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EIB-Gruppen: Nøgletal

Den Europæiske Investeringsbank

Aktiviteten i 2003 Mio EUR

Indgåede aftaler 42 332
I Unionen 34 187
I de tiltrædende lande og tiltrædelseslandene 4 589
I partnerlandene 3 556

Lånetilsagn 46 614
I Unionen 37 273
I de tiltrædende lande og tiltrædelseslandene 5 731
I partnerlandene 3 610

Udbetalinger på lån 35 672
Af Bankens midler 35 414
Af budgetmidler 258

Tilvejebragte midler (efter swaps) 41 911
I EU-valutaer 30 983
I andre valutaer 10 928

Stilling pr. 31.12.2003

Udestående
Udlån af Bankens midler 247 600
Garantier 392
Finansieringsbidrag af budgetmidler 2 497
Kort-, mellem- og langfristet låntagning 194 505

Egne midler 25 984
Balancesum 234 078
Regnskabsårets resultat 1 424
Tegnet kapital 150 000
Heraf indbetalt 7 500

Den Europæiske Investeringsfond

Aktiviteten i 2003 Mio EUR

Venturekapital (14 fonde) 135
Garantier (31 forretninger) 2 251

Stilling pr. 31.12.2003

Venturekapital (189 fonde) 2 480
Garantier (126 forretninger) 6 351

Tegnet kapital 2 000
Heraf indbetalt 400

Regnskabsårets nettoresultat 20

Reserver og hensættelser 178
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I 2003 styrkede Den Europæiske Investeringsbank sin
rolle som politisk inspireret offentlig bank, både i og
uden for Europa.

Trods det vanskelige økonomiske klima øgede EIB sin lån-
givning, idet den indgik låneaftaler på 42,3 mia EUR,
hvilket er ny rekord.

Aktiviteten var fortsat fokuseret på økonomisk og social
samhørighed, idet ca. 70% af de individuelle lån, der blev
indgået aftaler om i EU, gik til projekter i udviklingsom-
råder og til fremme af regionudviklingsbestræbelserne.
Bankens engagement til fordel for miljøbeskyttelse og
-forbedring (det naturgivne såvel som bymiljøet) blev på
ny understreget af disse projekters betydelige andel af
den samlede långivning i EU (42%).

Blandt de særlige træk ved 2003 kan nævnes udvidelsen
af EU, iværksættelsen af det europæiske vækstinitiativ
og nye bestræbelser til fordel for virkeliggørelsen af
euro-middelhavspartnerskabets mål.

Udvidelsen af EU

EIB konsoliderede fortsat sin støtte til de nye medlems-
landes integration i 2003, idet den udlånte 4,6 mia EUR
i området, hvilket er ny rekord. Det samlede udestående
på lån på 18 mia EUR gør EIB til den største enkeltståen-
de udenlandske finansieringskilde i disse lande.

Bankens aktivitet er blevet udvidet fra omfattende infra-
strukturprojekter til flere investeringer med sigte på
overholdelse af EU’s miljønormer såvel som fremme af
mindre og mellemstore virksomheder.

EIB fortsatte med at stimulere de nationale kapitalmar-
keders udvikling, idet den emitterede lån i nationale
valutaer, hvilket gjorde den til den største obligationse-
mittent (bortset fra de statslige) på de nationale marke-
der i Central- og Østeuropa.

Endvidere opdaterede medlemsstaterne Bankens ved-
tægter for at tage hensyn til de nye politiske realiteter i

Unionen. Som følge af udvidelsen er EIB’s tegnede
kapital steget fra 150 til 163,7 mia EUR. Hver medlems-
stat har nu én repræsentant både i styrelsesrådet og
bestyrelsen. Direktionen er blevet udvidet fra 8 til
9 medlemmer.

Det europæiske vækstinitiativ

EIB har bidraget aktivt til forberedelserne af det euro-
pæiske vækstinitiativ, som Det Europæiske Råd vedtog i
december 2003. Det har til formål at styrke Europas
langfristede vækstmuligheder gennem øgede investe-
ringer i dels transeuropæiske net for transport, telekom-
munikation og energioverførsel, dels innovation, dels
styrkelse af forskning og udvikling, herunder miljøtek-
nologi.

I 2003 bekræftede Banken mobiliseringen af to pro-
grammer med ambitiøse udlånsmål henblik på at frem-
me det europæiske vækstinitiativ fra 2004, nemlig:

• investeringsordningen for transeuropæiske net med
et udlånsmål på 50 mia EUR frem til 2010. Der arbej-
des desuden på at udvikle nye ordninger, som skal til-
skynde til at øge den private sektors andel af finansie-
ringen af transeuropæiske net; 

• innovation 2010-initiativet, der skal fremme udviklin-
gen af en europæisk videnbaseret økonomi og har et
udlånsmål på 40 mia EUR frem til 2010. I 2003 udlånte
Banken 6,2 mia EUR inden for rammerne af dette ini-
tiativ med særlig vægt på højere uddannelse samt
forskning og udvikling.

Den styrkede euro-middelhavsordning for investering
og partnerskab, FEMIP

Ved at opfordre EIB til at styrke euro-middelhavsordnin-
gen for investering og partnerskab (FEMIP) kun et år
efter dens iværksættelse understregede Det Europæiske
Råd Bankens afgørende rolle i Barcelonaprocessen. Med
henblik på at tage denne udfordring op øgede Banken

Meddelelse fra formanden
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sin FEMIP-aktivitet yderligere i 2003, idet den udlånte
over 2 mia EUR i partnerlandene i Middelhavsområdet.
Desuden vedtog den en række tiltag for fremme af den
private sektors udvikling i området, idet den bl.a. afsat-
te indtil 1 mia dertil af sine reserver til indgåelse af yder-
ligere forretninger med risikodeling.

Samtidig ydede Banken sine første finansieringsbidrag
inden for rammerne af den finansieringsfacilitet, der er
oprettet ved Cotonouaftalen mellem EU- og AVS-landene.

Ved udfoldelsen af denne aktivitet skal EIB sikre sig
uhindret og smidig adgang til kapitalmarkederne. I
denne sammenhæng styrkede den i 2003 sin position
som den største supranationale obligationsemittent
med kvasistatslig status, baseret på en almindelig aner-
kendt kreditvurdering på AAA.

Bankens bestræbelser i retning af en effektiv drift gik
hånd i hånd med dens engagement til fordel for øget
transparens og ansvarlighed med sigte på at tilnærme
sig Europas borgere, der er de endelige begunstigede af
dens aktivitet. I dette øjemed styrkede EIB sin dialog
med Europa-Parlamentet samt Det Økonomiske og
Sociale Udvalg.

2003 var et travlt år, der skabte nye udfordringer for
fremtiden. Jeg er overbevist om, at Banken vil være i
stand til at løse sine mange kommende opgaver i Den
Europæiske Unions interesse.

Philippe Maystadt

Formand for EIB-Gruppen
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Rammer for aktiviteten

og oversigt over 2003

• EIB løser sin opgave under overholdelse af to overord-

nede principper, nemlig maksimering af forretninger-

nes merværdi og skabelse af transparens. Således er

især finansieringsbeslutningerne baseret på klare kri-

terier vedrørende forretningernes bidrag til virkelig-

gørelsen af EU’s mål, projekternes kvalitet og soliditet

samt de særlige finansielle fordele, som anvendelsen

af EIB’s midler indebærer.

Inden for denne ramme fortsatte EIB i 2003 sine initiati-

ver i overensstemmelse med styrelsesrådets og Det

Europæiske Råds forskellige retningslinjer, nemlig:

• Støtte til investeringer i transeuropæiske net for

transport, telekommunikation og energioverførsel (en

europæisk indsats for vækst, Bruxelles, december 2003).

• Udvikling på lang sigt af en europæisk økonomi base-

ret på vækst, innovation samt forskning og udvikling,

herunder miljøteknologi (Lissabon, marts 2000,

Stockholm, marts 2001, Sevilla, juni 2002, og Bruxelles,

december 2003).

• Bidrag til EU’s politik om klimaændring (Gøteborg,

juni 2001).

• Styrkelse af det finansielle partnerskab med Middel-

havslandene inden for rammerne af euro-middel-

havsordningen for investering og partnerskab, FEMIP

(Barcelona, marts 2002, Sevilla, juni 2002, og Bruxelles,

december 2003).

• Fortsat støtte til de kommende medlemslandes øko-

nomiske udvikling og integration (Helsingfors, december

1999, Barcelona, 2002, og København, december 2002).

• Etablering af den nye finansieringsfacilitet for fremme

af den private sektors udvikling i AVS-landene – i over-

ensstemmelse med målene i Cotonouaftalen – der tråd-

te i kraft den 1. juni 2003 (Laeken, december 2001).

Aktiviteten i tal (1)

• I 2003 indgik EIB aftaler om lån på 42,3 mia mod 

36,6 mia i 2002. Denne fremgang afspejler især

Bankens vilje til at støtte dels de nye medlemslande,

dels EU’s politik for bistand og samarbejde over for

tredjelande. Aktiviteten var fordelt som følger:

o 34,2 mia i EU-15;

o 4,6 mia i de nye medlemslande i Central- og

Østeuropa samt Cypern og Malta;

o 2,1 mia i partnerlandene i Middelhavsområdet;

o 372 mio i Balkanlandene;

o 463 mio i landene i Afrika, Vestindien og

Stillehavet (AVS-landene) samt De Oversøiske

Lande og Territorier (OLT);

o 260 mio i Sydafrika;

o 348 mio i de asiatiske og latinamerikanske

lande.

• Udbetalingerne beløb sig til 35,7 mia, hvoraf 63% var

i EUR.

• De knap 350 projekter, som Banken bedømte i 2003,

førte til afgivelse af lånetilsagn på 46,6 mia.

• Låntagningen blev på 42 mia efter swaps. Den var for-

delt på 310 obligationsemissioner i 14 valutaer. Efter

swaps fandt 54,7% af aktiviteten på markederne sted

i EUR mod 23,1% i USD og 17,6% i GBP.

I overensstemmelse med sine vedtægter og de mandater, som Det Europæiske Råd har overdraget den, finansierer EIB

gennemførelsen af projekter, der bidrager til virkeliggørelsen af EU’s overordnede økonomiske og sociale mål, især

økonomisk og social samhørighed samt regionudvikling. EIB er en offentligretlig bank, der arbejder nært sammen

med de øvrige EU-institutioner.



• Sideløbende hermed fastholdt EIF (2)

sin støtte til mindre og mellemstore

virksomheder, idet den erhvervede

kapitalandele i venturekapitalfon-

de på knap 135 mio og ydede

garantier på ca. 2,2 mia.
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• Ultimo 2003 beløb det samlede ude-

stående på udlån af egne midler og

garantier sig til 248 mia. Det samlede

udestående på optagne lån udgjor-

de 194 mia. Balancesummen var på

234,1 mia.

(1) Medmindre andet er anført, er alle beløb i denne aktivitetsberetning i EUR.

(2) Yderligere oplysninger i forhold til EIB-Gruppens aktivitetsberetning findes i EIF’s årsberetning, der kan ses på Fondens netsted, www.eif.org.

Den cd-rom, der er vedlagt denne beretning, indeholder fuldstændige statistiske oplysninger om 2003 samt perioden 1999-2003 tilligemed
fortegnelsen over de projekter, som EIB-Gruppen finansierede i 2003.
Disse oplysninger fremgår ligeledes af afsnittet »Publications« på Bankens netsted, www.eib.org.

Indgåede låneaftaler

Udbetalinger

Lånetilsagn

EIB’s udbetalinger, indgåede
aftaler og lånetilsagn
(1999-2003)

Indgåede låneaftaler i 2003 
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Partnerlandene i Middelhavsområdet (4,9%)

Balkanlandene (0,9%)

Asien og Latinamerika (0,8%)

Afrika, Vestindien og Stillehavet samt
Sydafrika (1,7%)

De nye medlemslande (10,8%)

EU-15 (80,8%)
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Forretningsplanen 2004-2006

Forretningsplanen 2004-2006 omfatter en periode med

dybtgående forandringer og nye udfordringer for EIB-

Gruppen. Den opridser den sandsynlige udvikling i akti-

viteten i lyset af EU’s hidtil største udvidelse med hensyn

til såvel antal som diversitet.

I 2003 blev de operationelle direktorater omorganiseret

med sigte på de 10 tiltrædende landes integration. Disse

lande samt Bulgarien og Rumænien indgår nu i direkto-

ratet for lån i Europa sammen med medlemslandene. De

fik fra årets begyndelse følgeskab af Tyrkiet og

Vestbalkan.

Fra 2004 har flertallet af de lande, der tidligere nød godt

af Bankens finansieringsordning inden tiltrædelsen,

adgang til finansieringsbidrag, der fremmer virkelig-

gørelsen af Bankens overordnede mål, som er økono-

misk og social samhørighed samt regionudvikling i EU.

Udmøntningen af innovation 2010-initiativet fastholdes

som et vigtigt mål efter styrelsesrådets godkendelse af

Bankens fortsatte støtte til Lissabonstrategien. EIB ven-

ter med sit innovation 2010-initiativ at kunne yde et

væsentligt bidrag til den europæiske indsats for vækst,

som Det Europæiske Råd godkendte i december 2003.

Den betydning, som Det Europæiske Råd tillægger

denne indsats, har i øvrigt fået Banken til at oppriorite-

re udviklingen af transeuropæiske net i forhold til de

foregående år.

Prioritering af långivningen

Disse udfordringer blev tilgodeset ved udvælgelsen af

EIB’s fem højest prioriterede mål for långivningen ifølge

forretningsplanen 2004-2006:

• Økonomisk og social samhørighed samt regionudvik-

ling i det udvidede EU;

• Gennemførelsen af innovation 2010-initiativet;

• Udvikling af transeuropæiske net og adgangsnet;

• Miljøbeskyttelse og -forbedring;

• Fremme af EU’s politik for udvikling og samarbejde

over for partnerlandene, især inden for rammerne af

den styrkede euro-middelhavsordning for investering

og partnerskab og Cotonouaftalen, herunder -investe-

ringsfaciliteten. Banken gennemfører i øjeblikket de

nødvendige omprioriteringer og omorganiseringer

med sigte på at lette deres udmøntning.

Ud over disse overordnede mål vil EIB-Gruppen øge sin

finansielle støtte til mindre og mellemstore virksomhe-

der samt projekter i uddannelses- og sundhedssektoren.

Medens der vil blive anlagt en fleksibel holdning til for-

eneligheden mellem forretningsplanens individuelle

mål, er det generelle sigte at begrænse væksten i lån-

givningen i EU-15 til 5% årlig i pålydende værdi.

Aktiviteten i de nye medlemslande, de tiltrædende

lande og partnerlandene (især dem, der er omfattet af

den styrkede euro-middelhavsordning for investering og

partnerskab og Cotonouinvesteringsfaciliteten) kan dog

vokse noget hurtigere.

Bankens forretningsplan er af strategisk betydning, idet den hvert år godkendes af bestyrelsen, fastlægger en generel

politik på mellemlang sigt (tre år) og indeholder en prioritering af aktiviteten i forhold til de mål, som styrelsesrådet

har opstillet for Banken. De strategiske fremskrivninger af forretningsplanen, der er af central betydning for persona-

lets arbejde, tilpasses årlig for at tage hensyn til nye mandater og udviklingen i den økonomiske baggrund.
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Låntagning

Varig optimering af finansieringsom-

kostningerne og styrkelse af likvidite-

ten på det sekundære marked for-

bliver hovedhjørnestenen i Bankens 

finansieringsstrategi. I forbindelse

med vedtagelsen af forretningsplanen

2004-2006 godkendte bestyrelsen des-

uden en samlet låntagningsbemyndi-

gelse for 2004 på indtil 50 mia, hvilket

er det beløb, der efter en forsigtig

beregning er brug for til dækning af

det maksimale forudsete finansie-

ringsbehov.

* Bankens forretningsplan 2004-2006 kan ses på Bankens netsted, www.eib.org.

EIB’s bestyrelse
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Bidrag til en afbalanceret udvikling af
Unionen

Individuelle lån på knap 16,3 mia i EU-15

I 2003 bevilgede EIB ca. 16,3 mia i individuelle lån til pro-

jekter i EU-15, der fremmer udviklingen af økonomisk til-

bagestående områder eller områder med strukturvanske-

ligheder. De repræsenterer ca. 70% af de samlede indivi-

duelle lån. De største modtagere var samhørighedslande-

ne – Spanien, Portugal, Irland og Grækenland – (7,1 mia),

Mezzogiorno (3,2 mia) og de østtyske delstater (2,7 mia).

Transportsektoren var den største aftager med over 35%

af finansieringsbidragene. De finansierede projekter gør

det muligt at afbøde konsekvenserne af en afsides belig-

genhed og forbedre de interne forbindelser, hvilket

fremmer randområdernes fysiske integration.

Modernisering af byinfrastrukturer tegnede sig for over

19,5%. Lånene i energisektoren repræsenterede 14,4%,

efterfulgt af industri og tjenesteydelser med 13,7%.

Endelig viste uddannelses- og sundhedssektoren klar

fremgang med 10,16% af finansieringsbidragene (7% i

2002), hvilket bekræfter Bankens vilje til at fremme lige

adgang til den mest avancerede undervisningsteknik og

sundhedspleje for alle Unionens borgere.

Mål nr. 1 Mål nr. 2 Multiregionale lån

Regionudvikling i EU-15

Individuelle lån

1999-2003: 70 mia

0

7 000

14 000

21 000

1999 2000 2001 2002 2003

Globallånene beløb sig til ca. 6,5 mia, hvilket øgede de

samlede finansieringsbidrag i EU-15 til over 22,8 mia i

2003 (67%).

Allerede ved Romtrakten og senere ved Amsterdamtraktaten (1997) fik Banken til hovedopgave at styrke den økono-

miske og sociale samhørighed i Den Europæiske Union med sine finansieringsbidrag, især i de mindst begunstigede

områder. Det er derfor det vigtigste af Bankens overordnede mål ifølge forretningsplanen.

Bankens indsats bidrager til at mindske de økonomiske og sociale uligheder ved at styrke væksten, beskæftigelsen og

konkurrenceevnen.

Da EU står over for sin hidtil største udvidelse med hensyn til såvel antal som diversitet, har Bankens mål om regionud-

vikling samt økonomisk og social samhørighed en ganske særlig betydning i år. Siden den 1. maj 2004 kan de lande, der

tidligere havde adgang til Bankens finansieringsordning inden tiltrædelsen, således opnå finansieringsbidrag inden for

rammerne af dens prioriterede indsats til fordel for regionudvikling.
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Integration af de nye medlemslande

I de nye medlemslande fortsatte EIB sin finansieringsak-

tivitet, der sigter mod at mindske de regionale uligheder

mellem disse lande og EU-15. Den stillede således knap

3,4 mia til rådighed i form af individuelle lån mod 

3,1 mia i 2002. De var fordelt på Polen med 1,2 mia

(36,1%), Tjekkiet med 1,1 mia (32,6%) og Ungarn med

571 mio (16,8%).

Fordelingen på sektorer viser, at transportsektoren mod-

tog 41,9%, industri og tjenesteydelser 24,6%, infrastruk-

turer 20,4% samt uddannelse og sundhed 11,8%.

Globallånene beløb sig til 635 mio, hvilket bragte de sam-

lede finansieringsbidrag i de nye medlemslande op på

over 4 mia.

Styrkelse af samarbejdet med Europa-Kommissionen og

integrationen med Fællesskabets finansieringsordninger

Samtidig fortsatte EIB sit samarbejde med Europa-

Kommissionen, især generaldirektoratet for regionalud-

vikling, om udarbejdelsen af den tredje beretning om

samhørighed. En fælles arbejdsgruppe for EIB og dette

generaldirektorat har undersøgt, hvordan Bankens

finansieringsbidrag kan støtte og supplere strukturfon-

denes indsats mere direkte.

Desuden er EIB inddraget i projektbedømmelser for

Europa-Kommissionen samt i informationsudvekslinger

om store projekter, der sandsynligvis vil kunne finansie-

res med strukturfondsmidler, i EU-15 og de nye medlems-

lande (EFRU, Samhørighedsfonden og ISPA).

Regionudvikling i de nye medlemslande
Individuelle lån fordelt på sektorer i 2003

Mio EUR %

Kommunikation 1 421 42

Vandforvaltning m.v. 736 22

Industri og landbrug 834 25

Uddannelse og sundhed 400 12

Individuelle lån i alt 3 391 100

Globallån 565

Regionudvikling i EU-15
Individuelle lån fordelt på sektorer i 2003

Mio EUR %

Energi 2 347 14
Kommunikation 6 545 40
Vandforvaltning m.v. 318 2
Byforbedring 3 178 20
Industri og landbrug 1 682 10
Uddannelse og sundhed 1 653 10
Andre tjenester 547 3

Individuelle lån i alt 16 269 100

Globallån 6 502
Regionudvikling i de nye medlemslande
Individuelle lån fordelt på sektorer i 2003

Mio EUR

I alt Individuelle Globallån
lån

Polen 1 345 1 225 120
Tjekkiet 1 217 1 107 110
Ungarn 741 571 170
Cypern 235 235
Slovakiet 209 159 50
Slovenien 109 34 75
Litauen 100 60 40

Total 3 956 3 391 565
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Långivningen inden for rammerne af

strukturprogrammerne

Udvidelsen af långivningen inden for

rammerne af strukturprogrammerne

er endnu et eksempel på det styrke-

de samarbejde med Europa-Kommis-

sionen og den tættere integration af

EIB’s långivning og strukturinstrumen-

terne. Denne långivning formidles via

en særlig type rammeordninger for

fremme af flerårige investeringspro-

grammer, der administreres af offent-

lige myndigheder og samfinansieres

af strukturinstrumenterne med hen-

blik på virkeliggørelsen af EU’s mål

om økonomisk og social samhørighed.

Siden iværksættelsen i 2001 er långiv-

ningen inden for rammerne af struk-

turprogrammerne steget hurtigt i EU,

hvorved talrige forretninger har støt-

tet de regionale myndigheders bidrag

til udviklingsprogrammer, der falder

ind under mål nr. 1 og 2. I 2003 blev

dens målområde udvidet i tiltræden-

de lande som Polen og Litauen, hvor

den for første gang blev anvendt til

finansiering af statens bidrag til EU’s

strukturprogrammer.

Globallånenes bidrag til regionudvikling

EIB fremmer målet om regionudvikling via alle sine finansieringsord-
ninger, herunder globallån, der gør det muligt at stille midler til rådig-
hed for mindre investeringer, som gennemføres af mindre og mellem-
store virksomheder og lokale myndigheder (mindre infrastrukturer).

Regionudvikling er EIB's overordnede mål, ikke blot for de individuelle
lån, men også for globallånene, der letter adgangen til mellem- og
langfristede finansieringsbidrag til fordel for mindre investeringer i de
mindst begunstigede områder, især for mindre og mellemstore virk-
somheder i de nye medlemslande.

Som det fremgår af figuren nedenfor, er støtten til udviklingsområder
i form af globallån steget i de fem seneste år, idet deres skønnede
andel af finansieringsbidragene i disse områder i EU (baseret på de ind-
gåede aftaler) har udviklet sig fra ca. 50% i 1999 til knap 65% i 2003
(66% inklusive finansieringsbidragene i de ti nye medlemslande).

Denne udvikling skyldes Bankens øgede indsats for i højere grad at
målrette sine globallån mod de mindst udviklede områder, især gen-
nem spredning af de finansielle formidlere, hvilket muliggør en bedre
regional dækning.

EU-15 EU-25

Share of global loans benefiting assisted areas
(estimated figures based on signatures)

2000 2001 2002 20031999
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Innovation 2010-initiativet

Siden iværksættelsen af innovation 2010-initiativet er

der blevet stillet over 17 mia til rådighed for investe-

ringsprojekter inden for rammerne af dette initiativ,

deraf 6,2 mia i 2003.

Innovation 2010-initiativet omfatter de fem økonomiske

sektorer, der er omtalt i det følgende, og åbner mulig-

hed for

• mellem- og langfristede lån fra EIB (herunder i form af

lån med risikodeling eller strukturerede lån);

• EIF’s erhvervelse af kapitalandele i investeringsfonde,

der tilbyder mindre og mellemstore virksomheder

egenkapital i form af venturekapital.

Forskning og udvikling

I 2003 investerede EIB over 2 mia i 18 projekter for forsk-

ning og udvikling. Hovedparten af disse projekter gen-

nemføres af den private sektor inden for nanoteknologi,

optik, bioteknologi og telekommunikation. Dermed har

EIB stillet knap 6 mia til rådighed for forskning og udvik-

ling siden 2000.

Blandt de mest fremtrædende projekter kan nævnes

Helsingfors’ forskerpark, hvor der stilles laboratorier og

kontorer til rådighed for unge biotekvirksomheder.

I Louvain vil etableringen af en forskningsplatform gøre

det muligt for IMEC (det største uafhængige europæiske

forskningscenter inden for mikroelektronik og nanotek-

nologi) og dets partnere at bevare deres førerstilling

inden for forskning i nanoteknologi og holde sig på for-

kant med de seneste teknologiske fremskridt på halvle-

derområdet.

Udvikling af mindre og mellemstore virksomheder 

samt iværksætterånd

EIB støtter mindre og mellemstore virksomheder via sine

globallån, hvorunder en del af sublånene fremmer

innovation 2010-initiativets mål. I 2003 omfatter EIB-

Gruppens forretninger også EIF’s, der beløb sig til 135 mio

fordelt på 16 forretninger. Dermed udgør Gruppens

specialiserede filial EIF’s samlede portefølje ca. 2,5 mia

fordelt på 189 forretninger.

EIF lægger fortsat hovedvægten på finansiering af

fonde, der beskæftiger sig med forsknings- og udvik-

lingsresultater – specielt fonde for teknologioverførsel –

og investeringer, der fremmer udnyttelsen af universite-

ternes forskningsresultater. I overensstemmelse hermed

engagerede EIF sig i 2003 i særlig grad i den belgiske

fond VIVES, hvis sigte er at fremme oprettelsen og

udviklingen af nye virksomheder, der skaber stor intel-

lektuel merværdi og i høj grad udnytter forskningsresul-

tater fra Université Catholique de Louvain.

Endvidere har Europa-Kommissionens generaldirektorat

for forskning bedt EIF om at foretage en forundersøgel-

se vedrørende etableringen af en ny type investerings-

objekt og form for teknologioverførsel, der bygger på

videncentre og universiteter. Forundersøgelsen sigter

især mod at fremme oprettelsen af en fælleseuropæisk

ordning, der letter overgangen fra forskning til mar-

kedsføring.

Inden for rammerne af det europæiske vækstinitiativ er

de venturekapitalmidler, som EIB stiller til rådighed for

EIF, blevet øget med 1 mia. De skal formidles til venture-

kapitalfonde, der investerer i innovative virksomheder.

EIB-Gruppen indledte sit innovation 2000-initiativ for at fremme virkeliggørelsen af Det Europæiske Råds Lissabonstrategi

(marts 2000) for udvikling af en europæisk økonomi baseret på viden og innovation. I 2003 blev innovation 2000-

initiativet forlænget under betegnelsen innovation 2010-initiativet, hvilket bekræfter EIB-Gruppens topprioritering af

finansiering af innovation indtil 2010.
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Styrkelse af humankapitalen

Inden for rammerne af innovation 2010-initiativet udlån-

te EIB i 2003 knap 2,7 mia til 27 projekter i uddannelses-

og sundhedssektoren. En række af disse projekter ved-

rørte faciliteter til universiteter eller højere uddannelser

samt renovering og modernisering af teknologi, især i

Helsingfors, Madrid, Toulouse og Nordrhein-Westfalen.

I Rumænien finansierede EIB istandsættelsen og udrust-

ningen af skoler overalt i landet.

Teknologinet

Informationsteknologi- og kommunikationsnet er væ-

sentlige forudsætninger for spredningen af innovation

og udvekslingen af data mellem virksomheder. Hertil

blev der i 2003 udlånt 1,4 mia fordelt på 14 forretninger.

I Ørestad (København) bidrog EIB til finansieringen af

opførelsen af nye faciliteter for produktion af radio- og

tv-udsendelser til Danmark. En række supplerende inve-

steringer vedrørte ny teknologi, såsom digitalteknologi,

ligesom der vil blive etableret online-tjenester i det nye

av-produktionscenter. I Cypern blev der indgået aftaler

om finansiering af investeringer i uddannelse og informa-

tionsteknologi for at fremme udviklingen og anvendelsen

af informations- og kommunikationsteknologinet.

Innovationsspredning: Innovation 2010-initiativet for

av-sektoren

I 2003 indgik EIB to nye rammeaftaler à 20 mio som et

led i det fortsatte samarbejde med to finansieringsinsti-

tutioner med speciale i finansiering af av-sektoren. Indtil

udgangen af 2003 havde partnerskabet med disse insti-

tutioner resulteret i en portefølje på 36 film eller tv-

udsendelser med finansieringsbidrag fra Banken. I alt er

der dermed blevet indgået aftaler om lån på 423 mio i

av-sektoren.

Innovation 2010-initiativet for av-sektoren, der blev

iværksat i december 2000, har til formål at støtte pro-

duktionen og distributionen af europæiske av-værker,

lette ibrugtagningen af ny teknologi og tilskynde den

europæiske bank- og finansieringssektor til i højere grad

at deltage i finansieringen af aktører i denne sektor.

Dette initiativ udmøntes hånd i hånd med Europa-

Kommissionens MEDIA-program.
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Finansiering af transeuropæiske net

Førende kilde til bankfinansiering

EIB er den førende kilde til bankfinansiering af disse

omfattende net i den udvidede Union og deltager i 12 af

de 14 prioriterede transportprojekter og 7 af de 10 prio-

riterede energiprojekter, der blev udvalgt af Det euro-

pæiske Råd på mødet i Essen i december 1994, hvortil

kommer de vigtigste omfattende projekter for telekom-

munikation. På ti år (1993-2003) er der blevet indgået

aftaler om lån på 56 mia til transeuropæiske transport-

net, 6,7 mia til transeuropæiske net for energioverførsel

og 19 mia til transeuropæiske telenet.

Banken tilfører disse projekter en reel finansiel mervær-

di, idet den formår at

• tilvejebringe de betydelige beløb, som projekternes

gennemførelse kræver, på de bedst mulige vilkår;

• tilbyde løbetider (indtil 30 år, undertiden mere), der er

gearet til projekternes omfang;

• stille finansieringsbidrag til rådighed, der i egnede

tilfælde kan ydes i struktureret form, hvilket gør det

muligt at supplere forretningsbankerne og kapital-

markederne.

Katalysatorvirkningen af Bankens finansieringsbidrag

fremgår især af det voksende antal partnerskaber med

offentlig og privat deltagelse, som EIB har fremmet, og

som forener de to sektorers respektive fordele til gavn

for etableringen af disse infrastrukturer. I 2003 gav

Banken tilsagn om lån på i alt 2,8 mia til finansieringen

af projekter, der gennemføres af partnerskaber med

offentlig og privat deltagelse, hvilket førte til indgåelse

af aftaler om et tilsvarende beløb til omfattende projek-

ter, såsom Londons metro og Barcelonas sporvognsnet,

anlæg af motorveje i Spanien, Det Forenede Kongerige

og Irland, broen Rion-Antirion i Grækenland og opførel-

sen af et kombitransportcenter i Graz i Østrig.

Styrket indsats frem til 2010

Inden for rammerne af den europæiske indsats for vækst,

som Det Europæiske Råd godkendte i december 2003, vil

EIB øge sin støtte til finansieringen af transeuropæiske

net, især gennem oprettelse af en ordning for overordne-

de lån, hvortil der er afsat 50 mia frem til 2010.

Samtidig vil Banken forbedre de disponible finansie-

ringsinstrumenter for at øge den private sektors andel af

finansieringen af de transeuropæiske net. Den vil såle-

des især tilbyde langfristede lån med meget lange løbe-

tider (indtil 35 år), der i særlige tilfælde kan dække ind-

til 75% af investeringsudgifterne med passende afdrags-

fri perioder, garantier for projekter med status af inve-

steringsobjekt i anlægsfasen eller oprettelse af securiti-

seringsfonde.

Endelig vil Banken i samarbejde med Europa-

Kommissionen og Rådet iværksætte et hurtigt startpro-

gram baseret på projekternes betydning for det indre

markeds integration i den udvidede Union, deres moden-

hedsgrad og deres økonomiske og finansielle bæredyg-

tighed, deres bidrag til fremme af væksten og deres løf-

testangsvirkning på privatkapitalen.

Effektive net for kommunikation, information og energioverførsel er en væsentlig forudsætning for den økonomiske

integration af den udvidede Unions medlemslande.

Derfor har Banken i høj grad udvidet sin aktivitet til fordel for transeuropæiske net siden 1993 i overensstemmelse

med de forskellige EU-initiativer, der førte til udvælgelsen af de prioriterede transeuropæiske net i EU og senere tilli-

ge i de nye medlemslande.
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Lån på 6,8 mia i 2003

I 2003 blev der indgået aftaler om lån til transeuropæiske

netprojekter i det udvidede EU på i alt 6,8 mia.

I transportsektoren gik de vigtigste finansieringsbidrag i

EU (uden de nye medlemslande) til

• anlæg af højhastighedsjernbaner, f.eks. mellem

Fawkham Junction og London (Det Forenede Kongeri-

ge), Köln og Frankfurt med dens lufthavn (Tyskland) og

den nye forbindelse mellem Madrid og Barcelona

(Spanien);

• forbedringer af vej- og motorvejsnettene, specielt gen-

nem anlæg af flere motorveje i Spanien og Portugal,

teknisk modernisering af et afsnit af motorvej A1 mel-

lem Darrington og Dishforth i Det Forenede Kongeri-

ge, forskellige afsnit af Egnatiamotorvejen og opførel-

sen af broen Rion-Antirion mellem Peloponnes og det

græske fastland;

• styrkelse af lufthavnsinfrastrukturer i Madrid (Spa-

nien), München og Hamborg (Tyskland), Cork (Irland)

og Venedig (Italien);

• udvidelse eller modernisering af havneinfrastrukturer:

En snes havne i Italien, Barcelona, Sagunto og Las

Palmas i Spanien, Hamborg og Bremerhaven i Tyskland,

Vuosaari og Kotka i Finland, Gøteborg i Sverige samt

Funchal, Caniçal og Porto Novo på Madeira, hvortil

kommer Bruxelles’ havn i Belgien.

I de nye medlemslande, der har betydelige behov for

udvikling og istandsættelse af infrastrukturer, blev der

indgået aftaler om lån til transeuropæiske netprojekter

for transport på ca. 1,5 mia i 2003. De gik til vej- og

motorvejsprojekter (1 mia i Polen, Rumænien, Slovakiet,

Ungarn og Bulgarien), infrastrukturer for havne og

lufthavne (280 mio i Tjekkiet) samt jernbanetransport 

(200 mio i Ungarn og Slovenien).

Af den 1 mia, der stilledes til rådighed for projekter for

telekommunikation, gik 315 mio til transeuropæiske net

i Spanien og Danmark.

Endelig blev der indgået aftaler om 390 mio til projekter

for transeuropæiske net for energioverførsel (Spanien,

Portugal og Det Forenede Kongerige).

Transport Telekommunikation Energi

Transeuropæiske net 

1999-2003: 40 mia
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Miljøbeskyttelse og forbedring
af livskvaliteten

Miljø og livskvalitet
Individuelle lån i 2003

Mio EUR

Naturmiljøet 869

Miljø og sundhed 1 488

Bymiljøet 6 791

Regionalt og globalt miljø 2 618

Individuelle lån i alt 10 761 *

* Da visse projekter tjener forskellige formål, kan de enkelte rubrikker ikke
sammentælles.

Naturmiljøet Miljø og sundhed

Bymiljøet Regionalt og globalt miljø

Miljø og livskvalitet
Individuelle lån
1999-2003: 38 mia
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sporvogns- og lette metronet. Talrige projekter for byfor-

nyelse nød ligeledes fremme, specielt i form af istandsæt-

telse af socialboliger i Belgien (Flandern), Tyskland

(Sachsen), Spanien (Catalonien), Østrig (Wien), Portugal

og Det Forenede Kongerige (Glasgow).

Desuden bidrog Banken til finansieringen af program-

mer for genopbygning i et antal lande, der blev ramt af

naturkatastrofer. Den stillede således i alt 1,2 mia til

rådighed for programmer for genopbygning i flere itali-

enske regioner og byer, der hjemsøgtes sidst i 2002 og i

begyndelsen af 2003, hvortil kommer 84 mio til udbed-

Miljøbeskyttelse og -forbedring er blandt EIB’s højest prioriterede mål. Således har Banken sat sig det mål at stille mel-

lem 30 og 35% af sine individuelle lån i det udvidede EU til rådighed for projekter for miljøbeskyttelse og -forbed-

ring.

Tallene for 2003 opfylder denne målsætning med en andel på 42% af de individuelle lån eller 11,5 mia af de i alt 

12,3 mia, der gik til miljøformål.

Endvidere har Banken opfyldt sin dobbelte målsætning om at fordoble finansieringsbidragene til vedvarende energi

i forhold til sine samlede finansieringsbidrag i energisektoren (fra 7% i 2002 til 15% i 2003). En betydelig andel af de

således finansierede projekter vedrører vindkraft. EIB søger at konsolidere dette positive resultat og at diversificere

sin indsats på andre områder i sektoren for vedvarende energi.

2003, et rekordår

I 2003 beløb Bankens individuelle lån til miljøprojekter

i EU-15 sig til 10,7 mia. Blandt hovedpunkterne kan

nævnes 3,3 mia til projekter for bytransport, deriblandt
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ringen af skaderne efter oversvøm-

melserne i den nordlige del af landet i

2000.

I Tyskland indgik EIB en aftale om et

globallån, der især lægger vægt på

vedvarende energi, hovedsagelig

investeringer i vindmølleparker, geo-

termiske kraftværker, mindre vand-

kraftværker og energiprojekter, som

udnytter solenergi og biomasse.

I de nye medlemslande repræsentere-

de de individuelle lån til miljøprojek-

ter 811 mio. EIB fortsatte sin støtte til

genopbygningsarbejdet efter øde-

læggelserne på grund af oversvøm-

melserne i august 2002, især gennem

ydelse af 155 mio til istandsættelsen

af Prags metro i Tjekkiet og 50 mio til

forebyggelse af jordskred i Polen.

Fremme af miljøbeskyttelse i tredje-

lande

I partnerlandene i Middelhavsområdet

og på Balkan ydede EIB direkte lån på

677 mio. Således modtog Algeriet 

230 mio til genopbygning og istand-

sættelse af infrastrukturer i de områ-

der, der ramtes af jordskælvet den 

21. maj 2003, medens Tyrkiet modtog

150 mio til vigtige istandsættelses-

og genopbygningsarbejder i de om-

råder, der ramtes af jordskælvet i

august 1999.

Banken ydede for første gang et lån

til fordel for miljøsektoren på Vest-

balkan. Det var på 27 mio og gik til

infrastrukturer for vand i fem kommu-

ner i Albanien.

I AVS-landene (Afrika, Vestindien og

Stillehavet) gik 54,5 mio til miljøpro-

jekter, der også bidrager til virkelig-

gørelsen af Bankens globale mål om at

fremme en varig udvikling i disse lande.

Endelig indgik Banken en aftale om

ydelse af 25 mio til opførelsen af et

renseanlæg i Sankt Petersborg. Dette

finansieringsbidrag er Bankens første

i Rusland.

Støtte til områder, der er ramt af

olieforurening

EIB viste sig også i 2003 i stand til

at reagere hurtigt og solidarisk

på naturkatastrofer og nødsitua-

tioner. Den ydede således et sær-

ligt finansieringsbidrag til udbed-

ring af de økonomiske og mil-

jømæssige følger af olietankeren Prestiges forlis i Galicien, Asturien og

Cantabrien, de tre spanske regioner, der er hårdest ramt af olieforure-

ningen.

Konkret ydede EIB i marts 2003 et globallån på 150 mio, der især skal

fremme den økonomiske aktivitet i disse områder, specielt mindre og

mellemstore virksomheder samt lokale myndigheder. Endelig oprette-

de Banken et nødrammelån på 350 mio med henblik på finansiering af

et program for offentlige investeringer i større projekter. Disse lån er

ydet på særlig gunstige vilkår, der i undtagelsestilfælde kan muliggøre

finansiering af de samlede projektudgifter.



EIB-Gruppen22

Samarbejde med Europa-Kommissionen

Synergien mellem Bankens lån og tilskud fra EU er af

afgørende betydning for at sikre en rationel og effektiv

overførsel af midler. Som operationelle partnere i

miljøsektoren forener EIB og Europa-Kommissionen

deres finansieringsbidrag især i de nye EU-lande,

partnerlandene i Middelhavsområdet og AVS-landene.

Desuden rådgiver Banken Europa-Kommissionen om

bedømmelsen af de via Samhørighedsfonden og det

særlige førtiltrædelsesinstrument ISPA finansierede

projekter.

Banken støtter ligeledes Den Europæiske Unions enga-

gement til fordel for De Forenede Nationers udviklings-

mål for dette årtusind, idet den deltager i initiativerne

»vand« og »vedvarende energi«. Den bidrager også til

forskellige miljøinitiativer i Europa til fordel for områ-

derne omkring Østersøen, Middelhavet, Donau og

Sortehavet. Endelig er den inddraget i miljøpartnerska-

bet for den nordlige dimension, der skal koordinere og

fremskynde udmøntningen af projekter for forbedring

af miljøet og reaktorsikkerheden i Nordeuropa, især i

Nordvestrusland og Kaliningradområdet, ligesom den

varetager formandskabet for sin styringsgruppe fra juli

2003 til 2004.

EIB og klimaændringer

På det 9. møde i konferencen mellem de par-
ter, der har undertegnet konventionen om kli-
maændringer, som fandt sted i Milano i
december 2003, forelagde formanden for
Banken, Philippe Maystadt, Bankens nye initia-
tiver til støtte for EU’s politik om klimaændrin-
ger. To af hovedelementerne deri er en særlig
finansieringsordning på 500 mio til hjælp til
europæiske virksomheder, der deltager i det
europæiske system for handel med emissioner
(der vil blive iværksat i 2005), og en ordning
for forhandlingsbistand, der skal anvendes til
ydelse af betingede tilskud inden for rammer-
ne af »mekanismen for fælles gennemførelse«
og »mekanismen for bæredygtig udvikling«
ifølge Kyotoprotokollen. EIB undersøger i
øvrigt muligheden af at deltage i en investe-
ringsfond for kulstof, hvis formål skal være at
indsamle kulstoftilgodehavender. EIB, der i en
årrække har arbejdet med klimaændringer
sammen med Europa-Kommissionen, samar-
bejder nu med denne om udformningen og
udmøntningen af sine nye initiativer, men også
med andre parter, der har specialiseret sig i
markedet for kulstoftilgodehavender.

Miljøberetning 2003

I maj 2004 offentliggjorde EIB sin anden miljøberetning, der beskriver de midler,
hvormed Banken fremmer virkeliggørelsen af dette vigtige mål, dens strategi over for
de økologiske problemer og dens långivning til fordel for det naturgivne miljø og
bymiljøet.

Miljøberetningen findes på Bankens netsted, www.eib.org.
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Forum 2003

»Perspektiver for et varigt miljø:
Europas langsigtede politik for vand
og energi«

Det niende EIB-forum fandt sted i Dublin den 23. og 24. okto-
ber 2003 med ca. 350 deltagere fra hele Europa.

I sin åbningstale understregede EIB’s formand, Philippe Maystadt,
det valgte emnes store betydning: Miljøets langsigtede bæredyg-
tighed i vand- og energisektoren. Han mindede desuden om, at
medlemsstaterne formelt har forpligtet sig til at fremme en varig
miljøforvaltning, og at der derfor skal træffes regelmæssige og
konsekvente foranstaltninger med henblik på virkeliggørelsen af
dette mål.

Blandt talerne kan især nævnes Margot Wallström (kommissions-
medlem for miljø), Bertie Ahern (Irlands premierminister), Charlie
McCreevy (Irlands finansminister), Børge Brende (formand for De
Forenede Nationers kommission for varig udvikling og Norges
miljøminister) og István Csillag (Ungarns økonomi- og transport-
minister).

Yderligere oplysninger fremgår af EIB-Information nr. 115 og af
EIB’s netsted, www.eib.org/forum. Det tiende EIB-forum finder
sted den 14. og 15. oktober 2004 i Warszawa (Polen).

EIB’s formand, Philippe Maystadt

Michael G. Tutty, næstformand i EIB, Bertie Ahern,
Irlands premierminister, og Philippe Maystadt,
EIB’s formand

Michael G. Tutty, næstformand i EIB,
Margot Wallström, kommissionsmedlem for miljø,
Børge Brende, Norges miljøminister, og
Charlie McCreevy, Irlands finansminister
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Her lægger Banken særlig vægt på projekter, der brin-

ger landene i overensstemmelse med gældende politik-

ker og normer i EU. Aktiviteten udfoldes inden for ram-

merne af

• udlånsmandatet, som er forbundet med særlige

bestemmelser om sikkerhed i tilknytning til fælles-

skabsbudgettet og åbner mulighed for at udlåne ind-

til 8,68 mia i perioden 2000-2006;

• Bankens treårige finansieringsordning inden tiltræ-

delsen, der er på 8,5 mia (2000-2003), som stilles til

rådighed på Bankens eget initiativ og for dens risiko

uden fællesskabsgaranti.

Siden 2002 har Banken anvendt samme mål, bedømmel-

seskriterier og risikostyringspolitikker på projekter i de

nye medlemslande som på forretningerne i EU-15.

Miljøforbedring

De nye medlemslande skal overholde EU’s normer på

miljøområdet. Ud over at fremme programmer for by-

og regionaltransport, der ligeledes kan bidrage til at

bekæmpe luft- og vandforureningen og forbedre livs-

kvaliteten, fortsatte Banken med regelmæssigt at stille

midler til rådighed for projekter for miljøbeskyttelse,

især vedrørende vandforsyning og spildevandsbehand-

ling, men også byforbedring. Således gik 16% af de i

2003 bevilgede lån til miljøbeskyttelse, vandprojekter og

byfornyelse.

Forberedelse af de nye medlemslande

De nye medlemslande og
tiltrædelseslandene

1999-2003: 16 mia
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De nye medlemslande og tiltrædelseslandene

Långivningens fordeling på sektorer i 2003

Mio EUR

Transport og telekommunikation 1 681

Vand (byinfrastruktur) og miljø 736

Industri og tjenester 869

Uddannelse og sundhed 643

Globallån 660

Total 4 589

Siden 1990 har EIB bevilget lån i de ti nye medlemslande på over 25 mia, nemlig 24 mia i de centraleuropæiske lande

og 1,02 mia i Cypern og Malta. Med tiltrædelseslandene Bulgarien og Rumænien forbliver Banken dermed den førende

eksterne finansieringskilde, der stillede 4,6 mia til rådighed alene i 2003 (mod 3,4 mia i 2002).

Blandt de øvrige finansierede sektorer indtog infrastruk-

turer for transport og telekommunikation en fremtræ-

dende plads (37%), efterfulgt af industri og tjenestey-

delser (19%) samt uddannelse og sundhed (14%). Der er

her tale om prioriterede sektorer, hvor det er afgørende

at gennemføre istandsættelses- og moderniseringsarbej-

der for at kunne overholde EU-normerne. De resterende



Aktivitetsberetning 2003 25

14% stilledes til rådighed i form af

globallån, nemlig med henblik på

finansiering af projekter, der gennem-

føres af mindre og mellemstore virk-

somheder inden for industri og tjene-

steydelser samt af lokale myndigheder

og kommunale sammenslutninger.

Solid støtte til mindre og mellemstore

virksomheder samt mindre infrastruk-

turer

EIB støtter mindre og mellemstore

virksomheder samt mindre investerin-

ger, der gennemføres af lokale myn-

digheder, med lang- og mellemfristede

finansieringsbidrag, der ydes via glo-

ballånsordningen. Gennem en række

banker stiller den således midler til

rådighed på gunstige vilkår og i nati-

onal valuta, nemlig for projekter,

hvortil investeringsudgifterne ikke

overstiger 25 mio.

EIB tilskynder sine partnerbanker i

området til i særlig grad at bestræbe

sig for at fremme mindre investerin-

ger. Derfor faldt EIB’s gennemsnitlige

bidrag til finansieringen af sådanne

investeringer fra 650 000 i 2002 til 

360 000 i 2003.

Inden for rammerne af partnerskabet

mellem EIB og Europa-Kommissionen

(finansieringsordningen for mindre

og mellemstore virksomheder) er 

der afsat 300 mio til finansiering af

ca. 335 mindre og mellemstore pro-

jekter under de løbende globallån. I

lyset af globallånsordningens og dens

udmøntnings succes har EIB i samarbej-

de med Europa-Kommissionen opret-

tet en finansieringsordning for kom-

munale infrastrukturer. Sigtet er at

fremskynde gennemførelsen af min-

dre projekter for lokale infrastrukturer

i de regioner af de nye medlemslande,

der grænser op til de ældre. Inden for

rammerne af finansieringsordningen

for kommunale infrastrukturer anven-

der EIB en del af sublånene under sine

globallån til overførsler til fordel for

lokale myndigheder, medens Europa-

Kommissionen yder tilskud til fordel

for EIB’s formidlere og de endelige

begunstigede.

EIF fortsatte sin indsats, idet den indgik

aftale om sine tre første garantiforret-

ninger i Østeuropa (Bulgarien, Tjekkiet

og Letland) og en kreditforsikring på

54 mio. Hertil kommer en aftale om en

venturekapitalforretning i Ungarn.

Nært samarbejde med banksektoren

Omfanget og virkningerne af EIB’s lån

i de nye EU-lande afhænger af et nært

samarbejde med banksektoren i

området. Det ville ikke nære muligt at

nå de mindre og mellemstore virk-

somheder – og især ikke de mindste –

uden hjælp fra de lokale banker, der

kender markedet og står i forbindelse

med de lokale mindre og mellemstore

virksomheder i startfasen. EIB samar-

bejder desuden med banksektoren i

området, dvs. både de internationale

og de nationale banker, om ydelse af

passende garantier for sin långivning.

Tre finansieringsinstitutioner er til-

trådt EIF, nemlig The Hungarian

Development Bank Ltd (Ungarn), The

Encouragement Bank (Bulgarien) og

Bank of Valletta p.l.c. (Malta).

De nye medlemslande

Bevilgede lån i 2003

Mio EUR

Polen 1 345
Tjekkiet 1 217
Ungarn 741
Slovakiet 209
Slovenien 109
Litauen 100
Letland 40
Estland 30

Centraleuropa 3 791

Cypern 235

Middelhavslandene 235

Total * 4 026

* Deraf finansieringsordningen inden tiltrædelsen:
3 867 mio.
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Det finansielle
euro-middelhavspartnerskab, FEMIP

Hovedvægten ligger på den private sektor og infra-

strukturer

Aktiviteten i Middelhavsområdet afspejler Bankens høje

prioritering af målene for euro-middelhavsordningen for

investering og partnerskab. Således sigtede over en tred-

jedel af forretningerne mod at fremme de private virk-

somheders vækst direkte, nemlig med dels støtte til direk-

te, udenlandske investeringer (Tyrkiet og Tunesien), og

fællesforetagender, der er et resultat af et samarbejde

mellem iværksættere i partnerlandene i Middelhavsområdet

(Algeriet), dels finansieringsbidrag til fordel for mindre og

mellemstore virksomheder (Egypten, Syrien og Tunesien

samt oprettelse af en regional venturekapitalfond).

En stor del af de bevilgede lån gik endvidere til infra-

strukturprojekter (46%), herunder i energi- og miljøsek-

toren, i Marokko, Algeriet, Egypten, Libanon og Syrien,

der kan fremme den private sektors udvikling.

Blandt de øvrige EIB-finansierede projekter kan nævnes:

• Vand og el – forsyning og distribution – i Egypten,

Marokko og Tunesien

• Forbedringer af de sanitære infrastrukturer i Syrien og

Tunesien

• Reformering af undervisningssystemerne i Jordan og

Tyrkiet

• Hjælp til befolkningsgrupper, der er ramt af naturka-

tastrofer (Algeriet).

Euro-middelhavsordningen for investering og partner-

skab: EIB’s finansieringsbidrag i partnerlandene i

Middelhavsområdet får en ny dimension

Euro-middelhavsordningen for investering og partner-

skab udgør en milepæl i det økonomiske og finansielle

samarbejde mellem EU og partnerlandene i Middel-

havsområdet. Dens vigtigste mål er:

• Inddragelse i videste forstand af partnerlandene i

Middelhavsområdet i fastlæggelsen af retningslinjer-

ne for euro-middelhavsordningen for investering og

partnerskab, dels på møderne i udvalget for økono-

misk koordination og dialog på ministerplan, dels gen-

nem åbning af regionalkontorer i Maghreb- og

Machraklandene

• Topprioritering af den private sektors udvikling, idet

denne sektor er en kilde til velstand og beskæftigelse

• Fremme af investeringer i humankapital

• Styrkelse af den tekniske bistand med henblik på

udformning af kvalitetsprojekter og fremme af gen-

nemførelsen af økonomiske reformer i partnerlande-

ne i Middelhavsområdet

I 2003, der var det første komplette aktivitetsår siden iværksættelsen af euro-middelhavsordningen for investering og

partnerskab, repræsenterede lånene i de 10 partnerlande i Middelhavsområdet knap 2,1 mia. Dette rekordtal bekræf-

ter Bankens status som en fremtrædende aktør til fordel for økonomisk udvikling og stabilitet i området.

Middelhavslandene
1999-2003: 7 mia
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• Anvendelse af innovative finansielle

produkter og venturekapital

• Gradvis forøgelse af omfanget af

EIB’s årlige aktivitet i partnerlande-

ne i Middelhavsområdet, nemlig fra

1,4 til 2 mia.

Den kommende udvikling

På det tredje møde i udvalget for øko-

nomisk koordination og dialog (Na-

poli, november 2003) bekræftede

økonomi- og finansministrene fra de

15 EU-lande og partnerlandene i

Middelhavsområdet deres urokkelige

vilje til at opbygge et tættere økono-

misk partnerskab.

I december 2003 besluttede Det Euro-

pæiske Råd på mødet i Bruxelles at

udbygge euro-middelhavsordningen

for investering og partnerskab og at

styrke dens plads i Banken ved hjælp

af en række foranstaltninger for

fremme af den private sektors udvik-

ling:

• Afsættelse af indtil 200 mio af

Bankens reserver til dels udbygning

af forretninger med risikodeling på

indtil 1 mia, dels forbedring af

finansieringsplaner med henblik på

at mindske risiciene for den private

sektor (særligt rammebeløb inden

for euro-middelhavsordningen for

investering og partnerskab)

• Styrkelse af dialogen om gennem-

førelsen af strukturreformer for at

forbedre baggrunden for den priva-

te sektors aktivitet og koordinatio-

nen af projekterne og donorerne;

udvikling af nye finansielle produk-

ter gennem omdannelse af udval-

get for økonomisk koordination og

dialog til et finansministerudvalg,

der skal mødes en gang årlig og

kompletteres af en ekspertgruppe

på højt niveau, som skal forberede

udvalgets møder

• Oprettelse af en forvaltningsfond

på 20-40 mio med de andre interna-

tionale finansieringsinstitutioners

særlige samfinansieringsfonde som

forbillede, der skal kanalisere mid-

ler frem til projekter i visse priorite-

rede sektorer (vand, transport, el og

humankapital), som kan være fi-

nansielt bæredygtige, hvis de mod-

tager tilskud eller kapitalindskud af

venturekapitalmidler.

Beslutningen om, hvorvidt der skal

oprettes en filial af EIB med denne

som majoritetsejer til at tage sig af

partnerlandene i Middelhavsområdet,

vil blive truffet i december 2006 på

grundlag af en evaluering af den styr-

kede euro-middelhavsordning for

investering og partnerskabs effektivi-

tet og under hensyntagen til resulta-

terne af samrådene med deltagerne i

Barcelonaprocessen.

Middelhavslandene.
Bevilgede lån i 2003

Mio EUR

Deraf
risikovillig

I alt kapital

Tyrkiet 600
Egypten 509
Tunesien 395
Algeriet 230
Marokko 194 10
Syrien 90
Jordan 66
Middelhavslandene 4 4

Total 2 088 14
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Samarbejde med de øvrige partnerlande

Afrika, Vestindien og Stillehavet samt De Oversøiske

Lande og Territorier

Siden den 2. juni 2003 ydes Bankens finansieringsbidrag

i AVS-landene inden for rammerne af den nye AVS-EF-

partnerskabsaftale, Cotonouaftalen, idet finansieringen

af projekter ifølge den fjerde Lomékonvention er

ophørt, da den er udløbet.

Inden for denne ramme har medlemsstaterne overdra-

get EIB ansvaret for i de næste fem år at forvalte en

investeringsfacilitet på 2,2 mia, hvortil kommer investe-

ringer af Bankens egne midler på indtil 1,7 mia.

Hovedmålet er fattigdomsbekæmpelse, og derfor vil

hovedvægten blive lagt på mindre investeringer, der

gennemføres i den private sektor, og projekter i uddan-

nelses- og sundhedssektoren. Investeringsfaciliteten får

form af en revolverende fond, således at tilbagebeta-

lingsprovenuerne vil blive anvendt til finansiering af nye

projekter.

I 2003 ydede EIB finansieringsbidrag i AVS-landene på i

alt 463 mio, deraf knap 286 mio af medlemsstaternes

budgetmidler. I det forløbne år kom det til et hurtigt

opsving i finansieringsaktiviteten ifølge Cotonouaftalen,

nemlig til 146 mio, svarende til 31,5% af långivningen.

Blandt de vigtigste projekter kan nævnes:

• Fornyelse og modernisering af lufthavns- og luftfarts-

anlæg i flere regioner i Afrika (63 mio) med henblik på

forbedring af luftfartssikkerheden

• Erstatning af vandforsynings- og kloakanlæg i Tanza-

nia (35 mio)

• En kobbermine i Kanshashi i Zambia (34 mio).

• Hotelprojektet Bel Ombre i Mauritius (12,2 mio), der

fremmedes med en kombination af et lån af egne

mider, et underordnet lån og erhvervelsen af en kapi-

talandel for at nå frem til en passende finansierings-

plan for dette projekt i turistsektoren.

Sydafrika

Her ydede EIB lån på 260 mio, dels til fordel for energi-

sektoren (50 mio), dels i form af globallån til fremme af

mindre og mellemstore infrastrukturer (210 mio).

AVS-landene og OLT
Bevilgede lån i 2003

Mio EUR

Deraf
risikovillig

I alt kapital

Afrika 415 278
Sydlige og Det Indiske Ocean 199 94
Østlige 71 71
Regionale lån 63 30
Vestlige 47 47
Centrale og ækvatoriale 36 36

Vestindien 48 8

AVS-landene og OLT 463 286

Sideløbende med aktiviteten i partnerlandene i Middelhavsområdet deltager EIB aktivt i EU’s politik for udviklingsbi-

stand og samarbejde over for de øvrige tredjelande.
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Vestbalkan

I 2003 fortsatte EIB sin indsats i områ-

det, idet den udlånte ca. 372 mio.

Aktiviteten var kendetegnet af en

diversificering i retning af nye sektorer,

såsom sundhed (modernisering af

hospitaler i Serbien) og finansiering af

lokale myndigheders projekter (f.eks.

udvidelse og istandsættelse af vandfor-

synings- og kloaknet i Albanien samt

transport og fjernvarme i Kroatien).

EIB agter i de kommende år at fort-

sætte sin støtte til integrationen af

landene på Vestbalkan ved at fasthol-

de sin gennemsnitlige årlige långiv-

ning på ca. 400 mio.

Landene i Asien og Latinamerika

I 2003 var långivningen fordelt på

Latinamerika med 254 mio og Asien

med 94 mio, eller i alt 348 mio. Siden

indledningen af aktiviteten i Asien og

Latinamerika i 1993 har EIB indgået

aftaler om 73 lån på i alt 3 298,4 mio.

EIB’s indsats sigter mod at styrke de

europæiske virksomheders og bankers

internationale tilstedeværelse ved at

støtte disse projekter af fælles inter-

esse.

Balkan
Bevilgede lån i 2003

Mio EUR

Total

Kroatien 170
Serbien og Montenegro 162
Albanien 27
Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien 13

Balkans 372

Asien og Latinamerika
Bevilgede lån i 2003

Mio EUR

Total

Latinamerika 254
Brasilien 219
Regionale lån (Centralamerika) 36

Asien 94
Indien 50
Pakistan 44

Asien og Latinamerika 348

Senegals præsident Abdoulaye Wade, Kenyas finansminister David
Mwiraria og EIB’s formand Philippe Maystadt ved ceremonien i anledning
af investeringsfacilitetens iværksættelse
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EIB-Gruppen fremmer de mindre og
mellemstore virksomheder

EIB’s globallån

Globallån er kreditlinjer, som EIB stiller til rådighed for

formidlere – banker eller andre finansieringsinstitutio-

ner – der anvender provenuet til fremme af investe-

ringsprojekter af begrænset omfang. I 2003 indgik

Banken aftaler om globallån på 11,2 mia i EU-25, hvoraf

knap halvdelen ventes at ville komme mindre og mel-

lemstore virksomheder til gode. I de nye medlemslande

i Central- og Østeuropa var tallet 635 mio.

Banken fortsatte sin politik for diversificering af de

formidlende banker for at skabe gunstige konkurren-

cevilkår for de mindre og mellemstore virksomheder og

stimulere globallånsaktiviteten, særlig i udviklingsom-

råder.

Finansieringsordning for mindre og mellemstore virk-

somheder i de nye medlemslande

Inden for rammerne af partnerskabet mellem EIB og

Europa-Kommissionen (finansieringsordningen for min-

dre og mellemstore virksomheder) blev der bevilget 

300 mio under de løbende globallån til fremme af ca.

335 mindre og mellemstore projekter i de nye medlems-

lande. I lyset af globallånsordningens succes har EIB

oprettet en finansieringsordning for kommunale infra-

strukturer i samarbejde med Europa-Kommissionen.

Med Europa-Kommissionens støtte sigter denne ordning

mod at fremskynde gennemførelsen af mindre projekter

for lokale infrastrukturer i de regioner af de nye med-

lemslande, der grænser op til de ældre.

EIF

EIF, hvis hovedejere er EIB (knap 60% af kapitalen),

Europa-Kommissionen (30%) og en gruppe banker og

andre finansieringsinstitutioner, har specialiseret sig i

finansiering med venturekapital og ydelse af garantier

til fordel for mindre og mellemstore virksomheder.

Siden 2000 har EIF i overensstemmelse med konklusio-

nerne af topmødet i Lissabon haft ansvaret for samtlige

EIB-Gruppens investeringer i venturekapitalfonde.

Desuden forvalter EIF de budgetmidler, som Europa-

Kommissionen har tilvejebragt inden for rammerne af

det flerårige program til fremme af initiativ og iværk-

sætterånd (2001-2005), der hovedsagelig omfatter en

ordning for fremme af investeringer i form af startkapi-

tal, hvortil kommer en garantiordning til fordel for min-

dre og mellemstore virksomheder.

EIF’s aktivitet har den dobbelte målsætning at fremme

virkeliggørelsen af EU’s politik og samtidig sikre en

finansiel rentabilitet. EIF’s venturekapitalforretninger

udgør i alt 2,5 mia og dens garantier 6,4 mia.

EIB-Gruppen er i stand til at yde såvel mellem- og langfristede finansieringsbidrag via globallånsordningen som egen-

kapital i form af venturekapital. Dermed er samtlige behov i forbindelse med de mindre og mellemstore virksomhe-

ders udvikling i en økonomi i forandring dækket.

I de fem seneste år var EIB-Gruppens støtte til mindre og mellemstore virksomheder i EU-25 fordelt således:

• Knap halvdelen af de 56,2 mia, der er indgået aftale om, havde form af globallån til over 200 partnerbanker

• 2,5 mia havde form af erhvervelse af kapitalandele i 189 foretagender

• 6,4 mia havde form af samlede garantier via 120 specialiserede banker.
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EIF’s venturekapitalforretninger 

EIF’s investeringsstrategi har tre ho-

vedmål, nemlig:

• Fremme af europæisk højteknologi

(bioteknologi, nye materialer, biovi-

denskaber, etc.)

• Erhvervelse af kapitalandele i

fonde, der bidrager til virkeliggørel-

sen af EU’s mål om regionudvikling

• Støtte til fonde, der dækker hele

Europa.

Skønt markedet var kendetegnet af

tilbageholdenhed fra investorernes

side, beløb EIF’s investeringer i 2003

sig til 135 mio, fordelt på 16 forret-

ninger. Af disse venturekapitalfonde

er 5 udelukkende koncentreret om

virksomheder i iværksætter- og start-

fasen, medens 2 beskæftiger sig med

nye virksomheder inden for teknolo-

gi, der er et resultat af universiteter-

nes forskning eller hviler på et strate-

gisk partnerskab med et universitet.

EIF’s deltagelse i disse fonde, der i høj

grad udnytter universiteternes forsk-

ning, er i tråd med EIB-Gruppens inno-

vation 2010-initiativ.

EIF-garantier til fordel for mindre og

mellemstore virksomheder

EIF’s anden hovedaktivitet er ydelse af

garantier for finansieringsinstitutio-

ners eller offentlige garantikilders

porteføljer af lån til mindre og mel-

lemstore virksomheder. Med henblik

herpå samarbejder EIF med over 120

finansielle formidlere. Fonden tilby-

der i alt væsentligt to produktgrupper

i sin garantivirksomhed, nemlig kre-

ditforøgelse (securitisering) og kredit-

forsikring/-genforsikring. EIF dækker

kun driftsrisikoen ved långivningen.

I 2003 indgik EIF 31 garantiforretnin-

ger på i alt over 2,2 mia, svarende til

en stigning på 80% i forhold til året

før. Fondens tre første garantiforret-

ninger i Østeuropa (Bulgarien, Tjekkiet

og Letland) var kreditforsikringer på i

alt 54 mio. EIF’s samlede garantiporte-

følje beløber sig til 6,4 mia. Hidtil har

over 250 000 mindre og mellemstore

virksomheder indirekte haft fordel af

EIF’s garantier.

I lyset af den stigende efterspørgsel

bestræber EIF sig for at styrke sin

rådgivning vedrørende oprettelse af

garanti- og venturekapitalfonde.

Denne rådgivning sigter mod at frem-

me dels oprettelsen af mindre og mel-

lemstore virksomheder, dels deres

vækst og udvikling ved at øge deres

adgang til finansielle midler. Derfor

yder Fonden – mod vederlag – strate-

gisk og teknisk rådgivning om ud-

formning, udmøntning og evaluering

af politikker, projekter og strukturer

for finansiering af mindre og mellem-

store virksomheder til en bred vifte af

modparter, såsom offentlige og lokale

myndigheder, regionale udviklingsor-

ganer og Europa-Kommissionen.

Ny definition af »mindre og mellemstore virksomheder«

Ifølge EIB’s hidtidige kriterier havde mindre og mellemstore virksomhe-
der under 500 ansatte og en nettoanlægskapital på under 75 mio inden
investeringen. EIB har for nylig besluttet at bringe sin definition af
mindre og mellemstore virksomheder i overensstemmelse med Europa-
Kommissionens nye definition, der træder i kraft den 1. januar 2005, og
hvorefter mindre og mellemstore virksomheder har under 250 ansatte
og en årsomsætning på højst 50 mio eller en årlig balancesum på højst
43 mio.

Harmoniseringen med Europa-Kommissionen sænker overgrænsen for
mindre og mellemstore virksomheders størrelse fra 500 til 250 ansatte.
Det får ingen særlig virkning for de mulige begunstigede, da flertallet af
de mindre og mellemstore virksomheder, der har modtaget sublån under
EIB’s globallån, allerede har under 250 ansatte. Sideløbende hermed har
EIB besluttet at oprette ordninger for finansiering af mellemstore virk-
somheder, defineret som havende under 3 000 ansatte, hvilket især vil
gøre det muligt fortsat at tilbyde indirekte lån til virksomheder, der er
udelukket fra gruppen af mindre og mellemstore virksomheder som hel-
hed på grund af indførelsen af den nye definition, forudsat, naturligvis,
at deres projekter er finansierbare med midler fra EIB.



En førsteklasses finansiel formidler
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Aktiviteten på kapitalmarkederne

Konsekvent og omfattende låntagningsstrategi

Banken styrkede sin position som den største og førende

supranationale obligationsemittent på et marked fuldt

af udfordringer. Som et led i sin finansieringsstrategi

fortsatte Banken med at stræbe efter konsekvens og

innovation. Hovedhjørnestenen i EIB’s program for mid-

deltilvejebringelse forblev udbydelse af store, likvide

benchmarkemissioner i Bankens tre kernevalutaer (EUR,

GBP og USD). Desuden udnyttede Banken mulighederne

for målrettede og strukturerede emissioner i en lang

række valutaer. Den fortsatte med at udvikle sin betyde-

lige tilstedeværelse på de største kapitalmarkeder, sam-

tidig med at den fremmede markedernes udvikling, især

i de nye medlemslande. Endelig nød EIB’s emissionspro-

gram godt af en styrkelse af dialogen med de førende

aktører på markedet, herunder formidlere og investorer.

Vækst og innovation

Banken tilvejebragte 42 mia (inden swaps) i form af 

310 forretninger, hvilket repræsenterer en markant

vækst i forhold til 2002 (38 mia i form af 219 forretnin-

ger). Den væsentligste vækstfaktor var de strukturerede

emissioner.

Omregnet til EUR var Bankens låntagning i de tre mest

anvendte valutaer fordelt således: 41% i EUR (35% i

2002), 29% i USD (38% i 2002) og 17% i GBP (16% i

2002). Medens låntagningen steg betydeligt i hver af

disse valutaer inden omregningen, havde den faldende

USD-kurs over for EUR en afdæmpende virkning på

USD’s andel af middeltilvejebringelsen udtrykt i EUR.

Bankens konsekvente og omfattende låntagningsstrategi blev vel modtaget af kapitalmarkederne i en tid med bety-

delig vækst. Det fremgik tydeligt af stigningen i låntagningen på 11% til 42 mia og papirernes solide præstation på

det sekundære marked. Banken fik tildelt en række priser for sit låntagningsprogram, især tre for den bedste supra-

nationale emittent og en for årets EMTN-program, hvor fleksibilitet og innovation var centrale kriterier. Medens den

primære vækstfaktor var strukturerede emissioner – et vigtigt innovativt område – forblev benchmarkemissioner i

EUR, GBP og USD hovedhjørnestenen og den største kilde til finansiering. Kreditvurderingen AAA, der afspejler EIB’s

styrke og placering som den konsoliderede europæiske kvasistatslige emittent, bidrog ligeledes til Bankens tiltrækning

som låntager.

Indgåede aftaler om optagelse af lån i 2003
Beløb i millioner EUR

Før swaps Efter swaps

EUR 17 318 41,1% 22 931 54,7%
GBP 7 175 17,0% 7 393 17,6%
SEK 442 1,1% 659 1,6%

EU-valutaer i alt 24 935 59,2% 30 983 73,9%

AUD 470 1,1% 0 0,0%
CHF 161 0,4% 161 0,4%
CZK 678 1,6% 521 1,2%
HKD 122 0,3% 0 0,0%
HUF 339 0,8% 270 0,6%
JPY 2 201 5,2% 0 0,0%
NOK 226 0,5% 0 0,0%
PLN 156 0,4% 174 0,4%
SKK 94 0,2% 94 0,2%
TWD 180 0,4% 0 0,0%
USD 12 375 29,4% 9 665 23,1%
ZAR 153 0,4% 44 0,1%

Tredjelandes 
valutaer i alt 17 155 40,8% 10 928 26,1%

Total 42 090 100,0% 41 911 100,0%
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40,8 mia eller 97% af emissionsomfanget indgik i swaps.

Middeltilvejebringelsen efter swaps beløb sig til i alt

41,9 mia, hvoraf de tre mest lånte valutaer repræsente-

rede 95% (55% i EUR, 23% i USD og 17% i GBP). Som i

2002 muliggjorde USD en rigelig forsyning med EUR tak-

ket være swaps. Låntagningens gennemsnitlige varig-

hed var på 8,6 år (6,1 år i 2002).

De ikkestrukturerede emissioner (benchmarkemissioner

og målrettede emissioner) beløb sig til 32,8 mia i form af

81 forretninger, hvilket repræsenterede 78% af den

samlede middeltilvejebringelse mod 34,6 mia (91%) og

90 forretninger i 2002. Den progressive strategi for

benchmarkemissioner førte til endnu mere omfattende

likvide afkastkurver i Bankens tre kernevalutaer. Det 

sikrede investorerne håndgribelige fordele, ikke blot

med hensyn til likviditet og handelsmuligheder, men

også i form af gode præstationer på det sekundære

marked. Princippet om solide market-making-aftaler var

ligeledes medvirkende til at sikre en likviditet på højde

med statslige papirer og minimale forskelle mellem

købs- og salgspriserne på EIB’s benchmarkobligationer.

De strukturerede emissioner var den største vækstfaktor.

De steg markant til 9,3 mia i form af 229 forretninger

(3,4 mia og 129 forretninger i 2002). Banken gennem-

førte strukturerede forretninger i en række valutaer,

hvorved det største og hurtigst voksende omfang regi-

streredes i EUR (3,6 mia), efterfulgt af USD (2,4 mia EUR)

og JPY (2,2 mia EUR).

De strukturerede og målrettede emissioner var vigtige

innovative områder. Banken har i en række valutaer

udvidet sit tilbud af strukturer til investorerne. Af størst

betydning var indførelsen af obligationslån med mulig-

hed for førtidig indfrielse i forening med store

emissionsstørrelser i EUR og USD, sidstnævnte i globalt

format, samt etablering af et grundlag for en kurve af

inflationsindekserede obligationer i EUR, den første i

EIB’s aktivklasse. Til nyskabelserne i forbindelse med

målrettede emissioner hørte en øget tilstedeværelse på

det japanske Uridashimarked (ikke-JPY-emissioner).

EIB tilvejebragte midler i 15 valutaer i 2003 (14 i 2002),

hvilket understreger dens fortsat intense bestræbelser

for at diversificere middeltilvejebringelsen. Dennes glo-

bale karakter styrkedes yderligere af en tiltagende gen-

nemtrængning af vigtige markeder, herunder Asien/

Japan og USA.

Banken bidrog til udviklingen af markederne i de nye

medlemslandes valutaer, hvor innovation og en markant

vækst i emissionerne til omregnet 1,3 mia (533 mio i

2002) styrkede Bankens position som den største ikke-

statslige obligationsemittent.

EUR: 17 318 mio inden swaps/22 931 mio efter swaps

I alt afsluttede Banken 53 forretninger og rejste derved

17,3 mia mod 13,3 mia og 19 forretninger i 2002. Der

konstateredes særlig kraftig vækst i de strukturerede

emissioner i form af inflationsindekserede obligationer

og obligationer med mulighed for førtidig indfrielse.

De ikkestrukturerede emissioner leverede 79% af de 

tilvejebragte midler i EUR, idet de steg til 13,8 mia

(12,8 mia i 2002). Hovedparten rejstes i form af fire

benchmarkforretninger (EARN) på 13 mia. De målrettede

forretninger ydede ligeledes et væsentligt bidrag (over

750 mio), herunder i form af en innovativ Uridashifor-

retning, der blev placeret i Japan.

Banken fastholdt sin strategiske holdning til benchmark-

emissioner i EUR, idet den udbød fire EARN-emissioner,

der styrkede dens udbud af meget likvide produkter og

dens tilstedeværelse på førende elektroniske handels-

platforme yderligere, nemlig

• to nye globale EARN-emissioner, der hver indbragte

5 mia, med oprindelige løbetider i de vigtige 5- og

10-års-sektorer; 

• to strategiske genåbninger, nemlig en forhøjelse på

1 mia (4%-EARN, april 2009) og en forhøjelse på 2 mia

(5,375%-EARN, oktober 2010), der øgede udeståendet

på begge emissioner til det krævede minimum på

5 mia for handel på den førende EuroMTS-platform.
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Ultimo 2003 omfattede afkastkurven

for EARN-benchmarks 12 emissioner

med udløb mellem 2004 og 2013 og et

samlet udestående på over 60 mia.

Dette er fortsat den længste afkast-

kurve blandt de kvasistatslige emit-

tenter. Hele EARN-afkastkurven hand-

les på den elektroniske MTS-platform,

hvorved 11 benchmarks også handles

på EuroMTS side om side med de

største statslige emissioner.

Den øgede spredning af EIB’s bench-

marks fremgik klart af efterspørgslens

større bredde og dybde. Den nye

EARN på 5 mia med en løbetid på 5 år,

der blev udbudt i marts, viste klart

den øgede tiltrækning, som EIB’s

benchmarkobligationer udøvede under

vanskelige markedsforhold. I forbin-

delse med tilflugten til kvalitet kort

før Irakkonflikten tiltrak denne emis-

sion over 300 institutionelle investo-

rer, herunder et stort antal central-

banker, med en betydelig geografisk

spredning. Den nye EARN-emission på

5 mia med en løbetid på 10 år, der

blev udbudt i juni, dokumenterede

EUR-benchmarks tiltagende udbredel-

se i Asien, idet 25% blev placeret i

Japan alene.

De strukturerede forretninger steg

markant i 2003 (til 3,6 mia mod 

0,5 mia i 2002), hvilket også gjaldt

antallet af forretninger (46 mod 12 i

2002). Blandt højdepunkterne kan

nævnes en emission med mulighed

for førtidig indfrielse på 500 mio, der

skabte en vigtig reference i et seg-

ment, som havde været livløst i EUR.

Et andet vigtigt område, hvorpå der

konstateredes fremskridt, var inflati-

onsindekserede emissioner. I denne

form tilvejebragte EIB betydelige mid-

ler (1,1 mia), ligesom den anlagde en

strategisk holdning. De ni udestående

inflationsindekserede emissioner ud-

løber mellem 2007 og 2023, hvilket

danner grundlag for at fremme udvik-

lingen af sådanne innovative produk-

ter langs kurven.

USD: 13 599 mio USD inden swaps/

10 446 mio USD efter swaps (12 375

mio /9 665 mio)

Bankens fortsatte fokus på skabelsen

af likviditet for alle benchmarkløbeti-

der og dens imødekommenhed over

for investorernes behov bidrog til at

øge EIB-emissionernes udbredelse i

USA og verden over. Denne imøde-

kommenhed var af stor betydning i et

år, hvor de strukturerede emissioner

var den primære vækstfaktor for mid-

deltilvejebringelsen i USD. Den samle-

de vækst til 13,6 mia USD (12,4 mia)

byggede på 45 forretninger mod

12,9 mia USD (14,4 mia) og 36 forret-

ninger i 2002. Denne middeltilveje-

bringelse gjorde 2003 til EIB’s hidtil

største år for USD-emissioner, skønt

den faldende USD reducerede mod-

værdien i EUR. Takket være disse

resultater forblev EIB den største og

hyppigste supranationale USD-emit-

tent.

Hovedparten af middeltilvejebringel-

sen i USD (81%) fandt fortsat sted i

form af ikkestrukturerede emissioner,

der indbragte 11 mia USD (11,8 mia

USD i 2002). Tre globale benchmark-

forretninger gjorde det muligt at rejse

i alt 7 mia USD med en afbalanceret

fordeling på løbetider (3, 5 og 10 år).

Den styrke, som EIB-benchmarks viste

på det sekundære marked, afspejlede

benchmarkstrategiens succes. Hertil

kommer, at målrettede USD-emissio-

ner, der hovedsagelig fokuserede på

markeder i Asien/Japan og Europa,

gjorde det muligt at tilvejebringe

4 mia USD og derved bidrog til en

yderligere diversificering af EIB’s

investorgrundlag i USD. Heri indgik

fire eurodollarforretninger og tre

Udestående på EARN-emissioner 
pr. 31. december 2003

Kupon
% Udløbsdato Mio EUR

5,250 15.04.2004 6 190
3,875 15.04.2005 5 000
3,500 15.10.2005 5 000
4,875 15.04.2006 5 000
4,000 15.01.2007 5 000
5,750 15.02.2007 2 578
5,000 15.04.2008 6 082
3,250 15.10.2008 5 000
4,000 15.04.2009 5 538
5,625 15.10.2010 5 000
5,375 15.10.2012 5 000
3,625 15.10.2013 5 000

60 388
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Uridashiemissioner, der var specielt rettede mod det

japanske marked. Efter en forhøjelse til 1 mia USD på

grund af investorernes efterspørgsel antager eurodol-

laremissionerne nu i stadig højere grad benchmarkkarakter.

Kurven af likvide benchmarkemissioner blev udbygget

yderligere og omfatter nu udløbstidspunkter fra 2004 til

2013 med et udestående på 36 mia USD, hvoraf 25 mia

USD er i globalt format. I tråd med målet om at anven-

de de elektroniske handelsplatforme til at skabe øget

likviditet og transparens støttede EIB fortsat vigtige plat-

forme, herunder Tradeweb og Brokertec, hvor den

optrådte løbende.

De strukturerede emissioner mere end fordobledes til

2,6 mia USD eller 19% af middeltilvejebringelsen i USD.

På dette vækstområde var en af de vigtige nyskabelser

den første globale emission med mulighed for førtidig

indfrielse, der indbragte 1 mia USD og udvidede EIB’s

produkttilbud til investorerne i form af USD-obligatio-

ner yderligere. Denne indfrielsesstruktur vakte speciel

interesse blandt investorerne på grund af det laveste

amerikanske renteniveau i 40 år og den forholdsvis høje

rentevolatilitet.

GBP: 4 873 mio GPB inden swaps/5 019 mio GBP efter

swaps (7 175 mio /7 393 mio)

På sterlingmarkedet forblev Bankens papirer det føren-

de supplement til statspapirer og benchmark for det

ikkestatslige marked. Banken er fortsat den største

ikkestatslige emittent med en markedsandel på over

8%, idet den tilvejebragte 4,9 mia GBP (7,2 mia) via 

25 forretninger. Den markante vækst i forhold til 2002

(3,9 mia GBP og 25 forretninger) skyldtes især den vok-

sende gennemtrængning af markedet for private

investorer. Desuden spillede anvendelsen af specielle

dealergrupper for institutionelle og private investorer

en vigtig rolle, ligesom Bank of Englands anerkendelse

af papirerne som muligt håndpant fortsat gav Banken

en fordel frem for visse ligestillede.

Middeltilvejebringelsen i ikkestruktureret format domi-

nerede fortsat aktiviteten i GBP med 4,7 mia GBP, hvilket

repræsenterede en væsentlig stigning i forhold til 2002

(3,8 mia GBP). Benchmarkstrategien for udbygning af

afkastkurven med nye løbetider i likvide formater blev

styrket yderligere. Der blev udbudt tre nye løbetider 

(7, 10 og 15 år), der tænkes forhøjet til benchmark-

størrelse.

Målrettede (ikkestrukturerede) forretninger spillede

ligeledes en central rolle. De gjorde det muligt for

Banken at øge spredningen blandt de private investorer

og fastholde vigtige institutionelle investorer. Denne

fremgang styrkedes af Bankens strategiske holdning til

opbygningen af de private investorers efterspørgsel ved

dels at imødekomme behovet – især hvad angår løbetid

og kupon – dels at anvende en dealergruppe for private

investorer. En variabelt forrentet obligationsemission på

1 mia GBP var den største målrettede emission og blev

udbudt som svar på en stærk efterspørgsel fra central-

banker og britiske bankers likviditetsafdelinger. Den var

fortsat karakteristisk for markedet, idet der blev udbudt

en tilsvarende emission i 2002.

Der var også fremgang i de strukturerede inflationsin-

dekserede emissioner, der repræsenterede 185 mio GBP

(274 mio), hvoraf 155 mio GBP blev anvendt til finansie-

ring af projekter i sundhedssektoren inden for rammer-

ne af Private Finance Initiative og vejprojekter i Det

Forenede Kongerige.

De nye medlemslandes valutaer

Emissionerne i de nye medlemslandes valutaer mere end

fordobledes til omregnet 1,3 mia via 45 forretninger,

hvilket befæstede EIB’s stilling som den største ikkestats-

lige emittent såvel i området som på alle de fire marke-

der, den tappede (CZK, HUF, PLN og SKK).

Denne vækst i låntagningen i de tiltrædende landes

valutaer muliggjorde en fortsat forøgelse af långivnin-

gen og en styrkelse af EIB’s stilling som den største eks-

terne långiver i området. Som for andre valutaer gik
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EIB’s emissionsstrategi i de tiltræden-

de landes valutaer ud på at opbygge

likvide emissioner med en bestemt

sammensætning af løbetider, når mar-

kedet tillader det. Desuden søger

Banken at imødekomme investorer-

nes efterspørgsel efter innovative

strukturer.

Den nye SKK-likviditetspool for udbe-

taling i national valuta lettede udby-

delsen af større SKK-emissioner. EIB

indtager en særstilling blandt de

multilaterale banker, idet den har

opbygget likviditetspools i fire tiltræ-

dende landes valutaer (CZK, HUF, PLN

og SKK). Det letter ikke blot genud-

låningen i national valuta, men øger

også Bankens evne til at imødekom-

me investorernes efterspørgsel.

Banken viste sig i høj grad innovativ

gennem udbydelse af dels ultralange

løbetider (CZK med en løbetid på

20 og 25 år samt SKK med en løbetid

på 20 år), nye strukturer, såsom yield-

curve steepeners og volatilitetsobli-

gationer (nyskabelser i CZK og SKK),

og store emissionsstørrelser (i HUF).

Det bidrog til at åbne nye markeds-

segmenter og udvide EIB’s lokale

investorgrundlag.

Andre europæiske valutaer

Banken styrkede sin emissionsvirksom-

hed i andre europæiske valutaer gen-

nem tilvejebringelse af 829 mio

(304 mio i 2002). Der var særlig frem-

gang i SEK, hvori den rejste 4,1 mia

SEK (442 mio) efter fem års fravær fra

markedet. Højdepunktet var en euro-

rettet SEK-emission (EARN-2009-in-

dekseret). Den oprindelige forret-

nings succes viste sig i form af for-

højelser, der gjorde den til den største

eksisterende SEK-emission på euro-

bondmarkedet (3,5 mia SEK). Der

fandt desuden en betydelig middeltil-

vejebringelse sted i andre europæiske

valutaer, nemlig 1,7 mia NOK

(226 mio) og 250 mio CHF (161 mio).

Markederne i Asien og Stillehavsom-

rådet/Japan og Sydafrika

I Japan og på andre markeder i Asien

og Stillehavsområdet styrkede Ban-

ken sin tilstedeværelse yderligere,

hvilket udvidede investorgrundlaget

og var en vigtig kilde til efterspørgsel

efter emissioner i både nationale

valutaer og Bankens kernevalutaer,

især USD og EUR. I alt tilvejebragte

EIB knap 3 mia (3,2 mia i 2002) i lan-

dene i Asien og Stillehavsområdets

valutaer, hvorved JPY-emissionerne

steg betydeligt og udgjorde største-

delen. Middeltilvejebringelsen i disse

valutaer repræsenterede 40% af

antallet af Bankens forretninger og

7% af deres beløb i 2003.

Den kraftige vækst i EIB’s låntag-

ningsprogram i Japan var særlig

bemærkelsesværdig, da den fandt

sted i en periode med meget lave

absolutte afkast og betydelig valuta-

kursvolatilitet. JPY-emissionerne steg

til ca. 291 mia JPY (2,2 mia) via

120 strukturerede forretninger (fra

146 mia JPY/1,2 mia i 2002). Urida-

shiemissionerne – dvs. ikke-JPY-emis-

sioner, der er rettet mod det japan-

ske marked – var en vigtig vækstfak-

tor, idet de repræsenterede det

største beløb i USD (650 mio), efter-

fulgt af AUD (470 mio) og en innova-

tiv placering på 158 mio.

Banken har været den største supra-

nationale emittent på det taiwanske

marked i de seneste fem år, og den

emitterede yderligere 7 mia TWD

(180 mio) i form af strukturerede pro-

dukter i 2003. Den modtog Euro-

week’s pris for den bedste taiwanske

USD-obligation for andet år i træk.
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Under vanskelige markedsforhold afsluttede Banken

desuden en forretning på 1 mia HKD (122 mio). I ZAR

styrkede Banken sin stilling som den førende udenland-

ske emittent og sin benchmarkrolle på eurorandmarke-

det ved at rejse 1,3 mia ZAR (153 mio) i form af ni for-

retninger.

Skabelse af størst mulig transparens er et udtalt mål for

EIB’s strategi for middeltilvejebringelse. Derfor offent-

liggør den oplysninger på Bloomberg (EIB<go>) og

Reuters (EIBBENCH) med angivelse af, hvor dens

benchmarkobligationer i EUR, USD og GBP handles.

Disse oplysninger tager hensyn til data fra market

makerne og supplerer oplysningerne på de førende

handelsplatforme. Yderligere oplysninger om EIB’s

aktivitet på kapitalmarkederne fremgår af Bankens

netsted: www.eib.org/investor_info.
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Samarbejde med banksektoren

EIB-Gruppen arbejder nært sammen med banksektoren,

både om sin låntagning på kapitalmarkederne og om

finansiering af lån, erhvervelser af kapitalandele og

garantier. Dette samarbejde er en forudsætning for, at

den

• kan bidrage til finansieringen af et stort antal indivi-

duelle og omfattende projekter, om fornødent under

anvendelse af formidlere;

• kan opnå tilstrækkelige garantier for finansieringen

af private individuelle projekter, idet en tredjedel af

Bankens modtagne garantier er stillet af banker eller

finansieringsinstitutioner;

• takket være sin erfaring med bedømmelse af langfri-

stede projekter kan spille sin rolle som katalysator for

oprettelsen af solide projektgrupper, der gør det

muligt at finansiere projekter på de bedst mulige vil-

kår med hensyn til rente og løbetid;

• kan bidrage til at forbedre finansieringsmulighederne

for kommuner samt iværksættere af mindre og mel-

lemstore infrastrukturprojekter gennem ydelse af glo-

ballån;

• kan fremme de mindre og mellemstore virksomheders

aktivitet ved at forbedre deres finansielle stilling og

tilskynde bankerne til at engagere sig i denne sektor,

nemlig takket være globallån eller finansieringsbidrag

fra sin filial EIF.

Samarbejdet med banksektoren fremgår af EIB-Gruppens

mangfoldige og effektive finansielle produkter.

EIB’s globallån, der i høj grad kommer mindre og mel-

lemstore investeringer til gode, formidles i dag af ca. 280

banker eller finansieringsinstitutioner i og uden for EU.

Ud over at bidrage til den lokale finansielle sektors

udvikling sætter de endvidere de mindre og mellemsto-

re virksomheder og de lokale myndigheder i stand til at

opretholde nære forbindelser med de lokale banker.

Globallånsordningen er blevet diversificeret og henven-

der sig nu ligeledes til regionale banker (hvilket opfylder

målet om at fremme investeringerne i ugunstigt stillede

områder) og til mere specialiserede formidlere, f.eks.

vedrørende miljøbeskyttelse, av-sektoren eller højtekno-

logi.

EIB samfinansierer ligeledes mellemstore og større pro-

jekter. Som supplement til banksektoren diversificerer

EIB’s finansieringsbidrag, der hovedsagelig er langfriste-

de og kan ydes i form af strukturerede eller formidlede

finansieringsbidrag, virksomhedernes finansieringskilder

og -former, hvilket gør det muligt at optimere deres

udviklingsplaner. Med sigte på at udvide sit produktsor-

timent for at kunne dække de økonomiske behov over-

vejer EIB i forståelse med sine partnere i den europæiske

banksektor oprettelsen af en ny finansieringsform speci-

elt for mellemstore virksomheder.

Da Banken er aktiv både i og uden for EU, kan den ende-

lig støtte store aktørers koncernstrategier i samarbejde

med banksektoren ved at fremme såvel deres projekter i

EU som deres direkte udenlandske investeringer uden

for EU.

Også EIF samarbejder med finansierings- og banksekto-

ren, nemlig

• om finansieringen af venturekapitalfonde, hvoraf en

del drives af specialiserede filialer af bankkoncerner,

eller

• gennem tilbud om garantiordninger for bankers inve-

steringsporteføljer til fordel for mindre og mellemsto-

re virksomheder.



EIB-Gruppens funktion
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EU-institutionernes og de internationale
finansieringsinstitutioners partner

EIB er en offentligretlig bank, hvis formål er at fremme

virkeliggørelsen af EU’s mål gennem udmøntning af de

retningslinjer for finansieringsaktiviteten, som dens

ejere har fastlagt i styrelsesrådet og Det Europæiske

Råd. Den skal således forene de driftsmæssige rammer

for en bank med dialogen med de europæiske institutio-

ner, der forbereder eller fastlægger EU’s politikker.

Samarbejde med Rådet for Den Europæiske Union

Styrelsesrådsmedlemmerne mødes hvert år til årsmøde,

ligesom Banken er regelmæssigt til stede ved ØkoFin-

Rådets møder og under forberedelserne dertil, idet den

stiller sin sagkundskab om finansiering af investeringer

til rådighed.

Året 2003 bekræftede i øvrigt Det Europæiske Råds sta-

dig hyppigere brug af EIB’s eller EIF’s kapacitet med hen-

blik på at sikre gennemførelsen af nye EU-tiltag, der

omfatter bankaspekter eller finansieringsordninger. Det

var især tilfældet på mødet i foråret, hvor Det Euro-

pæiske Råd gjorde status over virkeliggørelsen af

Lissabondagsordenen og roste Bankens arbejde med

udmøntningen af innovation 2010-initiativet. På mødet

i december blev der truffet beslutning om tre vigtige

anliggender, der berører EIB direkte, nemlig den euro-

pæiske indsats for vækst, midtvejsrevisionen af manda-

terne til långivning i tredjelande og euro-middel-

havsordningen for investering og partnerskab, herunder

dens styrkelse.

Samarbejde med Europa-Kommissionen

Samarbejdet mellem Europa-Kommissionen og EIB er en

løbende proces. I 2003 blev der nedsat en særlig fælles

arbejdsgruppe til at gennemgå forskellige aspekter af

dette samarbejde med særlig vægt på fælles arbejdspro-

cesser og levering af fælles produkter. Arbejdsgruppens

resultater blev godkendt på det årlige møde mellem

medlemmerne af Europa-Kommissionen og EIB’s direk-

tion i februar 2004.

Angående procedurerne og arbejdsprocesserne varierer

samarbejdet mellem EIB-Gruppen og Europa-Kommissionens

forskellige tjenestegrene i intensitet, ligesom det antager

forskellige former. Det vedrører først den indledende

udformning af politikker og den politiske dialog mellem

de to institutioner, hvorefter det breder sig videre via

lande- eller sektorstrategierne og -programmerne til inve-

steringerne og de individuelle projekter.

Når EIB-Gruppens produkter kombineres med midler fra

EU-budgettet, er målet at optimere kombinationen af

tilskud og lån for at sikre det bedst mulige udbytte af

skatteborgernes penge. Det sker ved at anvende løfte-

stangsprincippet mellem tilskud og EIB’s – og i sidste

ende også andre partneres – finansielle ressourcer for i

højere grad at tilskynde medlemsstaterne og de øvrige

modtagere til at virkeliggøre EU’s politikker. Forskellige

merværdiskabende ordninger (løftestangsprincippet

og/eller incitamenter) omfatter således ydelse af finansiel

støtte til garantiordninger, venturekapital og teknisk

bistand via EU-budgettet under samtidig og tiltagende

udnyttelse af EIB som teknisk rådgiver vedrørende pro-

jektbedømmelse. Desuden udvikles der finansielle pro-

dukter, som kombinerer budgettet og Bankens sagkund-

skab, i forbindelse med indsatsen uden for EU, f.eks.

euro-middelhavsordningen for investering og partner-

skab, hvor venturekapital, teknisk bistand, rentegodt-

gørelser og budgetgarantier fremmer forretninger, der

administreres af EIB.

Hertil kommer forskellige former for fælles anvendelse

af midler til fordel for virkeliggørelsen af særlige poli-

tikker inden for rammerne af programmer. Også her er

målet at maksimere virkningerne af samtlige disponible

midler til fordel for de pågældende politikker, nemlig

gennem koordinering, løftestangsvirkninger, incitamen-

ter og tilskyndelser. Et godt eksempel er den regionale

støtte i form af EIB’s långivning inden for rammerne af

strukturprogrammerne, hvorved EIB fremmer flerårige

investeringsprogrammer, der administreres af offentlige

myndigheder med henblik på virkeliggørelsen af EU’s

mål om økonomisk og social samhørighed. Denne art

långivning er normalt nært forbundet med forretninger,

der fremmes via strukturfondenes fællesskabsstøtteram-

mer.
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Dialogen med EU-borgernes valgte repræsentanter

I 2003 fortsatte EIB-Gruppen dialogen med Europa-

Parlamentet gennem deltagelse i talrige møder og par-

lamentsudvalg, især for økonomiske og monetære

anliggender, budgetter, transport, regionalpolitik og

ligestilling. Disse meningsudvekslinger gav Banken lej-

lighed til at forblive orienteret om Europa-Parlamentets

retningslinjer og drøfte udmøntningen af dets mange

henstillinger vedrørende Bankens aktivitet. Endvidere er

EU-borgernes valgte repræsentanter blevet holdt løben-

de underrettet om EIB-Gruppens aktivitet, såsom dens

bidrag til den europæiske indsats for vækst, dens frem-

me af transeuropæiske net, dens tiltag til fordel for min-

dre og mellemstore virksomheder og dens udmøntning

af de henstillinger, som Europa-Parlamentet formulere-

de i 2002 i sin årlige beretning om EIB’s aktivitet. Endelig

blev der holdt talrige møder mellem medlemmerne af

Bankens direktion og parlamentsmedlemmerne for at

udbrede kendskabet til EU’s forskellige politiske aktørers

prioritering.

Formanden for Banken mødtes med den nye formand

for Det Økonomiske og Sociale Udvalg, hvilket gjorde

det muligt at fortsætte den dialog mellem Banken og

ØSU, der indledtes i 2001, og som sigter mod at udnytte

ØSU’s rolle som grænseflade mellem EU’s organer og

civilsamfundet. ØSU har i øvrigt indbudt EIB til at præ-

sentere sit bidrag til den europæiske indsats for vækst på

et sektionsmøde.

Som et led i sin globale strategi for åbenhed og dialog

med EU’s forskellige politiske aktører talte formanden

for Banken endelig til de valgte regionale og lokale

repræsentanter på et plenarmøde i Regionsudvalget.

Partnerskab med andre internationale finansieringsin-

stitutioner

Med henblik på at effektivisere aktiviteten uden for EU

bestræbte EIB sig på at udbygge samarbejdet med andre

internationale finansieringsinstitutioner, især EBGU

(Balkan og Rusland), Verdensbankgruppen og Den

Afrikanske Udviklingsbank.
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Transparens og dialog
med civilsamfundet

Banken anerkender offentlighedens ret til at interessere

sig for dens aktivitet og har derfor sat sig det mål at

informere bedst muligt om sin funktion, sin indsats og

sine projekter, men samtidig tilgodese nødvendigheden

af at opretholde bankhemmelighed og sikre sine beslut-

ningsprocessers integritet.

Inden for disse rammer har EIB i høj grad udbygget sit

netsted (www.eib.org), der med sine over 1 151 000

besøg årlig udgør den vigtigste grænseflade mellem

Banken og offentligheden. Banken offentliggør således

nu følgende på internettet:

• Sin virksomhedsstrategi, nemlig i form af sin forret-

ningsplan og sine sektorpolitikker, især for så vidt

angår miljøet, en varig udvikling, klimaændringer,

fremme af udnyttelsen af vedvarende energikilder og

forberedelsen af kandidatlandene til tiltrædelsen

• En oversigt over de projekter, som er under bedøm-

melse, dog med forbehold af Bankens og dens mod-

parters legitime ønsker om fortrolighed. For hvert pro-

jekt, der offentliggøres, gives der nærmere oplysnin-

ger om den påtænkte investering

• Detaljerede redegørelser om de finansierede projek-

ter, der er genstand for særlig opmærksomhed fra for-

skellige interessegruppers side

• Beskrivelser af Bankens procedurer og metoder for

projektbedømmelse, projektcyklen samt tilsynet med

de finansierede projekter.

Disse bestræbelser i retning af øget transparens følges

op af en løbende dialog med civilsamfundet via de ikke-

statslige organisationer. EIB erkender, at ikkestatslige

organisationer som offentlige interessegrupper kan yde

et værdifuldt bidrag til evalueringen af såvel de natio-

nale som de internationale politikker. De bidrager til at

sikre, at institutioner som EIB er lydhøre og mere bevid-

ste over for følsomme lokale forhold, og kan bidrage

med nyttige supplerende oplysninger.

Banken afholder to gange årlig workshops med interes-

serede ikkestatslige organisationer for at drøfte emner

af fælles interesse og give begge parter lejlighed til at

informere sig om hinandens mål og aktiviteter. Blandt

deltagerne på EIB’s side kan nævnes dens ansatte 

specialister, men også medlemmer af dens direktion og

bestyrelse. I 2003 fandt begge workshops sted i

Middelhavsområdet (Thessalonike og Marseille). De ved-

rørte især regionale vandanliggender, men også hus-

holdningsaffald, spørgsmål i forbindelse med en varig

udvikling og Bankens informationspolitik. Disse work-

shops afholdes på regionalt plan, især for at give lokale

og regionale ikkestatslige organisationer lejlighed til at

mødes med Banken.

I årets løb havde EIB især kontakt med internationale

ikkestatslige organisationer, hvoraf mange arbejder med

miljøanliggender. Nogle internationale ikkestatslige

organisationer, der driver fortalervirksomhed, beskæfti-

ger sig stadig mere indgående med Bankens aktivitet,

hvilket har ført til omfattende brevvekslinger, overve-

jende vedrørende investeringsforehavender, som EIB

påtænker at finansiere, men også vedrørende Bankens

informationspolitik. Nogle ikkestatslige organisationer

indgav desuden to formelle klager til Bankens general-

sekretær i overensstemmelse med Bankens adfærdsko-

deks for god forvaltningsskik for Den Europæiske

Investeringsbanks ansatte i deres forbindelser med

offentligheden, nemlig om Bankens behandling af deres

forespørgsler. Generalsekretæren nåede frem til den

konklusion, at forespørgslerne var blevet behandlet

behørigt.

I årets løb mødtes EIB-ansatte desuden med delegatio-

ner fra lokale ikkestatslige organisationer for at drøfte

Sofias lufthavn og motorvej E-79 (begge i Bulgarien),

Veracels papirmassefabrik (i Bahia i Brasilien) og motor-

trafikvej S-1 (i Polen).



EIB-Gruppen44

EIB’s ledelsesstruktur

De ti tiltrædende landes tiltrædelse af EU den 1. maj 2004

har bevirket, at der samtidig er trådt en række ved-

tægtsændringer vedrørende Bankens kapital og ledel-

sesstruktur i kraft.

Styrelsesrådet består af ministre, udpeget af de 25 med-

lemsstater – sædvanligvis finansministrene. Det fast-

lægger de almindelige retningslinjer for kreditpolitik-

ken, godkender årsregnskabet med balancen og træffer

beslutning om dels Bankens deltagelse i finansierings-

ordninger uden for Unionen, dels kapitalforhøjelser.

Endelig udnævner det medlemmerne af bestyrelsen,

direktionen og revisionsudvalget.

Bestyrelsen har enebeføjelse til at træffe beslutning om

ydelse af lån og garantier samt om optagelse af lån. Den

efterprøver, at Bankens administration er sund, og at

Banken ledes i overensstemmelse med traktaten og ved-

tægterne såvel som med styrelsesrådets almindelige ret-

ningslinjer. Medlemmerne udpeges af medlemsstaterne

og udnævnes af styrelsesrådet for et tidsrum af fem år,

der kan fornys, og de er kun ansvarlige over for Banken.

Bestyrelsen består af 26 medlemmer, hvoraf et udpeges

af hver af de 25 medlemsstater og et af Europa-

Kommissionen. Antallet af suppleanter er fastsat til 16,

hvilket betyder, at nogle medlemsstater udpeger fælles

suppleanter.

Med henblik på at øge bestyrelsens faglige ekspertise på

visse områder kan bestyrelsen ved selvsupplering udvi-

des med 6 eksperter (3 medlemmer og 3 suppleanter)

med rådgivende funktion uden stemmeret.

Siden den 1. maj 2004 træffes beslutninger med et fler-

tal, der består af mindst en tredjedel af de stemmebe-

rettigede medlemmer, der repræsenterer mindst 50% af

den tegnede kapital.

Direktionen er Bankens udøvende kollegiale fuldtidsor-

gan. Den består af ni medlemmer. Under formanden for

Bankens ledelse og bestyrelsens kontrol varetager den

Bankens løbende forretninger samt forbereder og dra-

ger omsorg for udførelsen af bestyrelsens beslutninger.

Formandskabet for bestyrelsen varetages af formanden

for Banken. Direktionsmedlemmerne er kun ansvarlige

over for Banken. De udnævnes af styrelsesrådet på forslag

fra bestyrelsen for et tidsrum af seks år, der kan fornys.

Revisionsudvalget er et uafhængigt organ, der rappor-

terer direkte til styrelsesrådet. Det efterprøver, om

Bankens forretninger er udført i overensstemmelse med

vedtægterne, og at dens bøger har været rigtigt ført.

Styrelsesrådet tager revisionsudvalgets beretning til

efterretning tilligemed dets erklæring om det udførte

revisionsarbejde, inden det godkender årsberetningen

som udfærdiget af bestyrelsen.

Revisionsudvalget består af tre medlemmer og tre

observatører, udnævnt af styrelsesrådet for et tidsrum af

tre år.

De fuldstændige bestemmelser om Bankens ledelsesorganer fremgår af dens vedtægter og forretningsorden. Sammensætningen af disse organer,
medlemmernes curriculum vitae og yderligere oplysninger om vederlagsordningerne for disse fremgår af EIB’s netsted www.eib.org, der opdateres jævnlig.

Revisionsudvalget
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Kapital: Medlemsstaternes bidrag til

Bankens kapital beregnes på grund-

lag af hver stats økonomiske vægt i

EU (udtrykt i BNP) ved dens tiltrædel-

se. De ti nye medlemsstater indbetaler

den indkaldte del af den tegnede

kapital (5%) i otte trancher efter en

nærmere fastlagt tidsplan.

Ved denne lejlighed øgede Spanien

sin andel af den tegnede kapital til ca.

10% gennem en supplerende indbe-

taling, der ligeledes finder sted i otte

trancher efter en nærmere fastlagt

tidsplan.

I alt vil Bankens tegnede kapital

beløbe sig til over 163,6 mia.

Oversigt over fordelingen af EIB’s kapital pr. 1. maj 2004

10 000 000 0000 20 000 000 000

EUR %

Tyskland 26 649 532 500 DE 16,284
Frankrig 26 649 532 500 FR 16,284

Italien 26 649 532 500 IT 16,284
Det Forenede Kongerige 26 649 532 500 GB 16,284

Spanien 15 989 719 500 ES 9,770
Belgien 7 387 065 000 BE 4,514

Nederlandene 7 387 065 000 NL 4,514
Sverige 4 900 585 500 SE 2,994

Danmark 3 740 283 000 DK 2,285
Østrig 3 666 973 500 AT 2,241
Polen 3 411 263 500 PL 2,084

Finland 2 106 816 000 FI 1,287
Grækenland 2 003 725 500 GR 1,224

Portugal 1 291 287 000 PT 0,789
Tjekkiet 1 258 785 500 CZ 0,769
Ungarn 1 190 868 500 HU 0,728

Irland 935 070 000 IE 0,571
Slovakiet 428 490 500 SK 0,262
Slovenien 397 815 000 SI 0,243

Litauen 249 617 500 LT 0,153
Luxembourg 187 015 500 LU 0,114

Cypern 183 382 000 CY 0,112
Letland 152 335 000 LV 0,093
Estland 117 640 000 EE 0,072

Malta 69 804 000 MT 0,043

Total 163 653 737 000 100,000
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– Forbindelserne med Europa-Parlamentet 
– Institutionelle anliggender og

generalsekretariatet
– Beretningerne fra finanskontrolløren

og den interne revision
– Kreditrisiko
– Menneskelige ressourcer 
– Repræsentantskabsmedlem i EBGU
– Finansieringsvirksomheden i Tyrkiet 

(midlertidigt)

Philippe MAYSTADT

Formand for Banken
og bestyrelsesformand

– Finansieringsvirksomheden
i Asien og Latinamerika, Belgien,
Luxembourg, Portugal og Spanien

– Strukturerede finansieringer 
og nye udlånsformer samt 
securitisation

– Juridiske anliggender 
(operationelle aspekter)

– Forbindelserne med IADB
og AsDB

– Finansieringsvirksomheden til
fordel for mindre og mellemstore
virksomheder

Isabel MARTÍN CASTELLÁ
Næstformand

– Finansieringsvirksomheden i
AVS-landene, Danmark,
Irland, Nederlandene og
Sydafrika

– Cotonouinvesteringsfaciliteten
– Projektevaluering og

efterfølgende evaluering
af forretningerne

– Regionudvikling
– Globallån

(generelle anliggender)
– Videreuddannelse
– Forbindelserne med AfDB

– Finansieringsvirksomheden i Cypern,
Grækenland, Italien og Malta 
samt på Sydvestbalkan

– Budget
– Regnskaber og tilsyn med

finansieringsrisikoen
– Informationsteknologi

– Finansieringsvirksomheden
i Estland, Finland,
Island, Letland,
Litauen, Norge,
Rusland og Sverige
samt forbindelserne
med Schweiz 

– Euro-
middelhavsordnin-
gen for investering
og partnerskab (FEMIP)

– Finanspolitik
– Kapitalmarkeder 
– Likviditet

– Finansieringsvirksomheden i Estland, Finland, Island,
Letland, Litauen, Norge, Rusland og Sverige samt forbindel-
serne med Schweiz

– Økonomiske og finansielle undersøgelser 
– Transeuropæiske net 
– Forbindelserne med Den Nordiske Investeringsbank (NIB)
– Medlem af EIF’s bestyrelse

Sauli NIINISTÖ
Næstformand

Fordelingen af tilsynsområderne vil blive 
revideret, når den nye næstformand 
tiltræder den 1. maj 2004.

– Finansieringsvirksomheden
i Polen, Slovakiet, Slovenien,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn
og Østrig samt i Bulgarien,
Kroatien og Rumænien

– Informations- og
kommunikationspolitik

– Ligestillingspolitik
– Udvidelsen af hovedsædet 

og bygninger 
– Repræsentantskabssuppleant 

i EBGU
– Formand for EIB’s kunstudvalg

Peter SEDGWICK
Næstformand

Wolfgang ROTH
Næstformand

– Finansieringsvirksomheden
i Det Forenede Kongerige

– Miljøbeskyttelse
– Forbindelserne med ikkestatslige

organisationer; åbenhed og 
transparens 

– Driftsrisiko
– Intern og ekstern revision samt 

forbindelserne med revisionsudvalget
– Forbindelserne med Revisionsretten
– Forbindelserne med Det Europæiske

Kontor for Bekæmpelse af Svig
(OLAF)

– Medlem af EIF’s bestyrelse

Ivan PILIP
Næstformand

Gerlando GENUARDI
Næstformand

Philippe de FONTAINE VIVE
CURTAZ
Næstformand

Michael G. TUTTY
Næstformand

EIB’s direktion
Bankens kollegiale ledelse og medlemmernes tilsynsområder

(Fra 1. maj 2004)
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Generalsekretariatet
og direktoratet for
juridiske anliggender

Eberhard UHLMANN
Generalsekretær og generaldirektør 
for juridiske anliggender

Juridiske aspekter af finansanliggender
Nicola BARR

Juridiske aspekter af institutionelle
og personalemæssige anliggender
Carlos GÓMEZ DE LA CRUZ

Generelle administrative
anliggender

Rémy JACOB
Vicegeneralsekretær

Økonomistyring

Regnskabsførelse og årsregnskaber
Luis BOTELLA MORALES
Finanskontrollør

Regnskabsførelse
- - - - -

Tredjemandsregnskaber og
administrationsudgifter
Frank TASSONE

Planlægning, budget og kontrol
Theoharry GRAMMATIKOS
Underdirektør

Organisation
Patricia TIBBELS
Éric VAN DER ELST

Presseanliggender og kommunikation
Gabrielle LAUERMANN
Direktør

Presseanliggender
Paul Gerd LÖSER

Virksomhedsfremme
Adam McDONAUGH

Almindelige anliggender

Kontoret i Paris: Forbindelser med
internationale organisationer med
hjemsted eller repræsentation i Paris
Henry MARTY-GAUQUIÉ
Direktør

Arkiv- og informationsforvaltning
Marie-Odile KLEIBER
Underdirektør

Duncan LEVER

Indkøb og administrativ assistance
Manfredo PAULUCCI de CALBOLI
Underdirektør

Forvaltning af arbejdsmiljøet
Agustin AURÍA

Oversættelse
Georg AIGNER
Underdirektør

Kenneth PETERSEN

Ekspertgruppe: Ny bygning
Enzo UNFER

Direktoratet for 
finansieringer i
Europa

Terence BROWN
Generaldirektør

Operationel støtte

Jürgen MOEHRKE
Førstekoordinator, forretninger

Koordination
Dominique COURBIN

Richard POWER

Informatik og forvaltningsinformation
Thomas FAHRTMANN

Støtte til långivningen
Ralph BAST

Kundepleje
Matthew OLEX-SZCZYTOWSKI

Det Forenede Kongerige, Danmark,
Irland og EFTA-landene

Thomas BARRETT
Direktør

Banker, industri og securitisation
Bruno DENIS

Infrastrukturer
Tilman SEIBERT

Strukturerede finansieringer og partnerskaber
med offentlig og privat deltagelse
Cheryl FISHER

Spanien og Portugal

Carlos GUILLE
Direktør

Spanien – Partnerskaber med offentlig og
privat deltagelse, infrastrukturer, den soci-
ale sektor og byforbedring
Christopher KNOWLES
Underdirektør

Marguerite McMAHON

Spanien – Banker, industri, energi og tele-
kommunikation
Fernando de la FUENTE

Kontoret i Madrid
Andrea TINAGLI

Portugal
Rui Artur MARTINS

Kontoret i Lissabon
Pedro EIRAS ANTUNES

Organigram
(Pr. 1. juni 2004)

Interinstitutionelle anliggender og
kontoret i Bruxelles
Dominique de CRAYENCOUR
Direktør

Styrelsessekretariatet og protokollen
Hugo WOESTMANN
Underdirektør

Udmøntning af revisionshenstillinger og
udvikling af EIB-Gruppen
Helmut KUHRT

Ressourceforvaltning og udvidelse
Ferdinand SASSEN

Institutionelle anliggender
Evelyne POURTEAU
Underdirektør

Gudrun LEITHMANN-FRÜH

Juridisk bistand vedrørende
långivningen

Alfonso QUEREJETA
Direktør

Forretningspolitik, Balkanlandene og Kroatien
Roderick DUNNETT
Underdirektør

Tyskland, Østrig, Polen, Tjekkiet, Ungarn,
Slovakiet, Slovenien, Litauen, Letland,
Estland, Bulgarien, Rumænien og Rusland
Gerhard HÜTZ

Gian Domenico SPOTA

Spanien og Portugal
Ignacio LACORZANA

Det Forenede Kongerige, Danmark,
Finland, Irland og EFTA-landene
Patrick Hugh CHAMBERLAIN

Belgien, Frankrig, Luxembourg og
Nederlandene
Pierre ALBOUZE

Italien, Grækenland, Cypern og Malta
Manfredi TONCI OTTIERI

Middelhavslandene (FEMIP), Afrika, Vestindien,
Stillehavet (Cotonouinvesteringsfaciliteten),
Asien og Latinamerika
Regan WYLIE-OTTE

Juridisk tjeneste for fællesskabs- og
finansanliggender

Marc DUFRESNE
Direktør

Jean-Philippe MINNAERT
(Delegeret for databeskyttelse)

Luigi LA MARCA
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Frankrig og Beneluxlandene

Laurent de MAUTORT
Direktør

Frankrig – Infrastrukturer
Jacques DIOT

Frankrig – Virksomheder
Jean-Christophe CHALINE

Belgien, Luxembourg og Nederlandene
Henk DELSING
Underdirektør

Tyskland, Tjekkiet og Slovakiet

Joachim LINK
Direktør

Tyskland – De nordlige delstater
Peggy NYLUND-GREEN

Kontoret i Berlin
Margarethe QUEHENBERGER

Tyskland – De sydlige delstater
Kim KREILGAARD

Tjekkiet og Slovakiet
Jean VRLA

Italien og Malta
Antonio PUGLIESE
Direktør

Infrastruktur
Bruno LAGO
Underdirektør

Energi, miljø og telekommunikation
Paolo MUNINI

Industri og banker
Alexander ANDÒ

Centraleuropa
Emanuel MARAVIC
Direktør

Østrig og Kroatien
Franz-Josef VETTER

Ungarn og Slovenien
Cormac MURPHY

Bulgarien og Rumænien
Rainer SAERBECK

Sydøsteuropa
Grammatiki TSINGOU-PAPADOPETROU
Direktør

Grækenland
Themistoklis KOUVARAKIS

Alain TERRAILLON

Kontoret i Athen
Christos KONTOGEORGOS

Balkan og Cypern
Romualdo MASSA BERNUCCI

Tyrkiet
Patrick WALSH

Østersøområdet
Thomas HACKETT
Vicegeneraldirektør

Polen og Euratom
Heinz OLBERS

Baltikum og Rusland
Constantin SYNADINO

Finland og Sverige
Michael O’HALLORAN

Direktoratet for 
finansieringer  
uden for Europa

Jean-Louis BIANCARELLI
Generaldirektør

Rådgivning om økonomiske 
udviklingsanliggender

Daniel OTTOLENGHI
Cheføkonom for udvikling
Underdirektør

Bernard ZILLER

Middelhavsområdet (FEMIP)
Claudio CORTESE
Direktør

Maghreblandene
Bernard GORDON

Machraklandene og Mellemøsten
Jane MACPHERSON

Kontoret i Kairo
Luigi MARCON

Støtte til den private sektor
Alain SÈVE
Underdirektør

Afrika, Vestindien og Stillehavet
(Cotonouinvesteringsfaciliteten)
Martin CURWEN
Direktør

Vestafrika og Sahellandene
Gustaaf HEIM

Jack REVERSADE

Central- og Østafrika
Tassilo HENDUS

Sydlige Afrika og Det Indiske Ocean
Justin LOASBY

David WHITE

Vestindien og Stillehavet
David CRUSH

Ressourcer og udvikling
Jacqueline NOËL
Underdirektør

Porteføljepleje og strategi
Flavia PALANZA

Asien og Latinamerika
Francisco de PAULA COELHO
Direktør

Latinamerika
Alberto BARRAGÁN

Asien
Matthias ZÖLLNER

Direktoratet 
for finanser

René KARSENTI
Generaldirektør

Kapitalmarkeder

Barbara BARGAGLI PETRUCCI
Direktør

Eurozonen
Carlos FERREIRA DA SILVA

Europa (uden eurozonen) og Afrika
David CLARK

Amerika, Asien og Stillehavet
Eila KREIVI

Forbindelser med investorerne og marketing
Peter MUNRO

Likviditet

Anneli PESHKOFF
Direktør

Likviditetsforvaltning
Francis ZEGHERS

Aktiv-/passivforvaltning
Jean-Dominique POTOCKI

Porteføljepleje
James RANAIVOSON

Planlægning og gennemførelse af
forretningerne
Gianmaria MUSELLA
Direktør

Back-office, udlån
- - - - -

Back-office, likviditet
Yves KIRPACH

Back-office, låntagning
Erling CRONQVIST

Systemudvikling og udlånsdatabase
Charles ANIZET

Koordination og finansieringspolitik
- - - - -

(Pr. 1. juni 2004)
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Direktoratet
for projekter

Michel DELEAU
Generaldirektør

Mateo TURRÓ CALVET
Underdirektør
(Transeuropæiske net samt partnerskaber med
offentlig og privat deltagelse)

Økonomiske og finansielle undersøgelser
Éric PERÉE

Strategisk støtte

Patrice GÉRAUD
Direktør

Gianni CARBONARO
(Regionudvikling)

Udlånspolitik
Guy CLAUSSE

Guy BAIRD (Kontoret i Bruxelles)

Kvalitetsforvaltning
Angelo BOIOLI

Ressourceforvaltning
Daphné VENTURAS
Underdirektør

Miljøenheden
Peter CARTER

Infrastrukturer

Christopher HURST
Direktør

Andrew ALLEN
(Generelle infrastrukturer og 
ressourceforvaltning)

Axel HÖRHAGER
(Balkanlandene og økonomisk koordinator)

Jernbane- og vejtransport
José Luis ALFARO

John SENIOR

Luft-, sø- og bytransport
Philippe OSTENC
Underdirektør
(Udbud)

Vand og kloakering
José FRADE

Energi, telekommunikation og
affaldsforvaltning

Günter WESTERMANN
Direktør

El, vedvarende energi og affaldsforvaltning
René van ZONNEVELD

Heiko GEBHARDT

Olie og gas
Angus NICOLSON

François TREVOUX

Telekommunikation og IT-teknologi
Carillo ROVERE

Industri og tjenester
Constantin CHRISTOFIDIS
Direktør

Primærressourcer og biovidenskaber
Jean-Jacques MERTENS
Underdirektør

John DAVIS
Philippe GUINET

Fremstillingsindustri og tjenester
Hans-Harald JAHN

Pedro OCHOA
Peder PEDERSEN
Rüdiger SCHMIDT

Humankapital
Stephen WRIGHT

Direktoratet 
for risikostyring

Pierluigi GILIBERT
Generaldirektør

Kreditrisiko
Per JEDEFORS
Direktør

Virksomheder, den offentlige sektor og
infrastrukturer
Stuart ROWLANDS

Finansieringsinstitutioner
Georg HUBER

Per de HAAS

Projektfinansieringsrisiko, Den Europæiske
Investeringsfond (EIF)
Klaus TRÖMEL

Finansielle risici og driftsrisiko
Alain GODARD
Direktør

Aktiv-/passivforvaltning og styring af
markedsrisikoen
--

Henricus SEERDEN

Derivater
Luis GONZALEZ-PACHECO

Driftsrisiko
Antonio ROCA IGLESIAS

Koordination og støtte
Elisabeth MATIZ

Menneskelige 
ressourcer

Andreas VERYKIOS
Direktør

Jean-Philippe BIRCKEL

Forvaltningssystemer
Zacharias ZACHARIADIS
Underdirektør

Ressourcer
Jörg-Alexander UEBBING
Underdirektør

Udvikling
Luis GARRIDO

Ute PIEPER-SECKELMANN

Administration
Michel GRILLI

Projektevaluering

Horst FEUERSTEIN
Direktør

Juan ALARIO GASULLA
Underdirektør

Guy BERMAN
Underdirektør

Campbell THOMSON

Informationsteknologi

Patrick KLAEDTKE
Direktør for informationssystemer

Planlægning, støtte og overholdelse
af procedurer
Joseph FOY

Virksomhedsapplikationer
Simon NORCROSS

Infrastruktur og teknologi
José GRINCHO

Intern revision

Peter MAERTENS
Leder af den interne revision

Siward de VRIES
Luciano DI MATTIA

Rådgiver for 
direktionen
om EIB-Gruppens strategi- og
forhandlingsanliggender

Francis CARPENTER
Generaldirektør

Sammensætningen af Bankens afdelinger, generaldirektørernes og de ansvarlige for tilsynsafdelingernes curriculum vitae samt 
yderligere oplysninger om personalets vederlag fremgår af Bankens netsted www.eib.org, der opdateres jævnlig.



EIF ledes og administreres af følgende tre organer:

• Generalforsamlingen, der består af samtlige medlemmer (EIB, EU og 31 banker) og træder sammen mindst en

gang årlig

• Bestyrelsen, der består af syv medlemmer og træffer beslutning om Fondens forretninger

• Den administrerende direktør, der er ansvarlig for, at Fonden administreres i overensstemmelse med vedtæg-

terne samt de retningslinier og principper, som bestyrelsen har vedtaget.

Fondens regnskaber efterprøves af et revisorudvalg, der består af tre revisorer, udnævnt af generalforsamlingen.
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EIF’s ledelsesstruktur og organigram

EIF’s organigram
Francis CARPENTER Administrerende direktør

Thomas MEYER Leder af afdelingen for risikostyring og -overvågning

Robert WAGENER Generalsekretær

Marc SCHUBLIN Leder af afdelingen for institutionel koordination og strategi, rådgivning

Jacques LILLI Ledelsesrådgiver

Maria LEANDER Leder af afdelingen for juridiske anliggender

Petra de BRUXELLES Ansvarlig for menneskelige ressourcer

Frédérique SCHEPENS Ansvarlig for regnskaber og likviditet

John A. HOLLOWAY Direktør for finansieringer

Jean-Philippe BURCKLEN Leder af afdelingen for venturekapitalforretninger 1
(Belgien, Spanien, Grækenland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene,
Det Forenede Kongerige)

Ulrich GRABENWARTER Leder af afdelingen for venturekapitalforretninger 2 
(Cypern, Danmark, Estland, Finland, Irland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal,
Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og kandidatlandene)

Matthias UMMENHOFER Viceafdelingsleder

Alessandro TAPPI Leder af afdelingen for garantier, securitisering og det flerårige program til fremme
af initiativ og iværksætterånd

Christa KARIS Viceafdelingsleder

Nærmere oplysninger om Fondens ledelsesorganer (sammensætning, medlemmernes curriculum vitae og vederlagsordningerne for disse) og
personale (sammensætning, generaldirektørernes og direktørernes curriculum vitae samt personalets vederlagsordning) fremgår af EIF’s net-
sted www.eif.org, der opdateres jævnlig.
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EIB-Gruppens funktion

I 2003 fortsatte Banken med at udvikle initiativer for
øget transparens, ansvarlighed og modernisering af
personalepolitikken. Der blev med held gennemført en
decentralisering af ansvaret for budget- og personale-
administrationen, som nu påhviler direktoraterne.

Organisation og struktur 

Banken fortsatte med at tilpasse sin organisationsstruk-
tur for især at tage hensyn til den seneste strategiske
udvikling. Således er ansvaret for kredit-, drifts- og mar-
kedsrisikoen blevet samlet i et direktorat for risikosty-
ring. Tilsvarende er hovedafdelingen for regnskabsførelse
og årsregnskaber, afdelingen for planlægning, budgetter
og kontrol og en underafdeling for organisation blevet
samlet med henblik på at oprette en økonomistyring af
EIB-Gruppen under vicegeneralsekretærens direkte
ansvar. Endelig er direktoratet for finansieringer i Europa
og direktoratet for finansieringer uden for Europa blevet
omorganiseret med virkning fra den 1. januar 2004 i lyset
af den kommende udvidelse. Banken fortsatte i øvrigt
sin ansættelse af statsborgere fra de nye medlemslande.
Bankens organigram s. 47 ff. opdateres jævnlig på
Bankens netsted, www.eib.org.

Personalerepræsentation

Personalerepræsentanterne fortsatte i 2003 de igang-
værende drøftelser med hovedafdelingen for menne-
skelige ressourcer om revisionen og opdateringen af
personalereglementet. Disse drøftelser finder sted i
arbejdsgrupper om vigtige spørgsmål af interesse for
såvel personalet som ledelsen. Heriblandt kan nævnes
værdighed på arbejdspladsen samt lønninger og veder-
lag. En stor del af drøftelserne finder sted i en række
paritetiske udvalg, bl.a. det paritetiske udvalg for sund-
hed, hygiejne og arbejdsmiljø, hvis aktivitet er steget
betydeligt i de to seneste år med sigte på at bringe
Bankens praksis på niveau med de højeste standarder i
Europa for så vidt angår forebyggelse og beskyttelse af
de ansatte.

Ligestilling

Det paritetiske udvalg for ligestilling af mænd og kvin-
der fører tilsyn med udmøntningen af ligestillingspoli-
tikken for så vidt angår karrieremuligheder, ansættelse,
uddannelse og sociale infrastrukturer. I 2003 undersøgte

udvalget især hindringerne for forfremmelse af kvinder
i Banken. Det bestræbte sig for at bevidstgøre hierarki-
et og tilskyndede til ansættelse af kvinder udefra i over-
ordnede stillinger. Det beskæftiger sig især med at øge
kvindernes andel af lederstillingerne.

Personlig udvikling

I 2003 iværksatte Banken endnu en holdningsunder-
søgelse blandt personalet som opfølgning til den i 2000
gennemførte. Der blev oprettet og besat en ny stilling
som karriererådgiver, hvis sigte er at træne og vejlede
personalet og ledelsen i karriereanliggender. Der blev
gennemført et pilotprojekt for udbygning af det løben-
de program for lederuddannelse til overordnede uden
lederansvar. Endelig godkendte og indledte Banken i
2003 en politik for værdighed på arbejdspladsen.

Personalestyrken

Ultimo december 2003 havde Banken 1 213 ansatte, hvil-
ket er en stigning på 9% i forhold til året før.

EIF

EIF’s struktur består af tre hovedafdelinger: Finan-
sieringer, generalsekretariatet og risikostyring, hvoraf
sidstnævnte er direkte tilknyttet den administrerende
direktør. Ultimo 2003 havde EIF 68 ansatte (hvilket er en
stigning på 15% i forhold til 2002), hvoraf hovedparten er
beskæftiget med finansieringer.
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Sammendrag af EIB-Gruppens balance
Balance pr. 31. december 2003 (i tusinde EUR)

AKTIVER 31.12.2003

1. Kassebeholdning, tilgodehavender hos 
centralbanker samt indestående på
postgirokonti 11 555

2. Gældsbeviser udstedt af det offentlige,
der kan refinansieres i centralbanker 1 611 353

3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter
a) På anfordring 219 757
b) Andre tilgodehavender 13 287 301
c) Udlån 95 734 289

109 241 347

4. Tilgodehavender hos kunder
a) Lån 110 897 513
b) Særlige hensættelser -179 000

110 718 513

5. Beholdning af obligationer og andre 
værdipapirer med fast afkast
a) Udstedt af det offentlige 2 705 798
b) Udstedt af andre emittenter 6 446 392

9 152 190

6. Aktier og andre værdipapirer med 
variabelt afkast 937 949

7. Immaterielle aktiver 8 075

8. Materielle aktiver 125 666

9. Andre aktiver:
a) Tilgodehavende på forudbetalte 

rentegodtgørelser inden for rammerne
af EMS 0

b) Diverse debitorer 461 487
c) Positive erstatningsværdier 6 536 736

6 998 223

10. Periodeafgrænsningsposter 2 014 669

240 819 540

PASSIVER 31.12.2003

1. Gæld til kreditinstitutter
a) På anfordring 0
b) Med aftalt løbetid eller på opsigelse 308 203

308 203

2. Gæld stiftet ved udstedelse af værdipapirer
a) Udstedte obligationer 191 297 963
b) Andre 1 203 079

192 501 042

3. Andre forpligtelser
a) Forudmodtagne rentegodtgørelser 260 207
b) Diverse kreditorer 969 372
c) Diverse 53 707
d) Negative erstatningsværdier 16 925 122

18 208 408

4. Periodeafgrænsningsposter 3 323 993

5. Hensættelser til omkostninger, herunder 
uforudsete udgifter
a) Personalets pensionsfond 561 199
b) Hensættelser til ydede garantier 45 396

606 595

6. Minoritetsinteresser 229 180

7. Kapital
a) Tegnet 150 000 000
b) Ikke indkaldt -142 500 000

7 500 000

8. Konsoliderede reserver
a) Reservefond 13 641 249
b) Supplerende reserve -365 214
c) Særlig supplerende reserve 0

13 276 035

9. Midler afsat til ordningen for 
struktureret finansiering 500 000

10. Midler afsat til venturekapitalforretninger 1 868 769

11. Midler til dækning af generelle
kreditinstitutrisici efter fordeling 1 050 000

12. Regnskabsårets resultat
a) Inden årets overførsel til midler til

dækning af generelle kreditinstitutrisici 1 392 315
b) Årets overførsel til midler til dækning

af generelle kreditinstitutrisici 55 000
Til fordeling 1 447 315

240 819 540
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Nettoresultatet for regnskabsåret 2003 udgjorde 1 447 mio

mod 1 168 mio i 2002, hvilket er en stigning på 23,9%.

Inden overførsler til hensættelserne og uden afskrivnin-

ger (minoritetsinteressernes andel fratrukket) blev resul-

tatet for regnskabsåret 2003 på 1 565 mio mod 1 347 mio

i 2002, hvilket er en stigning på 16,2%.

Der blev i 2003 overført 55 mio fra hensættelsen til

dækning af generelle kreditinstitutrisici (der fik tilført 

25 mio i 2002). Angående venturekapitalforretningerne

repræsenterede afskrivninger og hensættelser til ydede

garantier 129 mio mod 144 mio i 2002.

Renteniveauet viste nedadgående tendens i 2003, såle-

des at den gennemsnitlige rente på ydede lån faldt fra

4,74% i 2002 til 4,06% i 2003, og den gennemsnitlige

rente på optagne lån faldt fra 4,33% til 3,59%.

Renter og provisioner på ydede lån beløb sig i 2003 til

8 143 mio mod 8 938 mio i 2002, medens renter og

provisioner på optagne lån beløb sig til 6 935 mio mod 

7 966 mio i 2002.

Under ét gav handel med finansieringsinstrumenter en

nettoindtægt på 574 mio i 2003 eller 173 mio mindre

end i 2002 (747 mio), hvoraf det samlede gennemsnitli-

ge afkast blev på 2,96% mod 3,58% i 2002.

De lavere renteindtægter i faste priser på handel med

finansieringsinstrumenter i 2003 skyldes især en lavere

beholdning og den lavere korte rente.

Administrationsomkostningerne, herunder afskrivnin-

gerne på materielle og immaterielle aktiver, repræsen-

terede tilsammen 272,4 mio i 2003 eller 8,3% mere end

i 2002 (251,4 mio).

Under hensyntagen til IAS 39 havde dagsværdien af

derivaterne en negativ virkning på EIB-Gruppens egen-

kapital på 402 mio. Den skyldes hovedsagelig dagsvær-

dien af de indgåede makroafdækningsswaps (349 mio).

Regnskabsårets resultat

Det nye dealingroom, der blev indviet i november 2003
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EIB-Gruppen: Finansierbare projekter

I det udvidede EU skal projekterne bidrage til virkelig-

gørelsen af et eller flere af følgende mål for at kunne

finansieres:

• Styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed

eller skabelse af aktiviteter, der fremmer de ugunstigst

stillede områders økonomiske udvikling

• Fremme af investeringer til fordel for udvikling af et

viden- og innovationsbaseret samfund

• Forbedring af infrastrukturer og serviceniveauet i

uddannelses- og sundhedssektoren, der er af væsent-

lig betydning for humankapitalen

• Udbygning af infrastrukturer for transport, telekom-

munikation og energioverførsel af fælles interesse

• Miljøbeskyttelse og forbedring af livskvaliteten, herun-

der gennem udnyttelse af vedvarende energikilder

• Forsyningssikkerhed med hensyn til energi gennem

rationel anvendelse, udnyttelse af EU’s egne energikil-

der og importspredning

• Fremme af mindre og mellemstore virksomheders

udvikling gennem bedre adgang til finansieringsmu-

ligheder i form af

– globallån samt mellem- og langfristede lån fra EIB;

– venturekapital fra EIF;

– garantier fra EIF til fordel for mindre og mellem-

store virksomheder.

I partnerlandene medvirker Banken til virkeliggørelsen

af Unionens politik for udviklingssamarbejde og -bistand

gennem ydelse af langfristede lån af egne midler, under-

ordnede finansieringsbidrag og risikovillig kapital af

medlemsstaternes eller EU’s budgetmidler. Den er såle-

des aktiv i

• Middelhavslandene til fordel for udmøntningen af

euro-middelhavspartnerskabet, der sigter mod opret-

telsen af en toldunion i 2010;

• landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene),

Sydafrika samt De Oversøiske Lande og Territorier

(OLT), nemlig til fordel for udviklingen af grundlagsin-

frastrukturer og den lokale private sektor;

• Asien og Latinamerika, hvor den fremmer visse pro-

jekter af fælles interesse for EU og værtslandet;

• Balkanlandene, hvor den bidrager til virkeliggørelsen

af målene for stabilitetspagten, idet den koncentrerer

sin indsats om genetablering af grundlagsinfrastruk-

turer, finansiering af regionale projekter og fremme

af den private sektors udvikling.
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EIB-Gruppens adresser

Den Europæiske Investeringsbank

100, boulevard Konrad Adenauer 3 (+352) 4379 -1
L-2950 Luxembourg 5 (+352) 43 77 04

www.eib.org – U info@eib.org

Kontorer: Rue de la loi 227 / Wetstraat 227 3 (+32-2) 235 00 70
B-1040 Bruxelles / Brussel 5 (+32-2) 230 58 27

21, rue des Pyramides 3 (+33-1) 55 04 74 55
F-75001 Paris 5 (+33-1) 42 61 63 02

Via Sardegna 38 3 (+39) 06 47 19-1
I-00187 Roma 5 (+39) 06 42 87 34 38

364, Kifissias Ave & 1, Delfon 3 (+30) 21 06 82 45 17
GR-152 33 Halandri/Athens 5 (+30) 21 06 82 45 20

Lennéstraße 11 3 (+49-30) 59 00 47 90
D-10785 Berlin 5 (+49-30) 59 00 47 99

Avenida da Liberdade, 144-156, 8° 3 (+351) 213 42 89 89
P-1250-146 Lisboa 5 (+351) 213 47 04 87

2 Royal Exchange Buildings 3 (+44) 20 73 75 96 60
London EC3V 3LF 5 (+44) 20 73 75 96 99
Det Forenede Kongerige

Calle José Ortega y Gasset, 29, 5° 3 (+34) 914 31 13 40
E-28006 Madrid 5 (+34) 914 31 13 83

6, Boulos Hanna Street 3 (+20-2) 33 66 583
Dokki, Giza 12311, Cairo 5 (+20-2) 33 66 584
Egypten

Den Europæiske Investeringsfond

43, avenue J.F. Kennedy 3 (+352) 42 66 88-1
L-2968 Luxembourg 5 (+352) 42 66 88-200

www.eif.org – U info@eif.org
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EIB takker initiativtagerne og leverandørerne for de fotografier, der illustrerer denne aktivitets-
beretning:

QA Photos/Rail Link Engineering (omslag, s. 3, 6, 17, 18), IMEC (s. 6, 14, 15, 16), Helsinki Science
Park (s. 7, 14), ELSAM A/S (s. 9, 20), Europa-Kommissionen (s. 9, 25, 41), Port of Göteborg AB
(s. 18), Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira S.A. (s. 18), ENEL (s. 20),
Rosa Veiga/EFE/SIPA (s. 21), SWTP Construction Oy (s. 25), Europa-Parlamentet – »Architecte AEL«
(s. 41), Europa-Parlamentet – »Association des Architectes du CIC : Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a.,
CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck« (s. 42).

De øvrige fotografier og illustrationer stammer fra EIB's billedarkiv.

Tätigkeitsbericht
Finanzbericht

Finanzierte Projekte und statistische Übersichten

Activity Report
Financial Report

Projects financed and statistics

Rapport d’activité
Rapport financier

Projets financés et statistiques 
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