick till

10,9 miljoner, varav 9,6 inom unionen.

Målsättningen som fastställdes vid toppmötet i Rio 1992 var att bibehålla utsläppen av växthusga-

ser på samma nivå som 1990. Under 1997 förstärktes denna åtgärd genom Kyotoprotokollets

undertecknande, där det föreskrevs att de mest industrialiserade länderna skulle minska sina

utsläpp, under perioden 2009–2012, till 5 % under 1990 års nivå.

Banken kommer att aktivt bidra till unionens politik när det gäller att förebygga klimatförändring-

ar. Detta kommer att genomföras i nära samarbete med Europeiska kommissionen, medlemsstater-

na, finanssektorn och övriga multilaterala institutioner.

EIB avser därför att utveckla sin finansiering inom två huvudsektorer: energibesparing, genom

system för kollektivtransporter och kraftvärmeproduktion, och ersättande av energikällor, genom

att främja användning av energi som utnyttjar mindre fossila bränslen och ersätta dessa bränslen

med förnybar energi. 

Finansiering kan ske i form av individuella eller globala lån. Banken erbjuder sig också att i möjli-

gaste mån utveckla synergin mellan miljölånen och lånen inom "Innovation 2000-initiativet". Det

gäller särskilt vid finansiering av innovativa projekt inom forskning och utveckling, på områden

som har en positiv inverkan på miljön, och bidrag till investeringar som bygger på industriell

tillämpning av denna forskning.
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EIB-gruppens inrättande

I juni 2000 gav bankens råd, till följd av slut-
satserna från Europeiska rådet i Lissabon,
tillstånd till att inrätta EIB-gruppen. EIF ägs
fortfarande av EIB, kommissionen och kom-
mersiella banker gemensamt, men har
också blivit ett dotterbolag till EIB som
innehar över 60 % av kapitalet. 

Inom denna ram kommer EIF att genomfö-
ra alla riskkapitaltransaktioner för den nyli-
gen inrättade gruppen och kommer att
fortsätta att genomföra ett diversifierat
sortiment av garantiinstrument till förmån
för de små och medelstora företagen.
Denna nya form av förbindelse mellan EIB
och EIF kommer att göra det möjligt att
effektivare ringa in transaktionerna inom
dessa högt specialiserade områden och för-
stärka gruppens katalysatoreffekt inom
den europeiska bank- och finansvärlden till
förmån för de små och medelstora företa-
gen.

Reformen har lett till att portföljen med
riskkapitaltransaktioner, som tecknades av
EIB när banken själv förvaltade den mellan
1997 och 2000, nu överförts.

Inom ramen för gruppens synergi har EIB
återtagit vissa administrativa funktioner för
att göra det möjligt för EIF att ägna sig åt
transaktionerna.

EIB:s råd har också givit banken tillstånd att
frigöra upp till 2 miljarder euro ur dess
rörelseresultatet till förmån för riskkapital-
transaktioner som skall genomföras av EIF
före 2003.

Finansiering av små och medelstora före-
tag genom globala lån från EIB

Under 2000 tecknade banken globala lån
till ett belopp av 11,4 miljarder. Dessa glo-
bala lån är kreditlinjer som ställs till förfo-
gande för banker eller finansinstitut.
Samarbetet med lokala finansiella mellan-

EIB-gruppen och små och
medelstora företag
Att bidra till utvecklingen av små och medelstora företag genom att förbättra deras
finansiella miljö är sedan 30 år en av EIB:s prioriteringar. De små och medelstora företa-
gen representerar 98 % av samtliga privata företag i Europa och bidrar i stor omfattning
till den ekonomiska verksamheten och skapandet av sysselsättning. De spelar i dag också
en grundläggande roll när det gäller att införa avancerad teknik. 

Genom att EIB-gruppen erbjuder en mångfald produkter i form av medelfristiga och
långfristiga lån, riskkapital och garantier, kan den stödja utvecklingen av de små och
medelstora företagen och deras anpassning till förändringarna i den europeiska ekono-
min.
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händer gör det möjligt för de små och
medelstora företagen att direkt få till-
gång till samarbetspartner på nära håll
som förfogar över information av hög
kvalitet och har verklig kunskap om
företagens behov.

Hälften av de globala lånen är avsedda
för små och medelstora företag. Under
2000 satsade alltså EIB 5,7 miljarder på
utveckling av ca 27 000 små och
medelstora företag.

De minsta företagen, med färre än 100
anställda, har erhållit 2/3 av de utbetal-
da beloppen.

Riskkapital

EIB-gruppen är verksam inom riskkapi-
talområdet sedan 1997 i enlighet med
sitt särskilda program för stöd till eko-
nomisk tillväxt och sysselsättning.
Vid Europeiska rådet i Lissabon den 23
och 24 mars 2000 förstärktes denna
inriktning ytterligare, genom att EIB-
gruppen uppmanades att via EIF utveck-
la sin verksamhet till förmån för innova-
tiva små och medelstora företags
egenkapital inom unionen.

Under 2000 utnyttjades 450 miljoner för
att finansiera 24 riskkapitalfonder i 10
av unionens länder. Dessa fonder skall
förvärva andelar i innovativa små och

medelstora företag inom högteknologi-
sektorn och bidra till att förstärka deras
ekonomiska ställning.

Sedan 1997 uppgår EIB:s åtaganden till
över 1,2 miljarder för 80 transaktioner.
Samtidigt uppgår EIF:s riskkapitaltrans-
aktioner till totalt 296 miljoner. Inrät-
tandet av EIB-gruppen gjorde det möj-
ligt att koncentrera alla transaktioner
till EIF.

EIF:s garantiportfölj för små och
medelstora företag

Garantisystemet för små och medelstora
företag är utformat för att göra det lät-
tare för europeiska småföretag, som har
potential att skapa sysselsättning, att få
tillgång till finansiering genom lån.

EIF förfogar också över garantiinstru-
ment, huvudsakligen avsedda att täcka
risker knutna till bankernas och finans-
institutens verksamhet när det gäller
små och medelstora företag. Fonden
förvaltar på detta sätt 54 faciliteter som
i slutet av 2000 motsvarade totalt nära
1,4 miljarder. Med tanke på häv-
stångseffekten för denna typ av instru-
ment motsvarar beloppet en täckning
av över 5,5 miljarder i lån som beviljats
små och medelstora företag via berörda
mellanhänder.
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6,6 miljarder i unionen

Under 2000 uppgick lånen till transeurope-
iska nät i unionen till totalt 6,6 miljarder till
nät för transporter (4 miljarder), energi (0,4
miljarder) och telekommunikation (2,2 mil-
jarder). Finansieringen av dessa projekt sker
till mer än två tredjedelar i områden med
regional utveckling. Verksamheten i Grek-
land, Spanien och Portugal har fått särskilt
stöd (över 50 % av totalbeloppet).

På transportområdet kan särskilt noteras
bron i västra Korintbukten i Grekland, en
järnvägslinje med höghastighetståg i Itali-
en samt iståndsättning av Mont Blanc-tun-
neln.

Inom energisektorn har finansieringen gällt
distribution av naturgas samt samman-
koppling av elnät.

Finansieringen av telekommunikationsnät
har i första hand skett i Spanien, Italien och
Portugal och har bidragit till att bryta stö-
dområdenas isolering.

1,5 miljarder i kandidatländerna

I kandidatländerna, som har stora behov av
att utveckla och modernisera sin transport-
infrastruktur, uppgick finansieringen till 1,5
miljarder. Den har gått till projekt i som
avser järnvägar, vägar eller motorvägar
belägna i de prioriterade transportkorrido-
rerna, samt till investeringar i hamnar eller
till nät för telekommunikation och mobilte-
lefoni.

Projekt till ett totalt värde om 244 miljar-
der

Sedan 1993 har EIB godkänt 73 miljarder i
lån till transeuropeiska nät och den totala
kostnaden för de berörda projekten kan
uppskattas till 244 miljarder.

Av de godkända lånen har 51 miljarder
tecknats. Den sektorsvisa fördelningen över
hela perioden visar att lån till transportnät
står för 60 % av de totala lånen. Utveck-
lingen av telekommunikationsnät uppgår

Finansiering av
transeuropeiska nät
Nät för kommunikation och energiöverföring med hög prestanda är grundläggande för
unionens ekonomiska integration samt för att förbereda utvidgningen. 

Efter att Europeiska rådet i Essen i december 1994 beslutat att prioritera transeuropeiska
nät för transport, energi och telekommunikation och utvidgning av dessa mot unionens
angränsande regioner, särskilt kandidatländerna i Centraleuropa, har banken avsevärt
utvecklat sin verksamhet till förmån för de transeuropeiska näten. 

EIB är den ledande källan till bankfinansiering för dessa stora nät och befinner sig där-
med i centrum för genomförandet av stora infrastrukturer. Banken kan satsa stora belopp
till bästa villkor vilket krävs för att dessa ska genomföras, men också erbjuda villkor när
det gäller tidsfrister och tillhandahållande av finansiering som är anpassade till projek-
tens omfattning och även påverka andra finansieringskällor. Detta illustreras bl.a. genom
det ökande antalet partnerskap mellan den offentliga och privata sektorn som stöds av
EIB och som kombinerar respektive sektors fördelar när det gäller att genomföra denna
infrastruktur. 
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till 30 % och för energinät är siffran
10 %. 

Elva av de fjorton prioriterade transport-
projekten samt sju av de tio prioriterade
energiprojekten har hittills godkänts
(däribland TGV-Est och den nederländs-
ka delen av PBKAL under 2000).

Ordningen för strukturerad 
finansiering

För att kunna anpassa insatserna till
behoven i projekt med hög riskprofil
och kunna fortsätta finansieringsverk-
samhet med egenkapital eller garantier
till förmån för omfattande infrastruktur
har banken inrättat en ordning för
strukturerad finansiering som har en
reserv med ett totalbelopp om 750 mil-
joner för de tre kommande åren, och är
avsedd att generera en lånevolym på
mellan 1,5 miljarder och 2,5 miljarder,
som kommer att göra det möjligt att
erbjuda diversifierade finansiella pro-
dukter:

• förstklassiga lån och garantier med
riskbedömning innan projektet slut-
förs och i samband med den inledan-
de driftsfasen,

• förlagslån och garantier på högre
nivå än aktieägarnas förlagslån,

• mellanfinansiering, inbegripet lånein-
strument med hög avkastning som
utfärdas av industriföretag i omvand-
ling, med utgångspunkt från små och
medelstora företag eller företag
under omstrukturering,

• derivat i anslutning till projekt.

Målsättningen med ordningen för
strukturerad finansiering är att ge prio-

riterade projekt ett mervärde genom
att fungera som komplement till kom-
mersiella banker och kapitalmarknader.

Dessa transaktioner kommer huvudsak-
ligen att genomföras i Europeiska unio-
nens länder, men även i tredje land.
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Kollokvium i Strasbourg den 14 februari 2001 
gällande utvecklingen av transeuropeiska transportnät 

Medan Europeiska kommissionen intensifierar sina diskussioner när det gäller att fastställa unio-
nens transportpolitik för de kommande decennierna samlade EIB ca 300 transportexperter från
medlemsländerna och kandidatländerna, industrin, finansvärlden och det civila samhället för att
undersöka vilka mål och huvudpunkter en sådan politik skall ha i en utvidgad union.

Arbetet leddes av Francis Mayer, EIB:s vicepresident, som sammanfattade lärdomarna från dessa
diskussioner och expertutlåtanden:

• utvecklingen av transeuropeiska nät för transport kommer även fortsättningsvis att vara unio-
nens och EIB:s högsta prioritering för att undvika trafikstockningar på de största europeiska
lederna och förbereda unionens utvidgning,

• om det blir nödvändigt med en fortsatt investeringsansträngning måste den vara kvalitativt
inriktad på projekt som, utöver att skapa nya transportleder, gör det möjligt att utnyttja den
bästa potentialen i befintliga förbindelser, särskilt för att ge järnvägen större marknadsandel när
det gäller godstransporter,

• i det hänseendet skall investeringen även gälla utveckling av intelligenta transportsystem för att
förbättra logistikkedjorna. Deltagarna gladde sig åt att banken i enlighet med sitt program i2i
också kunnat bidra till finansieringen av verksamheten inom forskning och utveckling på detta
grundläggande område,

• omfattningen av de investeringar som skall genomföras kommer att kräva en fortsatt ökad insats
från den privata sektorn genom att partnerskap mellan offentlig och privat verksamhet genom-
förs, vilka EIB kan främja genom det stora antalet finansiella produkter, bl.a. inom den nyligen
inrättade ordningen för strukturerad finansiering,

• medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna måste införliva miljödimensionen på strategisk
nivå i sina diskussioner och vid fastställandet av sin politik för prioriterade investeringar. Det
innebär bl.a. att man i framtiden kommer att tillämpa priser som återspeglar den faktiska trans-
portkostnaden för användaren, inbegripet yttre förhållanden när det gäller miljöpåverkan, beva-
rande av säkerhet och energiförbrukning. 

Ewald Nowotny, EIB: s vicepresident och ansvarig för EIB:s verksamhet på TEN-området, avsluta-
de mötets arbete med att särskilt betona den offentliga sektorns ansvar. "Varken investeringar från
den privata sektorn eller utnyttjande av innovativa former av finansiering kan ersätta den offentli-
ga sektorns roll på TEN-området. Men fortfarande är den privata sektorns inverkan avgörande för
att bidra till att uppfylla unionens prioriteringar på området. EIB är för sin del besluten att utnytt-
ja tillgängliga resurser för att lyckas".

Talarnas inlägg vid mötet den 14 februari 2001 finns på EIB: s webbplats (www.eib.org)
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Under 2000 uppgick EIB:s finansiering
inom sektorerna utbildning och hälsa
till 1,2 miljarder. 

536 miljarder gick till utbildningssek-
torn för universitet och skolor i 6 av uni-
onens länder.

Hälsosektorn tilldelades 652 miljoner
för finansiering av laboratorier för sero-

logi i Danmark samt sjukhus i Spanien
och Tyskland.

Ett stort antal mindre skolor och sjukhus
finansierades via globala lån till regio-
ner eller lokala myndigheter.

Över 80 % av finansieringen är belägen
i stödområden för regional utveckling,
vilket gör det möjligt för befolkningen

att få bättre tillgång till infrastruktur
för hälsa och utbildning av en kvalitet
som är jämförbar med den i den övriga
unionen.

Investeringar i humankapital
EIB strävar efter att inrikta sina insatser på områden som är grundläggande för den europeiska ekonomins
framtid, såsom utbildning och hälsa, och bidrar sedan 1997 till finansiering av "humankapital".

EIB:s verksamhet var ursprungligen inriktad på att finansiera infrastruktur inom denna sektor, men verksam-
heten har nu breddats genom "Innovation 2000-initiativet" som innebär en möjlighet för banken att investe-
ra i medicinsk eller vetenskaplig forskning, liksom att berika humankapitalet genom datorisering av grund-
skolor, yrkesskolor och universitet och utveckla centrum för utbildning inom informationsteknologi.

EIB och stödet till partnerskap mellan offentlig och privat verksamhet

För att bibehålla en hög nivå på de ekonomiska investeringarna strävar unionens medlemsländer
efter finansieringsordningar som förenar den offentliga och privata sektorn, inte bara för att ha kon-
troll över budgetutgifterna utan också för att dra nytta av att de två sektorernas särskilda kunskap
kan kombineras. Banken har numera en etablerad erfarenhet när det gäller att upprätta sådana part-
nerskap.

EIB har i flera år lämnat särskilt stort stöd till partnerskap mellan offentlig och privat
sektor för projekt knutna till transportinfrastruktur. Bland de mest betydande finansie-
rade projekten kan noteras Atens flygplats, höghastighetsförbindelsen mellan London
och tunneln under Engelska kanalen, Öresundsbron mellan Danmark och Sverige, tun-
neln under Elbe i Hamburg och ett stort antal motorvägsavsnitt i Förenade kungariket
och Portugal.

EIB ger även hög prioritet åt finansiering av partnerskap mellan offentlig och privat
sektor när det gäller social infrastruktur. Banken har bl.a. bidragit till finansieringen av
upprustning och modernisering av skolor i Falkirk och Glasgow, Liverpool, Sheffield
och Kirklees i Förenade kungariket, till modernisering och renovering av sjukhus i Jena,
Nordhausen och Eisenberg och till utbyggnad av en ingenjörsskola i Tyskland.
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Stärkt av sin ställning som den största icke-statliga emittenten med kreditvärdighet
AAA i världen, lånade banken upp 29 miljarder. Dessa upplånade medel, som anskaffa-
des mot en bakgrund av instabila marknader, återspeglar hörnstenarna i bankens upp-
låningsstrategi: ökad likviditet för dess obligationer och minskade finansieringskostna-
der. För att uppnå detta lägger EIB tonvikt vid att harmonisera utvecklingen av viktiga
strategiska principer inför kapitalmarknadernas globalisering samt att anpassa sina
system för riskkontroll och -hantering till bästa bankpraxis. Bankens uppgift att utveck-
la EU-marknaderna, i synnerhet euromarknaden, leder även till att främja öppnandet
och utvecklingen av marknaderna i kandidatländerna. Slutligen, tack vare en närvaro
på de flesta icke-europeiska kapitalmarknaderna, stärkte banken sin ställning som 
stor referensemittent samtidigt som banken breddade sin investerarbas och ökade
antalet motparter.

Särskild tonvikt har lagts vid innovation och diversifierad distribution av bankens vär-
depapper. De första elektroniska "e-obligationerna" lanserades i EUR, GBP och USD.
För att öka transparensen i verksamheten och förbättra likviditeten på andrahands-
marknaden, åtföljdes dessa emissioner av en informationskampanj, tillsammans med
en utvidgning av avtalen med marknadsgaranterna i GBP-obligationer, i likhet med
EARN-programmet. Dessutom utökades utbudet av strukturerade produkter – vilket
bidrog till minskningen av upplåningskostnaden – för att tillgodose behoven hos de
investerargrupper som sökte värdepapper med möjlighet till hög avkastning. Samtliga
strukturerade lån är föremål för en noggrann riskanalys och åtföljs av en adekvat
riskgardering.

Liksom under 1999 utgjorde EUR, GBP och USD mer än 90 % av upplåningsverksamhe-
ten, främst genom inrättandet av referenslån täckande respektive avkastningskurva,
antingen genom nyemissioner eller genom att åter öppna täckande trancher.

Samtidigt som euron stod för en mindre andel än under 1999 på grund av marknads-
villkoren, fortsatte den att vara den viktigaste utbetalda lånevalutan tack vare swap-
par från andra upplånade valutor. Banken var den första icke-statliga emittenten som
fick sina euroobligationer utmed hela avkastningskurvan accepterade på MTS mark-
nadsplatserna för elektronisk handel av värdepapper på andrahandsmarknaden. EARN-
emissionernas löptider varierade mellan 2003 och 2010, och uppgick till totalt 29 mil-
jarder.

GBP utgjorde den mest upplånade valutan och främjades av en mycket dynamisk stra-
tegi som gav bra villkor, vilket stärkte bankens ställning som stor referensemittent som
komplement till brittiska staten, särskilt tack vare ett avtal med en grupp av mäklare.
Referensemissionerna i GBP täcker avkastningskurvan från innevarande år upp till
2039.

I USD, vars andel var mindre än under 1999, introducerade banken två nya referens-
emissioner och drog nytta av de förmånliga marknadsvillkoren genom att öppna exi-
sterande trancher utmed hela avkastningskurvan.

Mångsidig aktivitet på 
kapitalmarknaderna
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Totala tecknade lån, före swappar, upp-
gick till 29 002 miljoner, en måttlig
minskning jämfört med 1999 (29 295
miljoner, inklusive tecknade lån på
961 miljoner inom ramen för ett skul-
dutbyteserbjudande i euro), medan
upplånade medel ökade med 2 % (28
334 miljoner under 1999). Andelen EU-
valutor uppgick till 72 % (68 % under
1999). Totala anskaffade medel fördela-
des på 10 olika valutor (16 under 1999)
och 136 transaktioner.

Upplåningen efter swappar uppgick till
29 038 miljoner i 11 valutor (28 355 mil-
joner 1999). Användningen av swapp-
marknaderna, som gav ett belopp på
24 197 miljoner (innan rörlig ränta
swappades mot fast ränta), var fortsatt
hög (83 % av anskaffade medel jämfört
med 87 % 1999, 24 581 miljoner). Detta
föranleddes av anpassningen av valutor
och räntor för att tillgodose behoven
hos låntagarna, likviditetsförvaltningen
eller omvandlingen av strukturerade

emissioner till enkla produkter, i allmän-
het till rörlig ränta.

Medel till rörlig ränta (24 006 miljoner
jämfört med 21 850 miljoner 1999)
utgjorde 83 % av anskaffade medel,
samtidigt som medel till fast ränta mins-
kade till 5 032 miljoner (6 506 miljoner
1999). Den genomsnittliga löptiden för
lån ökade till 12,5 år (jämfört med 10,1
år 1999), med enskilda löptider som
varierade från 2 till nära 40 år. De långa
löptiderna var framförallt utmärkande
för transaktionerna i GBP.

Inom ramen för skuldförvaltningen
återbetalade banken 828 miljoner i för-
tida inlösen av lån och återköp av sina
emissioner.

Upplåningsverksamhet på 
marknaderna

Banken var fortsatt den största emitten-
ten i euro av alla överstatliga organ. 
Liksom dessa upplevde EIB att emis-

sionsverksamheten i euro under 2000
minskade för andra året i rad på grund
av att andra marknader, som den för
GBP och USD, var mycket mer attraktiva
ur kostnadssynpunkt. Utifrån investerar-
nas perspektiv har införandet av euron
varit en framgång då den har skapat en
stor volym av tillgångar och avsevärt
ökat antalet emittenter, vilka kan
anskaffa medel till förmånliga kostna-
der.

Tecknade låneavtal 2000 (belopp i miljoner euro)

EUR DKK GBP GRD SEK Totalt EU CHF CZK HKD JPY NOK PLN TWD USD ZAR Totalt SUMMA

icke–EU

Före swappar 6607 0 14352 0 0 20959 641 111 524 182 0 93 390 5975 126 8042 29002

22,8% 0,0% 49,5% 0,0% 0,0% 72,3% 2,2% 0,4% 1,8% 0,6% 0,0% 0,3% 1,3% 20,6% 0,4% 27,7% 100,0%

Efter swappar 12366 108 11105 0 185 23764 641 139 0 363 78 51 0 3891 110 5273 29038

42,6% 0,4% 38,2% 0,0% 0,6% 81,8% 2,2% 0,5% 0,0% 1,2% 0,3% 0,2% 0,0% 13,4% 0,4% 18,2% 100,0%

I länderna i Central– och Östeuropa emitterade banken sina första lån i polska zloty (PLN) på euromarknaden.

Emissionsprogrammet i HUF ökades till 50 miljarder och CZK anskaffades på den inhemska marknaden. Dess-

utom var banken synnerligen aktiv på marknaderna i Sydafrika, Asien och Stillahavsområdet.
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Euro: 6 607 miljoner EUR före swappar/
12 366 miljoner efter swappar

- EARN – referensemissioner: 5 681 miljo-
ner före och efter swappar:

Efter att ha introducerat medelstora trans-
aktioner, som uppgick till ett belopp på
2 181 miljoner, fortsatte banken att opti-
mera sina kostnader och att öka likvidite-
ten för existerande emissioner genom att
öka storleken på två emissioner med totalt
500 miljoner. Dessutom förstärkte banken
sin marknadsföringskampanj för att uppnå
den erforderliga långsiktiga likviditetsni-
vån i slutet av året. Den största EARN-trans-
aktionen på 3 miljarder emitterades med
den viktiga förfallotiden 2010. I slutet av
2000 placerades 8 referensemissioner vid
regelbundna intervaller utmed avkast-
ningskurvan mellan 2003 och 2010. EIB-
obligationer på totalt 29 miljarder omfat-
tas följaktligen av mycket stringenta
marknadsgarantavtal som gör det möjligt
att på samma gång förbättra likviditeten
för dessa värdepapper och göra dem mera
kända bland investerarna. Den juridiska
och tekniska infrastrukturen förbättrades
avsevärt för referensemissionerna, riskgar-
deringstransaktionerna och obligations-
handeln på andrahandsmarknaden.

Årets första eurotransaktion genomfördes
delvis på elektronisk väg, som nuförtiden är
det vedertagna tillvägagångssättet för EIB:s
viktigaste transaktioner på primärmarkna-
den. EARN-lånet 2004 noterades på EURO-
MTS marknadsplatsen och de sju övriga
EARN-lånen på MTS för överstatliga lån,
som är ett annat segment på MTS-nätet.
Banken blev således den första icke-statliga
emittenten att genomföra elektronisk han-
del av dess värdepapper för samtliga obli-
gationslån längs hela avkastningskurvan.
EIB:s mäklare kan nu utbyta obligationerna

via MTS-systemet oavsett deras fysiska loka-
lisering och olika bestämmelser. Ett embryo
till en paneuropeisk elektronisk marknad
har således etablerats.

- Övriga transaktioner i euro: 926 miljoner
före och efter swappar

För att tillgodose europeiska investerares
efterfrågan av produkter med möjlighet till
hög avkastning, emitterade EIB försiktigt
obligationer med en komplex struktur,
såsom värdepapper som följer börsindexens
utveckling. En ny produkt, vilken lansera-
des i partnerskap med ett försäkringsbolag,
kopplade ett obligationslån till en livför-
säkringspolicy och var avsedd för investera-
re som söker ett privat socialförsäkrings-
system.

Brittiska pund

GBP: 8 730 miljoner före swappar/6 757
miljoner efter swappar

GBP-marknaden fortsatte att erbjuda en
stadig källa till arbitragefinansiering, i syn-
nerhet för emittenter med kreditvärdighet
AAA och finansiella emittenter. EIB lansera-
de där omfattande likvida referensemissio-
ner, som fungerar som komplement till de
brittiska statsobligationerna ("Gilts"), och
positionerade sig därigenom som ledande
emittent.

Inom ramen för sin upplåningsstrategi i
GBP etablerade banken, via ett ingått avtal
med en grupp finansmäklare, en prissätt-
ningspolitik för dess emissioner som syftar
till att ge en hög nivå av transparens och
jämförbarhet och som introducerar åtgär-
der avsedda att öka likviditeten för dess
GBP-obligationer i andrahandsmarknaden.

Utestående EARN-emissioner
per den 31.12.2000

Kupong Förfallodag Belopp

% (miljoner euro)

4,500 15.02.2003 3 360

5,250 15.04.2004 6 100

3,875 15.04.2005 2 000

4,875 15.04.2006 2 000

5,750 15.02.2007 2 578

5,000 15.04.2008 5 082

4,000 15.04.2009 4 538

5,625 15.10.2010 3 000

28 658
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Jämfört med 1999 ökade utestående
lån i GBP från 18 till 27 miljarder. Av
detta belopp utgjordes 20 miljarder av
referensemissioner utmed hela avkast-
ningskurvan (förfallotider 2009, 2014,
2021 och 2028 samt fyra nya för 2011,
2025, 2032 och 2020, där den sistnämn-
da är kopplad till konsumentprisindex).
Bankens strategi kompletterades med
lanseringen av den första elektroniska
obligationsemissionen i GBP på mark-
naden och introduktionen av EIB:s förs-
ta inflationsindexerade obligationse-
mission. Volymen av EIB:s referens-
obligationer som handlades på andra-
hnadsmarknaden av gruppen av mäkla-
re var 40 miljarder, vilket var en mycket
hög volym jämfört med den genom-
snittliga volymen som emitterades
under året. Den resulterande likvidite-
ten är ett starkt incitament för institu-
tionerna att förvärva EIB:s värdepapper.
Nära en fjärdedel av upplåningen i GBP
swappades mot andra valutor.

US-dollar

USD: 5 603 miljoner före swappar/ 
3 734 miljoner efter swappar

En första transaktion på en miljard med
en löptid på 3 år introducerades i janu-
ari. Banken drog nytta av förmånliga
villkor på euromarknaden för USD och
öppnade åter tio existerande referens-
lån för belopp mellan USD 100 och
250 miljoner och med löptider på 2, 3,
5, 7, 8 och 9 år. Dessa transaktioner
genomfördes mycket smidigt då de för-
placerades hos institutionella investera-
re. Dessa lån bidrog även till att för-
bättra likviditeten på marknaden. I juni
återkom banken med ett nytt referens-
lån på en miljard med en löptid på 5 år,

som erbjöds via Internet av de banker
som ledde emissionen.

Två emissioner i USD avsedda för enskil-
da japanska investerare placerades
under året, vilket gjorde det möjligt att
ytterligare bredda bankens investerar-
bas.

De övriga europeiska marknaderna

De skandinaviska valutorna – DKK, SEK
och NOK – anskaffades genom swappar.
Utbetalningarna kunde således göras i
den valuta som bankens lokala kunder
efterfrågade. Bankens upplåningsverk-
samhet i CHF fokuserades på ersätt-
ningsfinansieringen av obligationsemis-
sioner som var på väg att förfalla.

Tillväxtmarknaderna i Central- och
Östeuropa

- Efter att ha upprättat ett emissions-
program i HUF – som ökades till 50 mil-
jarder – och ett annat i CZK på de
respektive nationella marknaderna,
upprättades ett liknande program i
Polen för PLN, som kommer att säker-
ställa EIB:s närvaro på den inhemska
marknaden 2001. Detta kommer även
att bidra till utvecklingen av markna-
derna i kandidatländerna. Under 2000
upplånade banken för första gången
PLN på euromarknaden, som kunde
utbetalas till de polska kunderna som
efterfrågade medel med relativt lång
löptid.
- På den inhemska CZK-marknaden
introducerades två emissioner, varav en
referensemission på 15 år, vilket möjlig-
gjorde för banken att återigen kunna
förlänga avkastningskurvan för CZK. De
upplånade medlen behölls i likviditets-
förvaltningen, och utbetalades därefter

till tjeckiska låntagare. Banken var
också aktiv inom euromarknadssegmen-
tet för CZK.

Marknaderna i Sydafrika, Asien och
Stillahavsområdet

Den viktigaste händelsen i sydafrikans-
ka rand under 2000 var upprättandet av
en likviditetsförvaltning för ZAR och
800 miljoner upplånades på mycket för-
månliga villkor. Strukturerade transak-
tioner i JPY möjliggjorde anskaffningen
av medel till en förmånlig kostnad efter
swappar och fortsatte att höja EIB:s pro-
fil inom detta marknadssegment. På
marknaden för Hongkong dollar (HKD)
bekräftade banken sin ställning som
referensemittent genom att täcka en
rad löptider – 3,5 och 10 år – utmed
avkastningskurvan, samtidigt som ban-
ken på marknaden för den taiwanesiska
dollarn (TWD) uppnådde en rekordhög
upplåningsnivå trots en stor instabilitet
på marknaden. Behållningen i dessa två
valutor, som anskaffades på attraktiva
villkor, swappades till USD eller EUR.



En effektiv finansiell mellanhand



sida                       
         

De lån som beviljas i samarbete med
banksektorn avser till övervägande del
globala lån. Denna indirekta och
decentraliserade finansieringsordning
för små och medelstora investeringar är
anpassad till de små och medelstora
företagens och lokala myndigheternas
behov, som EIB av effektivitetsskäl inte
kan finansiera direkt. De globala lånen
motsvarar ett verkligt behov och kanali-
seras idag av ett nätverk som består av
ungefär 180 partnerbanker, varav mer
än en fjärdedel endast har varit med
under de senaste tre åren. De globala
lånen har utvecklats stadigt och utgjor-
de nästan 40 % av verksamheten inom

unionen under 2000. Tiotusentals små
och medelstora företag och lokala myn-
digheter drar varje år nytta av dessa lån.

Sedan 1997 syftar EIB:s ingripanden
också till att utveckla riskkapitalmarkna-
den i hela unionen, i nära samarbete
med finanssektorn, för att förstärka
eget kapital i små och medelstora inno-
vativa högteknologiföretag. Efter refor-
men av EIF har denna portfölj av trans-
aktioner överflyttats till fonden.

I tredje land samarbetar EIB även med
affärsbanker, såväl nationella som euro-
peiska, multilaterala och bilaterala
finansinstitut samt unionens institutio-

ner, som agerar med hjälp av budget-
medel från gemenskapen eller med-
lemsstaterna.

För att utifrån den planerade invester-
ingen säkerställa bästa möjliga synergi
mellan tillgängliga medel, kommer EIB
att fortsätta samarbetet med dessa
institutioner, särskilt för att främja de
mest effektiva finansieringslösningarna,
dela riskerna och se till att de olika
finansiella partnerinstituten samordnar
sin verksamhet och kompletterar
varandra.

Samarbete
med banksektorn
EIB har ett mycket nära samarbete med banksektorn, som omfattar både verksamheten på kapitalmark-
naderna och beviljandet av lån. Detta samarbete är nödvändigt för att EIB skall kunna:

• bidra till finansieringen av ett stort antal individuella storskaliga projekt, där så är lämpligt genom
finansiering av mellanhänder,

• erhålla lämpliga garantier för finansieringen av individuella projekt i den privata sektorn, då en tredje-
del av de garantier som erbjuds banken kommer från banker eller finansinstitut,

• baserat på sin erfarenhet av utvärdering av projekt som kräver långfristig finansiering, agera som
katalysator vid framtagningen av solida finansieringslösningar som gör det möjligt att finansiera pro-
jekt på bästa möjliga villkor vad beträffar ränta och återbetalningstid,

• bidra till förbättringen av den finansiella miljön för små och medelstora företag och initiativtagarna
till små och medelstora infrastrukturprojekt genom beviljandet av globala lån till banksektorn.
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Europeiska rådet vänder sig allt oftare till
EIB-gruppen för att snabbt förverkliga dess
allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken, som exempelvis Europeiska rådet
i Lissabon (mars 2000) efter vilket EIB inrät-
tade sitt "Innovation 2000-initiativ".

Dessutom har betydelsen av bankens
bidrag till genomförandet av EU:s stora
politikområden lett till närmare kontakter
med Europaparlamentet och parlamentets
vilja att inbegripa EIB:s transaktioner i sin
utvärdering av hur väl EU:s mål har upp-
fyllts. I februari 2001 nåddes en viktig mil-
stolpe på den institutionella fronten i och
med att Europaparlamentets första rapport
om uppföljningen av EIB:s verksamhet
antogs, samtidigt som bankens president
vid detta tillfälle talade inför Europaparla-
mentets plenarförsamling.

Ett alltmer nära samarbete utvecklas med
kommissionen på samtliga av bankens
verksamhetsområden. Exempelvis har ett

Då banken är angelägen om att erbjuda de
bästa finansieringskällorna till sina kunder
och ta hänsyn till utvecklingen på markna-
den, fortsätter EIB att bredda och moderni-
sera utbudet av dess finansieringsinstru-
ment.

Förutom medel- och långfristiga lån, globa-
la lån och riskkapital, erbjuder EIB-grup-
pen, tack vare sin strukturerade finansie-

ringsordning (SFF), ett komplett utbud av
produkter inom områdena företags- och
projektfinansiering.

På liknande sätt, då dess riskkapital- och
garantitransaktioner till förmån för små
och medelstora företag har omgrupperats
inom EIF, är EIB-gruppen kapabel att bemö-
ta samtliga finansieringsbehov som små
och medelstora företag har.

samarbetsavtal undertecknats för att stärka
komplementariteten mellan bankens trans-
aktioner och användningen av gemenska-
pens budgetmedel för strukturåtgärder och
förberedelsen av utvidgningen under peri-
oden 2000-2006.

I tredje land samarbetar EIB också med mul-
tilaterala eller bilaterala finansinstitut och
EU:s institutioner för att främja de mest
effektiva finansieringslösningarna och se
till att bankens olika partner kompletterar
varandra på bästa sätt.

Tillsammans med samtliga EU-institutioner
är banken mån om att skydda unionens
finansiella intressen. I det avseendet kon-
trolleras de EIB-transaktioner som erhåller
medel från EU:s budget av Revisionsrätten.
I samma anda antog banken ett internt
beslut som gör det möjligt för EU:s byrå för
bedrägeribekämpning att utföra sin upp-
gift vad beträffar EIB:s verksamhet.

En partner till institutionerna

Ett brett utbud av produkter
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Bankens råd består av ministrar som
utses av var och en av medlemsstaterna,
i regel finansministrarna. Bankens råd
fastställer de allmänna riktlinjerna för
kreditpolitiken, godkänner balansräk-
ningen och årsredovisningen, beslutar
om bankens finansiering utanför unio-
nen och om kapitalhöjningar. Det utser
medlemmarna i styrelsen, direktionen
och revisionskommittén.

Styrelsen ansvarar för att bankens för-
valtning överensstämmer med fördra-
get och stadgan samt med de allmänna
riktlinjer som bankens råd har fastställt.
Styrelsen har exklusiv befogenhet att
besluta om utlåning, garantier och upp-
låning. Styrelseledamöterna utses av
bankens råd för en period av fem år
(som kan förnyas) efter nominering av
medlemsstaterna. De är ansvariga
endast inför banken. Styrelsen består av
25 ledamöter och 13 suppleanter, varav
24 respektive 12 nominerats av med-
lemsstaterna. En ledamot och en sup-
pleant nomineras av Europeiska kom-
missionen.

Direktionen är bankens kollegiala verk-
ställande organ på heltid. Under presi-
dentens ledning och styrelsens överinse-
ende svarar direktionen för bankens
löpande arbete, genom att den förbere-
der och ansvarar för verkställandet av
styrelsens beslut. Ordförandeskapet i
direktionen utövas av bankens presi-
dent eller, i hans frånvaro, av någon av
vicepresidenterna. Direktionsmedlem-
marna är endast ansvariga inför ban-
ken. De utses av bankens råd på förslag
från styrelsen för en period av sex år.

Ledningsstruktur

Styrelsen
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De tre ledamöterna i revisionskommittén
utses av bankens råd för en period av tre år,
som kan förnyas. Sedan 1996 har kom-
mittén även en observatör, som utses varje
år på ett ettårigt mandat. Revisionskom-
mittén är ett oberoende organ, som lyder
direkt under bankens råd och har till upp-
gift att pröva om bankens verksamhet
bedrivits enligt gällande regler i bankens

stadga och om räkenskaperna förts i före-
skriven ordning. Bankens råd tar del av
revisionskommitténs rapport och dess slut-
satser samt yttrande innan den godkänner
den årsredovisning som styrelsen upprättat.

Bankens direktion 

och medlemmarnas

ansvarsområden

Philippe MAYSTADT
Bankens president och 
styrelseordförande

– Kontakter med Europa-
parlamentet

– Institutionella frågor
– Finansiell kontroll
– Personalresurser
– Budget
– Ordförande i EIF:s styrelse
– Ledamot i EBRD:s styrelse

– Finansieringsverksam-
heten i Österrike, Sverige,
Finland, Island, Norge,
Slovenien, Turkiet och län-
derna i Balkan samt kon-
takter med Schweiz

– Ekonomiska och finansiel-
la utredningar

– Transeuropeiska nät
– Kontakter med NIB

– Finansieringsverksam-
heten i Italien, Grekland,
Cypern och Malta

– Kreditrisker och låneadmi-
nistration

– Redovisning och kontroll
av finansrisker

– Ledamot i EIF:s styrelse
– Verksamhet som avser

små och medelstora före-
tag

– Finansieringsverksam-
heten i Tyskland och i
kandidatländerna i
Central- och Östeuropa

– Information och kommu-
nikation

– Suppleant i EBRD:s sty-
relse

– Finansieringsverksam-
heten i Frankrike, Magh-
reb- och Mashrek-länder-
na, Israel och
Gaza/Västbanken

– Finanspolitik
– Kapitalmarknader
– Likviditetsförvaltning

– Finansieringsverksam-
heten i Förenade kungari-
ket och Sydafrika

– Miljöskydd
– Kontakter med icke-statli-

ga organisationer. Öppen-
het och transparens

– Intern och extern revision
och kontakter med revi-
sionskommittén

– Kontakter med Revi-
sionsrätten

– Finansieringsverksam-
heten i Spanien, Portugal,
Belgien, Nederländerna,
Luxemburg, Latinamerika
och Asien

– Strukturerade finansie-
ringar och nya låneinstru-
ment

– Rättsfrågor (operationella
aspekter)

– Kontakter med IADB och
AsDB

– Finansieringsverksam-
heten på Irland, i Dan-
mark och i AVS-länderna

– Projektutvärdering och
uppföljande projektutvär-
dering av transaktioner

– Regionalutveckling
– Kontakter med ADB

Wolfgang ROTH
Vicepresident

Massimo PONZELLINI
Vicepresident

Ewald NOWOTNY
Vicepresident

Francis MAYER
Vicepresident

Peter SEDGWICK
Vicepresident

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Vicepresident

Michael G. TUTTY
Vicepresident

Direktionen
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Enskilda utvecklingar

Att upprätthålla personalens yrkeskvali-
fikationer och kompetens på en hög
nivå för att kunna hantera bankens
nuvarande och framtida krav samt att
erbjuda möjligheter till yrkesmässig
utveckling är en av de viktigaste priori-
teringarna för EIB:s personaladministra-
tion. Under 2001 kommer ansvaret för
de operativa utbildningsbudgetarna att
delegeras till avdelningarna. Dessa kom-
mer i sin tur att involvera sina högre
tjänstemän i genomförandet av utbild-
ningsprogrammen i samarbete med per-
sonalavdelningen, som kommer att
ansvara för samordningen.

Attitydundersökning bland personalen

För att få en bättre förståelse om inver-
kan av den snabba förändringstakten i
arbetsmiljön, bad direktionen ett kon-
sultföretag att utföra en attitydunder-
sökning bland bankens personal. Även
om personalen uttryckte en stark känsla
av att utvecklas i sitt yrke, lyfte under-
sökningen också fram områden som
behöver förbättras. Det är därför som
utvärderingssystemet och samtliga rela-
terade aspekter som prestationer,
utbildning, utveckling samt befordring-
ar är nyckelfaktorer som har tilldragit
sig mycket stort intresse från presiden-
ten.

Rekrytering

Banken fortsatte under 2000 sin aktiva
rekryteringspolitik för att hitta externa
kandidater, samtidigt som potentialen
hos den befintliga personalen utveckla-
des.

För rekryteringen i sin helhet under
2000 förblev andelen nyanställda män

respektive kvinnor lika stor, medan
bland nyanställda högre tjänstemän var
en tredjedel kvinnor. I slutet av 2000
hade banken 1 033 anställda, vilket
motsvarar en ökning med 2,18 % jäm-
fört med förra året.

Bildandet av EIB-gruppen resulterade i
förflyttningar och utbyte av personal
mellan EIB och EIF för att uppnå bästa
synergi på operativ och administrativ
nivå.

Personalrepresentanter

Gruppen av personalrepresentanter
fortsatte under 2000 de diskussioner
som inleddes under förra året med ban-
kens ledning om moderniseringen av
personalpolitiken och arbetsförhållan-
dena. Den förhandlade med administra-
tionen om införandet av ett nytt system
för överklagande och fortsatte förhand-
lingarna med personalavdelningen om
revideringen av regler för personalen.

Lika möjligheter

Den gemensamma kommittén för lika
möjligheter för män och kvinnor
(COPEC) övervakar att policyn i fråga
om lika möjligheter till karriär, utbild-
ning och sociala infrastrukturer genom-
förs. COPEC har särskilt varit den drivan-
de kraften bakom introduktionen av ett
program för assistenter, som kommer
att öppna nya karriärmöjligheter för
den administrativa personalen.

Ledningsstruktur

För att bemöta utvecklingen i dess
omgivning och verksamhet, anpassar
banken regelbundet sin organisation
och arbetssätt. Förändringar som har
skett under 2000 återspeglas i organisa-

tionsplanen på sidorna 36 och 37.
Denna organisationsplan uppdateras
regelbundet på EIB:s hemsida
(www.eib.org).

Det integrerade strategiska informa-
tionssystemet (ISIS)

I juli 2000 beslutade direktionen att gå
vidare med resultaten från översynen av
informationssystemet på medellång sikt
(MTISR) genom att godkänna ett omfat-
tande flerårigt program för att förnya
och ersätta majoriteten av applikatio-
nerna och infrastrukturen som för när-
varande används inom banken.

Det "Integrerade strategiska informa-
tionssystemet" (ISIS) är dock mycket mer
än ett enkelt informationsteknologipro-
jekt: det utgår från de behov som är för-
knippade med bankens verksamhet och
representerar ett initiativ som syftar till
en organisationsförändring. Dess poten-
tiella fördelar täcker ett stort område
och kommer att ha en stor inverkan på
bankens struktur och arbetssätt.

EIB:s organisation
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Generalsekretariatet

Francis CARPENTER (4310)
Generalsekreterare

Allmänna frågor
Rémy JACOB (4312)
Direktör

Sekretariat
Hugo WOESTMANN
Planering, budget och budgetuppföljning
Theoharry GRAMMATIKOS
Översättning
Georg AIGNER
Inköp och administrativa tjänster
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Samordning
Evelyne POURTEAU

Kontoret i Bryssel (+32 22350070)
Dominique de CRAYENCOUR
Direktör

Allmän service och arbetsmiljö
Agustín AURÍA 
Implementering av revisionsrekommendationer
Helmut KUHRT

Informationsteknologi
Luciano DI MATTIA (9600)
Direktör

Mjukvaruprojekt
Alexander ANDÒ
IT-tjänster
Andrew ALLEN
Infrastruktur
José GRINCHO

Ernest FOUSSE

Generaldirektoratet
för lån

Direktoratet
för Västeuropa

Michel DELEAU (5436)
Generaldirektör

Operationellt stöd och administration
Jos van KAAM (5446)
Direktör

Christian CAREAGA GUZMAN
Samordning
Thomas FAHRTMANN
Operationella frågor
Guy CLAUSSE
Informationssystem och uppföljning
Guy BERMAN
Stöd för låneadministration
Ralph BAST
Strukturerade finansieringar
Alain TERRAILLON

Förenade kungariket, Irland och
de nordiska länderna
Thomas BARRETT (5426)
Direktör

Banker, industri och "värdepapperisering"
Bruno DENIS
Infrastruktur
Tilman SEIBERT

Strukturerade finansieringar och partnerskap 
mellan den offentliga och privata sektorn (PPP)
Themistoklis KOUVARAKIS
De nordiska länderna
Paul DONNERUP

Spanien och Portugal
Alfonso QUEREJETA (6416)
Direktör

Spanien – PPP, infrastruktur, den sociala sektorn
och stadsutveckling
Christopher KNOWLES
Spanien – Banker, industri, energi och
telekommunikation
Fernando de la FUENTE
Kontoret i Madrid (+34 914311340)
José Miguel ZUDAIRE 
Portugal
Filipe CARTAXO
Kontoret i Lissabon (+351 213428989)
David COKER

Frankrike och Benelux
Alain BELLAVOINE (6464)
Direktör

Frankrike – Infrastruktur
Jacques DIOT
Frankrike – Företag
Constantin SYNADINO
Belgien, Luxemburg och Nederländerna
Ferdinand SASSEN

Direktoratet
för Mellaneuropa

Terence BROWN (6259)
Generaldirektör

Tyskland och Österrike
Joachim LINK
Direktör

Tyskland (de norra delstaterna)
Laurent de MAUTORT
Tyskland (de södra delstaterna)
Heinz OLBERS
Kontoret i Berlin (+49 305900479-0)
Franz-Josef VETTER
Österrike, energi 
och telekommunikation i Tyskland
Paolo MUNINI

Kandidatländerna
Emanuel MARAVIC (7444)
Direktör

Estland, Lettland, Litauen och Polen
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Ungern, Slovakien och Slovenien samt EURATOM
Henk DELSING
Bulgarien och Rumänien
Guido BRUCH
Tjeckien, globala lån
Jean VRLA

Italien, Grekland, Cypern och Malta
Thomas HACKETT (+39 064719-1)
Direktör

Infrastruktur
Bruno LAGO
Energi, miljö och telekommunikation
Michael O’HALLORAN
Industri och banker
Jean-Christophe CHALINE

Kontoret i Aten (+30 6824517-9)
Arghyro ELEFTHERIADOU

Direktoratet för 
extern utlåning

Jean-Louis BIANCARELLI (7009)
Generaldirektör

Rådgivning för ekonomiska utvecklingsfrågor
Daniel OTTOLENGHI
Chefsrådgivare för utvecklingsfrågor
Flavia PALANZA
Förste rådgivare för ekonomiska frågor

Medelhavet och Balkan
Antonio PUGLIESE (7327)
Direktör

Maghreb-länderna
Alain SÈVE
Mashrek-länderna och Mellanöstern
Jane MACPHERSON 
Turkiet och Balkan
Patrick WALSH

Afrika, Västindien och 
Stilla havet och Sydafrika
Martin CURWEN (7230)
Direktör

Västafrika och Sahel-länderna
Tassilo HENDUS
Central– och Östafrika
Jacqueline NOËL
Södra Afrika och Indiska Oceanen
Justin LOASBY
Västindien och Stilla havet
Stephen McCARTHY

Latinamerika och Asien
Claudio CORTESE (7414)
Direktör

Asien
Siward W. de VRIES
Latinamerika
Matthias ZÖLLNER

Direktoratet för 
finanser

René KARSENTI (5263)
Generaldirektör

Kapitalmarknader
Barbara BARGAGLI-PETRUCCI (4267)
Direktör

Euroområdet – Referenslån
Carlos FERREIRA DA SILVA
Euroområdet – Övrig upplåning
Joseph VOGTEN
Europa (utanför euroområdet) och Afrika
David O. CLARK
Nord- och Sydamerika, Asien och Stilla havet
Carlos GUILLE

Finansförvaltning
Anneli PESHKOFF (5124)
Direktör

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

Organisationsplan
(15.4.2001)
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Organisationsplanen kan komma att förändras;  en uppdaterad version av den finns på EIB:s hem-
sida www.eib.org.

För EIB:s externa kontor lämnas fullständiga telefonnummer, medan för bankens huvudkontor i
Luxemburg (+352 4379-1) anges endast anknytningsnummer.

Planering och genomförande av transaktioner
Francisco de PAULA COELHO (5213)
Direktör

Back-office, utlåning
Gianmaria MUSELLA
Back-office, finansförvaltning
Erling CRONQVIST
Back-office, upplåning
Yves KIRPACH
Systemutveckling och databas för lån
Charles ANIZET

Kontroll av finansförvaltning, förvaltning av 
tillgångar och skulder och marknadsrisker
Alain GODARD

Samordning
Henri-Pierre SAUNIER

Direktoratet för projekt

Caroline REID (2451)
Generaldirektör

Infrastruktur
Peter BOND (2668)
Direktör

Barendt STOFKOPER
Axel HÖRHAGER
(Samordnare för Balkan)
Philippe OSTENC
(Upphandling)
Mateo TURRÓ CALVET
(Avdelningens samordnare)

Järnvägar och vägar
Lars NORDIN
José Luis ALFARO
Luigi MARCON
Luft– och sjöfart
Jean-Pierre DAUBET
Infrastruktur i städer
Luis LÓPEZ RODRÍGUEZ
Gianni CARBONARO
Vattenrening och avloppsdränering
José FRADE

Energi, telekommunikation 
och avfallshantering
Günter WESTERMANN (2444)
Direktör

Elektricitet och avfallshantering
René van ZONNEVELD
Heiko GEBHARDT
(Avfallshantering)
Olja och gas
(Günter WESTERMANN)
Telekommunikation och informationsteknologi
Carillo ROVERE
Ekonomiska frågor
Gerhardus van MUISWINKEL

Industri och tjänster
Constantin CHRISTOFIDIS (8604)
Direktör

Råvaruindustri och bioteknologi
Jean-Jacques MERTENS
Peder PEDERSEN
Tillverkningsindustri och tjänster
Bernard BÉLIER
Pedro OCHOA

Humankapital
Stephen WRIGHT
Industriell ekonomi
Hans-Harald JAHN

Samordning och kontroll
Patrice GÉRAUD (2481)
Vicedirektör

Peter CARTER
(Miljösamordning)

Operationell samordning
Angelo BOIOLI
Allmänna frågor
Agostino FONTANA
…….

Direktoratet 
för rättsfrågor

Eberhard UHLMANN (3602)
Generaldirektör

Finansiella och institutionella frågor
Marc DUFRESNE (3625)
Vicedirektör

Finansiella frågor
Nicola BARR
Institutionella frågor
Carlos GOMEZ DE LA CRUZ 

Låneverksamhet
Konstantin ANDREOPOULOS (3562)
Vice generaldirektör
Operationella frågor och Balkan
Roderick DUNNETT
Tyskland, Österrike, Central– och Östeuropa
Gerhard HÜTZ
Spanien och Portugal
Ignacio LACORZANA 
Danmark, Irland, Finland, Sverige och Förenade
kungariket
Patrick Hugh CHAMBERLAIN
Belgien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna
Pierre ALBOUZE 
AVS, Latinamerika och Asien, Medelhavsländerna, ULT
Regan WYLIE-OTTE
Grekland, Italien, Cypern och Malta
Manfredi TONCI OTTIERI

Direktoratet för 
ekonomiska utredningar 
och information

Alfred STEINHERR (3446)
Chefsekonom

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

Information och kommunikation
Henry MARTY-GAUQUIÉ (3149)
Direktör

Informationspolitik
Adam McDONAUGH
Extern kommunikation och mediakontakter
Paul Gerd LÖSER
Samordning
Daphné VENTURAS

Kreditrisker

Pierluigi GILIBERT (5339)
Generaldirektör

Infrastruktur och industri
Per JEDEFORS (6337)
Direktör
Riskhantering, projektfinansiering
Klaus TRÖMEL
Kreditriskmetodik
och derivatprodukter
Luis GONZALEZ-PACHECO
Banker
Georg HUBER
Samordning och stöd
Elizabeth MATIZ

Personalavdelningen

Andreas VERYKIOS (2576)
Direktör

Christopher SIBSON
Förste personalrådgivare

Rekrytering
Jörg-Alexander UEBBING
Personalutveckling
Margareta HÖLCKE
Administration
Zacharias ZACHARIADIS

Projektutvärdering

Horst FEUERSTEIN (3480)
Direktör

Juan ALARIO GASULLA
Campbell THOMSON

Finansiell kontroll

Patrick KLAEDTKE (3228)
Direktör

Redovisning
Luis BOTELLA MORALES (3282)
Vicedirektör
Intern och administrativ kontroll
Antonio ROCA IGLESIAS

Intern revision

Peter MAERTENS
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I början av 2001 fattade banken en rad
beslut för att ge allmänheten en ökad
öppenhet och information om dess proce-
durer och transaktioner.

Bankens nya politik för offentliggörande
inkluderar i synnerhet ett särskilt avsnitt på
EIB:s hemsida (www.eib.org) benämnt
"Informationspolitik". Detta avsnitt inne-
håller samtliga dokument som täcker EIB:s
kontakter med allmänheten, olika publika-
tioner som beskriver institutionens politik
och procedurer samt information om pro-
jekt som har varit föremål för frågor från
allmänheten. Förteckningen över projekt
som utvärderas inför en finansiering sedan
början av 2001 publiceras också på bankens
hemsida. Denna publicering görs redan
innan ett lånebeslut har fattats av EIB:s sty-
relse, förutom i de fall där initiativtagaren
till projektet har berättigade skäl, på grund
av konfidentialitet, att invända mot detta.

Denna utveckling är en del av en dialog,
som EIB och Europaparlamentet har hållit
sedan många år, som underbyggs av ban-
kens deltagande varje år i flera av Europa-
parlamentets utskottsmöten. Ett viktigt

steg i denna institutionella dialog togs
under våren 2001 genom att plenarförsam-
lingen antog den första rapporten från
Europaparlamentet om uppföljningen av
bankens verksamhet. Vid detta tillfälle tala-
de bankens president inför plenarförsamli-
gen och besvarade frågor från parlaments-
ledamöterna samt, via dem, EU:s
medborgare som de företräder. Texten till
presidentens tal i plenarförsamlingen samt
kommentarer från parlamentsledamöterna
och parlamentets rapport finns på EIB:s
hemsida.

Dessutom har EIB en regelbunden dialog
med olika organisationer som represente-
rar det civila samhället om bankens
målsättningar och insatser till stöd för den
europeiska integrationen.

På detta sätt vill EIB bidra, samtidigt som
den respekterar särdragen för bankens för-
hållande med en övervägande privat kund-
krets, till de europeiska institutionernas
satsningar att odla närmare kontakter med
invånarna, som är de slutliga förmånstagar-
na av dess verksamhet.

Informationspolitik
och öppenhet
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Inom Europeiska unionen måste projekt
som erhåller EIB-finansiering bidra till
en eller flera av följande målsättningar:

• förstärkning av den ekonomiska och
sociala sammanhållningen, skapandet
av ekonomisk aktivitet som bidrar till
ekonomisk utveckling av mindre gyn-
nade regioner,

• främjande av investeringar i ett sam-
hälle baserat på kunskap och innova-
tion,

• förbättring av infrastruktur och tjäns-
ter inom utbildning och hälsa, efter-
som dessa sektorer är av väsentlig
betydelse för humankapitalet,

• utveckling av EU:s infrastruktur för
transport, telekommunikation och
energiöverföring,

• miljöskydd och förbättring av
stadsmiljön, bl.a. genom utnyttjande
av förnybar energi,

• säker energitillförsel genom rationell
energianvändning, tillvaratagande av
inhemska resurser eller importdiversi-
fiering,

• förbättring av små och medelstora
företags tillgång till finansiering, i
syfte att bidra till deras utveckling
med hjälp av:

• medelfristiga lån,

• riskkapital.

I kandidatländerna stödjer EIB utveck-
lingen av basinfrastruktur, skapandet av
nya verksamheter, miljöskydd och över-
föringen av gemenskapens regelverk.

Utanför unionen bidrar banken till
genomförandet av unionens bistånds-
och samarbetspolitik genom långfristi-
ga lån ur egna medel eller underordnad
finansiering och riskkapital ur med-
lemsstaternas eller unionens budgetme-
del. EIB bidrar till finansiering:

• i länderna i Medelhavsområdet för att
bidra till genomförandet av målsätt-
ningarna för Europa-Medelhavspart-
nerskapet inför inrättandet av ett fri-
handelsområde 2010,

• i länderna i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet (AVS), Sydafrika
samt i de utomeuropeiska länderna
och territorierna,

• i Latinamerika och Asien, där banken
stödjer vissa slag av projekt som är av
ömsesidigt intresse för unionen och
de berörda länderna,

• i länderna på Balkan, där banken
bidrar till målsättningarna för stabili-
tetspakten genom att fokusera sina
insatser till återuppbyggnaden av
basinfrastruktur och finansieringen av
regionala projekt.

Projekt som kan erhålla 
finansiering från banken

Broschyrer som beskriver bankens finansieringsordningar och presenterar EIB:s verksamhet i olika länder,
områden och målsättningar, finns tillgängliga på bankens hemsida och kan beställas genom
informations– och kommunikationsavdelningen.

EIB tackar initiativtagarna för de fotografier som illustrerar denna broschyr:
Fränk Weber (omslagssida, s. 1, 2), Masterfile (s. 4, 8, 9, 11, 12, 21, 22, 25, 26, 38), Image Bank (s. 6, 7, 10, 20, 26, 28), Sue Cun-
ningham (s. 9, 13, 14, 15, 29), Europeiska kommissionen (10, 15, 32), Stone (s. 12, 19, 20, 21), Photodisc (s. 10, 12, 20), Fotostock
(s. 12, 18), La Vie du Rail (s.18, 23, 24), TAV (s. 22).
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Sammandrag av EIB-gruppens balansräkning
Balansräkning per den 31 december 2000 (tusentals euro)

TILLGÅNGAR 31.12.2000

1. Finansförvaltning, tillgodohavanden 
hos centralbanker, postgiro 24 726

2. Statsskuldsväxlar som är 
belåningsbara i centralbanker

1 474 510

3. Fordringar på kreditinstitut
a) betalbara på anfordran 135 178
b) andra fordringar 11 257 184
c) utlåning 75 767 232

87 159 595

4. Utlåning till allmänheten 93 101 379
Särskilda avsättningar -175 000

92 926 379

5. Obligationer och andra värdepapper- 
med fast avkastning
a) från offentliga emittenter 1 423 468
b) från andra emittenter 2 310 668

3 734 135

6. Aktier och andra värdepapper med rörlig 
avkastning 632 409

7. Immateriella anläggningstillgångar 10 018

8. Materiella anläggningstillgångar 83 459

9. Övriga tillgångar 
a) Tillgodohavande för förutbetalda 

räntesubventioner inom EMS 7 636
b) Övriga fordringar 902 504
c) Fordringar relaterade till 

valutaswappkontrakt 29 067 793

29 977 933

10. Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 3 444 117

219 467 279

SKULDER OCH EGET KAPITAL 31.12.2000

1. Skulder till kreditinstitut
a) betalbara vid anfordran 13
b) betalbara på förfallodagen eller 

efter avisering 507 889

507 902

2. Skulder representerade av emitterade värdepapper
a) omsättningsbara obligationer 

och andra skuldebrev 161 488 067
b) övriga 825 137

162 313 204

3. Övriga skulder 
a) förutbetalda räntesubventioner 334 562
b) övriga skulder 896 320
c) skulder relaterade till valutaswappkontrakt 28 064 569
d) övrigt 38 290

29 333 741

4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 775 375

5. Avsättningar för förpliktelser och avgifter 
Personalens pensionsfond 433 281

6. Reserv för generella kreditrisker 980 005

7. Kapital 
Tecknat 100 000 000
Ej infordrat -94 000 000

6 000 000

8. Bundna reserver
a) Reservfond 10 000 000
b) Andra reserver 2 124 244

12 124 244

9. Avsatta medel för riskkapitaltransaktioner 1 500 000

10. Årets resultat 1 307 741

11. Minoritetsintressens andel 191 786

219 467 279 



EIB-gruppens adresser

Europeiska investeringsbanken
100, bd Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg
Tel. (+352) 43 79 - 1
Fax (+352) 43 77 04

Internet: www.eib.org
E-post: info@eib.org

Huvudavdelningen för lån i
Italien, Grekland, Cypern och
Malta:
Via Sardegna, 38
I-00187 Rom
Tel. (+39) 06 47 19 - 1
Fax (+39) 06 42 87 34 38

Kontoret i Aten:
364, Kifissias Ave & 1, Delfon
GR-152 33 Halandri/Aten
Tel. (+30) 1 682 45 17 - 9
Fax (+30) 1 682 45 20

Kontoret i Berlin:
Lennéstrasse, 17
D-10785 Berlin
Tel. (+49) 30 59 00 479 - 0
Fax (+49) 30 59 00 47 99

Kontoret i Bryssel:
Rue de la loi 227
B-1040 Bryssel
Tel. (+32) 2 235 00 70
Fax (+32) 2 230 58 27

Kontoret i Lissabon:
Regus Business Center
Avenida da Liberdade, 110-2˚
P-1269-046 Lissabon
Tel. (+351) 21 342 89 89
eller (+351) 21 342 88 48
Fax (+351) 21 347 04 87

Kontoret i Madrid:
Calle José Ortega y Gasset, 29
E-28006 Madrid
Tel. (+34) 914 311 340
Fax (+34) 914 311 383

Europeiska investeringsfonden
43, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxemburg
Tel. (+352) 42 66 88-1
Fax (+352) 42 66 88-200

Internet: www.eif.org
E-post: info@eif.org

Europeiska investeringsfonden
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