




De Europese Investeringsbank in 1981 

Enkele kerngegevens (in miij E CU) 

Totale kredietverlening in 1981 3 848,1 

— kredieten uit eigen middelen en garanties 3 217,9 

— kredieten uit andere middelen (vallend in de Speciale Sectie) .... 630,2 

Kredietverlening in de Gemeenschap 3 361,3 
— kredieten uit eigen middelen en garanties 2 821,5 

waaronder: 
kredieten in Italië en lerland met rentesubsidies krachtens het E.M.S. . 911,4  
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italië 31,8 

— kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 539,8 
waaronder: 
kredieten in Italië en lerland met rentesubsidies krachtens het E.M.S. . 113,7  
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italië 296,4 

Kredietverlening buiten de Gemeensctiap 486,8 
— kredieten uit eigen middelen 396,4 
— financieringen uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap .... 90,4 

Middellandse-Zeelanden 277,0 
waaronder: 
— Spanje, Portugal, Turkije 168,0 
— Maghreb-landen, Machrak-landen, Cyprus, Israël 109,0 
Landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) 
en de landen en gebieden overzee (LG.O.) 209,8 

Bedrag ultstaand aan kredieten uit eigen middelen en garanties op 
31. 12, 1981 16 949,3 

Bedrag ultstaand in de Speciale Sectie op 31.12.1981 2 850,5 

Geplaatst kapitaal op 31.12.1981 14 400,0 
waarvan gestört of te störten 1 465,715 

Gedurende 1981 opgenomen middelen 2 309,7 

Ultstaande leningen o/g op 31.12.1981 13 481,8 

Balanstotaal op 31. 12.1981 19 571,0 
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JAARVERGADERING VAN DE RAAD VAN GOUVERNEURS VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK; 

BENOEMING VAN DE NIEUWE DIRECTIE 

Tijdens zijn jaarvergadering te Luxemburg op 14 juni 1982 heeft de Raad 

van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank de nieuwe directie van de Bank 

benoemd, bestaande uit de president en vijf vice-presidenten, voor de volgende 

statutaire ambtsperiode van zes jaar. 

De directie bestaat met ingang van 15 Juni 1982 nu uit de volgende personen: 

President 

Vioe-presidenten 

Y. Le Portz (opnieuw benoemd) 

Franse nationaliteit, geboren 1920, Inspecteur Général des  
Finances, 20 jaar verbanden aan de Ε.Ι,Β., van 1962 tot 1970 
àia vice-president en sindsdien als president, 

H>0. Steffe (opnieuw benoemd) 

Duitae nationaliteit, geboren Ί919, econoom, sinds IL· jaar 
verbanden aan de Ε,Ι,Β,, eerst als directeur Studiedienat 
(2967-1972) en vervolgens als vice-president, 

C.R. Ross (opnieuw benoemd) 

Britse nationaliteit, geboren 1924, econoom, in 1978 benoemd 
tot vice-president, was daarvoor Deputy Secretary, Central 
Policy Review Staff, UK Government Cabinet Office, 

Α. Pais (nieuwe benoeming) 

Nederlandae nationaliteit, geboren 1930, econoom, vroegere 
minister van Onderwijs en yetenschappen, lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal. 

L. Izzo (nieuwe benoeming) 

Italiaanse nationaliteit, geboren 1932, econoom, vroeger 
raadsadviseur van de Italiaanse minister van de Schatkist en 
voordien van de minister voor Begrotingszaken, 

N. Whelan (nieuwe benoeming) 

lerae nationaliteit, geboren 1940, econoom, voorheen Secretary, 
Department of the Taoiseach (Eerste Minister) en voorzitter 
van de lerse National Economic and Social Council, 

z.o.z. 



Twee vice-presidenten zijn afgetreden: 

- G. Bombasse! Frascani de Vetter, Italiaans diplomaat die permanent 
vertegenwoordiger van Italie big de Europeae Gemeenschappen 
was voor hij in 1976 werd benoemd tot vice-president, 

- M> Esselens, Belgische directeur-generaal van de Schatkist en lid van 
de Raad van Bewind van de Ε,Ι,Β,, voor hig in 1976 tot vice-
president van de Bank werd benoemd. 

In dank voor de door hun aan de Bank bewezen diensten,heeft de Raad van 

Gouverneurs de twee aftredende leden van de directie de titel van honorair vice-

president verleend. 

Met voorzitterschap van de Raad van Gouverneurs zal met ingang van morgen  

tot de jaarvergadering van 1983 worden bekleed door de gouverneur voor Luxemburg, 

de beer P. Werner, Eerste minister en minister van Staat. Dit voorzitterschap 

rouleert volgens de alfabetische volgorde van de namen van de Lid-staten. 

Tot voorzitter van het Comité ter contrôle van de boekhouding is voor  

de volgende période tot de jaarvergadering van 1983 benoemd de beer G. Brück,  

Président-Directeur van de Caisse d'Epargne de l'Etat te Luxemburg, Dit voor-

zitterscbap rouleert tussen de drie leden van dit comité. 



Europese Investeringsbank 
Algemene gegevens 

De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is In het leven geroepen bij het Verdrag van Rome tot op-
rlchting van de Europese Economische Gemeenschap. Dit Verdrag is op 1 januari 1956 van kracht  
geworden. Haar Statuten zijn opgenomen In een aan dit Verdrag gehecht protocol. 

De ieden van de Bank zijn de tien Lld-Staten van de Gemeenschap die alle deelnemen in het kapi-
taal dat op 31 december 1981 Ecu 14 400 miljoen bedroeg, waarvan Ecu 1 465,715 mlljoen gestört 
of te störten. 

De Bank neemt op de kapitaalmarkten van de Gemeenschap en van derde landen, alsmede op de 
internationale markten de meeste middelen op die zlj nodig heeft voor haar kredietverlening. 

De Bank Is een onafhankelljke, publiekrechtelijke instelling in het kader van de Gemeenschap; Vel
gens artlkel 130 van het Verdrag van Rome Is haar taak o m zonder winstoogmerk een bijdrage te  
leveren tot een evenwichtige ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. 

Te dien einde financlert de Bank, door verstrekking van langiopende kredieten of garanties aan on-
dernemingen, overheidsinstanties of financieringsinstellingen. projecten die bijdragen tot de regio
nale ontwikkeling. projecten die bevorderlljk zijn voor industriële omschakeling of voor het schep-
pen van nieuwe activiteiten, of projecten die van gemeenschappelijk belang zijn voor verschlllende 
Lld-Staten of voor de Gemeenschap in haar geheel (zie biz. 23). 

Voor projecten die volgens de Commissie van de Europese Gemeenschappen In aanmerking kö
rnen voor financiering uit het nieuwe communautaire leningsinstrument, verstrekt de Bank sinds 
1979 als lasthebster van de Gemeenschap eveneens kredieten ter financiering van investerlngen 
op het gebied van de Infrastructuur en de energievoorziening, die bijdragen tot een vermlndering 
van de regionale dispariteiten, tot een grotere onafhankelijkheid en veiligheid van de verzorging van 
de Gemeenschap met energie of tot ontwikkeling van de infrastructuur van communautair belang. 
De in 1982 goedgekeurde tranche kan deels ook worden bestemd voor produktieve investerlngen 
van het midden- en kleinbedrijf. Dergelijke kredieten blijven buiten de balans van de Bank en wor
den geboekt In de Speciale Sectie (zie biz. 68). 

Als agent van Euratom behandelt en administreert de Bank ook de kredieten van deze Instelling, 
die door de Commissie worden toegekend. 

Volgens artikel 18 van haar Statuten kan de Bank met speciale toestemming van haar Raad van 
Gouverneurs ook kredieten buiten de Gemeenschap verlenen. Deze toestemming wordt speclfiek 
gegeven voor de financiering van bepaalde projecten van bijzonder belang voor de Gemeenschap. 
bijvoorbeeld op het gebied van de energievoorziening. In het kader van de overeenkomsten, proto-
collen en besluiten inzake financlële samenwerking van de Gemeenschap met verschlllende derde 
landen of kandidaatleden van de Gemeenschap, Is verschlllende malen een algemene toestemming 
voor dergelijke kredietverlening gegeven, telkens tot een bepaald bedrag per land of per groep 
landen. Zo is het werkterrein van de Bank geleidelijk uitgebreld tot Griekenland (dat op 1 januari 
1981 volledig lid is geworden), Turkije, 61 landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille  
Oceaan — ondertekenaars van de overeenkomsten van Lomé —, Portugal. Joegoslavië, Malta, de  
Maghreb-landen (Algerije, Marokko. Tunesië). de Machrak-landen (Egypte, Jordanlë, Libanon en  
Syrië). Israël. Cyprus en sinds mei 1981 ook Spanje. In de meeste van deze landen verstrekt de  
Bank niet alleen haar gewone kredieten, maar ook bijzondere financleringssteun uit begrotlngsmid- 
delen die door de Bank worden beheerd als lasthebster van de Gemeenschap. Laatstgenoemde  
middelen blijven buiten de balans en worden geboekt in de Speciale Sectie. 

Ondernemingen, overheidsinstanties of financieringsinstellingen die nader contact wensen met de 
Europese Investeringsbank kunnen zieh rechtstreeks wenden tot haar hoofdkantoor, maar 
eveneens tot haar kantoor voor Italië te Rome of tot het verbindingsbureau voor het Verenigd  
Koninkrijk te Londen, althans wat betreff de in deze landen gesltueerde projecten. Man kan zieh 
ook door tussenkomst van zijn eigen bankier tot de Bank wenden. 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg 
Afdeling Kredietverlening Italië: Via Sardegna, 38 —1-00187 Rome 
Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk: 
23 Queen Anne s Gate. Westminster — London SW1H 9BU 
Contactbureau te Brüssel: Wetstraat 227 — B-1040 Brüssel 

- JAARVERSLAG 1981 -



Europese Investeringsbank 
Voorwaarden voor kredietverlening 

De Bank verstrekt kredieten of garanties aan ondernemlngen of overheidsbedrijven. welke hun 
rechtsvorm ook zij, of aan andere overheidsinstanties, ter financiering van projecten die voldoen 
aan de voorwaarden, genoemd in artikel 130 van het Verdrag van Rome, haar Statuten, de besluiten 
van de Baad van de Europese Gemeenschappen betreffende het nieuwe communautaire leningsin-
strument of de teksten betreffende de financlële samenwerking tussen de Gemeenschap en be-
paalde derde landen. Verstrekking is niet afhankelijk van de nationaliteit van de geldnemer. 

Met kredieten van de Bank mag slechts een deel van de kosten van een project worden gefinan-
clerd ter aanvulling op eigen middelen van de geldnemer of middelen ult andere brennen. Lilt haar  
eigen middelen financiert de Bank thans in de praktijk niet meer dan 50% van de betrokken 
investeringen in vaste activa. 

Kredieten ter financiering van een bepaald project kunnen direct aan een onderneming of over-
heidsinstantie worden verstrekt of kunnen worden verleend door bemiddeling van een g especiali-
seerde financieringsinstelling. Behalve deze individuale kredieten kent de Bank ook globale kredie
ten toe aan financiehngsinstituten die daaruit kleinere bedragen toewijzen ten behoeve van 
investeringen van beperkte omvang. Voor eike toewijzing geeft de Bank afzonderlijk toestemming 
(toewijzingen uit globale kredieten). 

Aan geldnemers worden de volgende mogelijkheden geboden: 

— kredieten luidende In verscheidene geldsoorten met een bepaalde standaardsamenstelling, 
waarbij looptijd, samenstelling en rentevoet bij voorbaat zijn vastgelegd; 

— kredieten luidende in verscheidene geldsoorten met variabele samenstelling al naar gelang de  
wensen van de kredietnemer en de beschikbare middelen van de Bank; 

— kredieten luidende in een enkele, niet-communautaire geldsoort — met name US dollar, Zwit-
serse frank. Japanse yen — of ,.back-to-back"-operaties in communautaire of andere geld
soorten voor bepaalde omvangrijke financieringen. 

In alle omstandigheden kan de Ecu de uitbetalingsvaluta of één van deze valuta's zijn. 

De rentevoet van een krediet is het gewogen gemiddelde van de rentetarieven die van toepassing 
zijn op de verschillende valuta's en looptijden; de basistarieven worden periodiek vastgesteld door 
de Baad van Bewind. Daar de Bank haar kredietbedrijf financiert door het plaatsen van leningen op 
de kapitaaimarkten, maar zij daarbij geen winstoogmerk nastreeft, liggen haar rentevoeten dicht bij 
de gemiddelde rentevoeten op de kapitaaimarkten. De voor een bepaald krediet geldende rente
voet of rentevoeten worden in het algemeen vastgelegd bij het afsluiten van de financieringsover-
eenkomst of soms bij storting: deze wordt later niet meer gewijzigd. Kredieten worden a pari uitbe-
taald. Aflossingen en rentebetallngen vinden plaats in dezelfde valuta's als de stortingen, in het 
algemeen in halfjaarlijkse annuitelten. De looptijd en de aflossingsvrije période worden aangepast 
aan de kenmerken van het betrokken project. Verstrekking van kredieten vindt alleen plaats onder 
garantie van een Lid-Staat of indien voldoende andere zekerheden worden gesteld. 

Ook de rentetarieven voor kredieten uit het nieuwe instrument hangen af van de kosten waartegen 
de middelen zijn verkregen. De regeling ten aanzien van uitbetalingsvatuta's. aflossing en zekerhe
den is analoog aan die welke geldt voor kredieten uit de eigen middelen van de Bank. 

Bij sommige kredieten uit eigen middelen of uit het nieuwe Instrument, toegekend in de minst wel-
varende Lid-Staten die effectief en volledig deelnemen aan het Europese Monétaire Stelset (thans 
Italie en lerland), of krachtens de bijzondere steun aan de in Italië en Griekenland in 1980 en 1981 
door aardbevingen getroffen gebieden, kunnen rentesubsidies van 3% worden toegekend tot het 
maximale bedrag waarin de begroting van de Gemeenschappen te dien aanzien voorziet. 

De voorwaarden voor interventies buiten de Gemeenschap worden geregeld door bepalingen van 
de desbetreffende overeenkomsten of besluiten van de communautaire instanties. 
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DUITSLAND 

GRIEKENLAND 

FRANKRIJK 
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ITALIË 

LUXEMBURG 

NEDERLAND 

VERENIGD KONINKRIJK 

G. FITZGERALD (lerland) 
tot funi 1981 

Β. ANDREATTA (Italie) 

M. F. EYSKENS, Minister van Financiën 
tot aprii 1981 
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Handel 
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A.P.J.M.M. van der STEE. Minister van Financiën 
Sir Geoffrey HOWE, Minister van Financiën 
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samenstelling tot 1 juni 1982  

Voorzitter 

J. BREDSDORFF, Rigsrevisor. rigsrevislonen, Kopenhagen 

Leden 

C. BRÜCK, Président-Directeur de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg 

P. L. MCDONNELL, comptroller and Auditor General, Office of the Comptroller and 
Auditor General, Dublin 
Voorzitter tot juni 1981 
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VIce-voorzltters 
H. Ο. STEPPE 
G. BOMBASSEI PRASCANI de VETTOR 
M. ESSELENS 
0. R. ROSS 

P. ARLMAN 

K. BREDAHL 
E.G. BRÖDER 

M. CAMDESSUS 
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S. GUIDOTTI 
P. GUILL 
J.Y. HABERER  
D. HANCOCK 
M. HORGAN 
Β. F. baron van ITTERSUM 

Α. de LATTRE 
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S. MOUSOURIS 
A. E. MUELLER  
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P. RUGGIERO  
M. SARCINELLI 
I. SPENTZAS 
M. WILCOX 
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Plaatsvervangend Directeur Buitenlandse Financiêle Betrekkingen, Ministerie van 
Financiën, 's-Gravenhage, vanaf juni 1981 
Afdelingschef, finansministeriet, Kopenhagen 
Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, 
Frankfort a. d. Main 
Directeur du Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances, Parijs, vanaf mei 1982 
Direttore Generale, Banca per i Finanziamenti a Lungo e Medio Termine 
S.p.A.-Interbanca, Milaan 
Presidente dell'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO), Rome  
Président-Directeur honoraire de la Caisse d'Épargne de l'État, Luxemburg  
Directeur du Trésor. Ministère de l'Économie et des Finances, Parijs, tot aprii 1982 
Deputy Secretary (Overseas Finance), H. M. Treasury, Londen, totjanuari 1982 
Second Secretary, Ministry for Finance, Dublin 
Directeur Buitenlandse Financiêle Betrekkingen. Ministerie van Financiën,  
's-Gravenhage, tot juni 1981 
Président du Crédit National, Parijs 
Deputy Secretary (Overseas Finance). H. M. Treasury, Londen, vanaf januari 1982 
Inspecteur-generaal van de admlnistratie derThesaurie, Ministerie van Financiën,  
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Ministerialdirigent, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn 
Ipodiikitis, Elliniki Trapeza Viomihanikis Anaptixeos-ETBA, Athene, vanaf februari 1982  
Deputy Secretary, Department for Industry. Londen 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen. Bonn 
Directeur-generaal Economische en Financiêle Zaken, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen. Brüssel 
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Parijs  
Former Adviser to the Governor, Bank of England, L onden, tot September 1981 
Direttore Generate, Ministero del Tesoro, Rome, tot aprii 1982 
Direttore Generate, Ministero del Tesoro, Rome, vanaf aprii 1982 
Ipodiikitis, Ethniki Ktimatiki Trapeza tis Ellados, Athene, totjanuari 1982 
Director, Midland Bank pic., Londen, vanaf September 1981 

S. BOYER-S0GAARD 
M. CAMDESSUS 
L. FRONZONI 
W. HECK 
M. E. HEDLEY-MILLER 
P. C. MAAS  
P. MATHIJSEN 

H. MOLTRECHT 
I. PLENDERLEITH 
Y. ROLAND-BILLECART 
S. SPINOSI 

Plaatsvervangers 
Prokurist, Danmarks Nationalbank, Kopenhagen, vanaf februari 1981 
Directeur du Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances, Parijs, tot mei 1982 

Ex-Direttore presso la Banca d'Italia, Rome 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Under Secretary. European Community Group, H. M. Treasury. Londen 
Voorheen president-directeur van de Nationale Investeringsbank N.V., 's-Gravenhage 
Directeur-generaal Regionaal Beleid. Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
Brüssel 
Ministerialdirektor, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bonn 
Head of Gilt-edged Division, Bank of England, Londen  
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Parijs  
Direttore Generate, Ministero del Tesoro, Rome 
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Y. LE PORTZ. President 
H. Ο. STEPPE, Vice-president 
G. BOMBASSEI PRASCANI de VETTOR, Vice-president 
M. ESSELENS, Vice-president 
C. R. ROSS, Vice-president 

Directies 

Organisatie 
samenste/ling tot 1 juni 1982 

Hoofdafdelingen Afdelingen 

Algemeen Beheer 
E. GREPPI, Secretaris-generaal, 
tot juni 1981 
H. HITZLBERGER, ad interim 
vanaf juli 1981 

Personeei, admlnlstratle en budget 
H. HITZLBERGER, Geassocieerd directeur —  
Personeeischef 

Administratie, personeei en budget 
Aanwerving en personeelsbeheer 

Binnendienst 

Secretariaat en algemene zaken 
M. LAUCHE, Adjunct-directeur 

Secretariaat 
Voorlichting en public relations 

Vertaling 
Contactbureau te Brüssel  
Organisatie en methoden 

J. EQUINET, Adviseur 
R. STURGES, Adviseur 
T. CRANPIELD 

C. SIBSON 
K. G. SCHMIDT, Adviseur 
K. WOSZCZYNA, Adjunct-adviseur 
M. TEICHERT, Hoofdadviseur 
P. TURNER. Adjunct-adviseur 

Kredietverlening in de 
Gemeenschap 
R. dalla CHIESA, tot juni 1981  
E. GREPPI, vanaf juH 1981 

Coördlnatle Α. MORBILLI, Adviseur 

Kredietveriening Belglë, Denemarken, Dultsland, 
Grlekenland, Frankrljk, Luxemburg, Nederland 
H. CRAMER, Co-directeur 

Kredietverlening Italie, Rome 
G. RATTI, Adjunct-directeur 

Kredietverlening lerland, Verenigd Koninkrijk 
D. KIRBY, Adjunct-directeur 

Toezicht uìtstaande kredieten 
M. de BUYER. Adjunct-directeur 

J. P. LACAILLE, Hoofdadviseur 
G. d'ERM, Hoofdadviseur 
J. AINSWORTH, Adviseur 

M. KNETSCH, Adjunct-adviseur 
P. MANZI, Adjunct-adviseur 
P. CARPENTER 

T. HALBE. Adviseur 
Α. DUNAND 

G. TORELLI, Adjunct-adviseur 
Β. PEWKES 

Kredietverlening buiten de 
Gemeenschap 
D. HARTWICH A.C.S.-landen—LG.O. 

J. SILVAIN, Geassocieerd directeur 

Middellandse-Zeegebied 
C. LETHBRIDGE, Adjunct-directeur 

Toezicht uìtstaande kredieten 
R. CORNEZ, Adjunct-directeur 

Coördinatie P. STUBENITSKY 

J. M. PAYEN, Hoofdadviseur 
T. OURSIN, Adviseur 
P. WEBER-KREBS, Adviseur 
R. SPELLER, Adviseur 

L. ROTONDI, Adviseur 
P. PETTOVICH, Adviseur 
E. LAMERS, Adjunct-adviseur 
R. ADAMS, Adjunct-adviseur 

A. KAWAN, Adviseur 
N. URMES 



Directies 

Financiën en thesaurie 

A. GEORGE 

Organisatie (vervoig) 

samensteliing tot 1 juni 1982 

Hoofdafdelingen 

Emissies 
W. THILL. Adjunct-directeur 

Thesaurie 
J. VAN SCHIL, Adjunct-directeur 

Boekhouding 
A. PETERSEN, Adjunct-directeur 

Informatleverwerking 

Afdelingen 

R, ADVOGAAT. Adviseu r 
J. G. BRESSON. Adjunct-adviseur 
U, MEIER, Adjunct-adviseur 
A. BONDURRI 

A. GLOVER, Adjunct-adviseur 
L. RAGUSIN 

F. ROUSSEL, Adjunct-adviseur 

E. ERPELDING, Adjunct-adviseur 

Studiedienat 
J. H. WILLIAMS 

Economisch onderzoek 
H. LEROUX, Geassocieerd directeur 

Financleel onderzoek 
D. G, McCLELAND, Adjunct-directeur 

Documentatie en Bibliotheek 

J. P. JACQUOT. Adviseur 
K. AGKERMANN, Adviseur 
J. MÜLLER-BORLE,  
Adjunct-adviseur 
L. GENAZZINI, Adjunct-adviseur 

F. THOUVENEL, Adviseur 

Juridische zaken 
D. J. FONTEIN, tût aprì! 1981  
H. J. PABBRUWE, van af mei 1981 

J. KÄSER, Adjunct-directeur X. MERLIN, Hoofdadviseur 
B. EYNARD, Hoofdadviseur 

Dienst technische advlseurs 

Groep A: Speciale projecten 

Groep B: Projecten in de Gemeenschap 

Groep C: Projecten buiten de Gemeenschap 

H. BERGMANN. Hoofd technische adviseurs 
F. BARILLI, Eerste technisch adviseur 

W. LOWENSTËIN-LOM, Hoofd van Groep B 
G. DURANTE, Technisch adviseur 
T, FLYNN, Technisch adviseur 
Z. HAVELKA, Technisch adviseur 

J. FAUDON, Hoofd van Groep C 
R. VERMEERSGH, Eerste technisch adviseur 
J. G. HAYTER, Adjunct technisch adviseur 



Rekeneenheid Overeenkomstig art. 4, lid 1, van de Statuten heeft de Raad van Gouverneurs  
van de Bank op 13 mei 1981 besloten om met terugwerkende kracht tot 
1 januah 1981 de rekeneenheid van de Bank als volgt opnieuw te definiëren;  
„De rekeneenheid wordt gedefinieerd als de Ecu die in gebruik Is bl) de Euro- 
pese Gemeenschappen" (zie Publikatieblad van de Europese Gemeen-
schappen nr. L 311 d.d. 30.10.1981): 

Voor de waarde van de Ecu zie bijiage E, noot A, bij de jaarrekeningen op 
biz. 75. 

Voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen 
middelen gebruikt de Bank gedurende elk kwartaal de koersen die golden op 
de laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal. In 1981 waren deze als  
volgt: 

gedurende 
le kwartaal 

gedurende 
2e kwartaal 

gedurende 
3e kwartaal 

gedurende 
4e kwartaal 

1 Ecu -

DM 2,56556 2,53630 2,52553 2,48117 
E 0,549110 0,539065 0,544118 0,589653 
Ffr. 5.93916 5,98420 6,02647 5,94741 
lire 1 217,30 1 266,82 1 256,97 1 256,16 
f 2,79081 2,81186 2,80814 2,76195 
Bfr. 41,3351 41,5836 41,4071 40,6184 
Luxfr. 41,3351 41,,5a36 41,4071 40,6184 
Deense kr. 7,88723 7,99284 7,92879 7,80098 
lers £ 0,690185 0,695808 0,691839 0,681140 
drachma 61,2587 62,0798 61,5987 61,2184 
$ 1,30963 1,20966 1,05450 1,06680 
Zwfr, 2,31477 2,31445 2,15118 2,10853 
yen 265,461 253,969 238.317 248,031 
0. sch. 18,2038 17,9393 17,8211 17,3995 
Libanees £ 4,77033 4,80235 4,53435 4,93395 

De koersen gebruikt voor opstelling van de balans en de jaarrekeningen zijn 
die welke golden op 31 decomber van het betrokken boekjaar (zie biz. 75). 
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In 1981 heeft de Europese Investeringsbank nieuwe kre dieten verstrekt voor in totaat 3 848,1 mlijoen (^), 
tegenover 3 498,5 mlijoen In 1980 en 3 071,1 mlijoen In 1979. Hlervan was 3 217,9 mlijoen afkomstig van 
eigen middelen en 630,2 mlijoen van middeien die de Bank als lasthebster van de Gemeenschap beheert 
(zie biz. 21). 

Een bedrag van 3 361,3 mlijoen was bestemd voor projecten In de Lld-Staten van de Gemeenschap, waarvan 
2 821,5 mlijoen ult eigen middelen en 539,8 mlijoen uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 
(zie bIz. 23). Bovendien was een bedrag van 486,8 mlijoen bestemd voor ontwikkelingsprojecten in de Mlddel-
landse-Zeelanden en de ledenlanden van de overeenkomsten van Lomé (396,4 mlijoen ult eigen middelen en 
90,4 mlijoen ult middelen van de Gemeenschap). 

Communautaire beleidsiijnen 

Economisch en financieel beleid 

De kredietverlening uit eigen middelen in de Lid-Sta-
ten beantwoordt aan de doelstellingen van artikel 130  
van het Verdrag van Rome (zie bIz. 23) en die uit de 
middeien van het nieuwe instrument aan de doelstel
lingen welke de Raad van de Europese Gemeen-
schappen heeft vastgelegd in zijn beslulten van 
16 Oktober 1978, 14 mei 1979, 22 juli 1980 en 25 no-
vember 1980 (zie bIz. 23). Buiten de Gemeenschap 
zijn projecten gefinancierd. die voldoen aan de d oel
stellingen van de desbetreffende overeenkomsten en 
financiële protocollen. 

Het aanhoudend hoge peil van de activiteiten van de 
Bank vioeit voort ult de indicatles die de Europese 
Raad — bestaande ult de staatshoofden en rege-
ringslelders van de landen van de Gemeenschap —  
heeft gegeven en die nader zijn uitgewerkt door de 
Raad van de Europese Gemeenschappen op voorstel 
van de Commissie en door de Raad van Gouverneurs 
van de Bank. 

en toenemende werkloosheid. De Raad is overeen-
gekomen, dat een blijvende verbetering van deze si-
tuatle een structurele versterking van de Europese 
economie vereist door kostenbeperking, matiging 
van de inflatie en een verhoging van de produktieve 
investeringen en de produktivitelt. 

De R aad heeft opnieuw de noodzaak bevestigd van 
een coördlnatie van de acties der regeringen binnen  
een communautaire omiijsting. Ook op communau-
tair viak zal een aanzienlijke Inspanning moeten wor 
den geleverd om de investeringen die op meer groei 
en werkgelegenheid zijn gericht, op te voeren. Inves
teringen dienen in het bijzonder gericht te zijn op be-
drijfstakken met een hoog innoverend vermögen, die 
de Gemeenschap in de körnende decennia de plaats 
in de geïndustrialiseerde wereld moeten verzekeren, 
waarop zij aanspraak kan maken. 

Voorts heeft de Raad verkiaard, dat het voeren van 
een coherent energiebeleid van groot belang blijft 
voor de versterking van de Europese economie en 
dat een geringere afhankelijkheid van ingevoerde olie 
en het gebruik van alternatieve brandstoffen van vi-
taal belang is voor de werkgelegenheid en voor de 
betalingsbalans. 

In 1981 heeft de Europese Raad ruime aandacht ge-
wijd aan maatregelen om ,,ορ een solide en stabiele 
basis weer te komen tot een blijvende economische 
groel en een bevredigend werkgelegenheidsniveau". 
Met name tijdens zijn vergaderingen van 23 en 
24 maart te Maastricht, 29 en 30 juni te Luxemburg  
en 26 en 27 november te Londen heeft de Raad ten  
aanzien van de economische toestand in het alge-
meen zijn ernstige zorg uitgesproken over de grote 

Ook de Raad van Ministers heeft de noodzaak beves
tigd prioriteit te geven aan investeringen op energie-
gebled, met name aan investeringen die het meest 
bijdragen tot een herorlëntatle van de vraag: tevens 
dient een geëigend prijsbeleld te dien aanzien te 
worden gevoerd. 

De Europese Raad heeft vervolgens met nadruk ge-
wezen op het midden- en kletnbedrijf. dat een om-
vangrijk groeipotentieel biedt. 

(') Tenzij het tegendeel is vermeid, zijn elle bedragen in dit versiag uitge-
dfukt irt de op bIz. β bedoeide Ecu. Ir^ verband met afrondingsverschlllen 
komen opteilingen van alzonderlijke bedragen met altijd overeen met hun 
totalen. 

Wat de financieringsmiddelen betreff is het belang  
bevestigd van een optimaal gebruik van de Instru 
menten waarover de Gemeenschap beschikt en van 
de mogelijkheden die de Europese Investeringsbank 



Communautaire beleidslijnen 

biedt, ten einde de stroom van produktieve investe-
rlngen te bevorderen. 

Bij besluit van de Raad van Gouverneurs van de Bank 
d.d. 15 juni 1981 ist het geplaatste kapitaal van onze 
instelling verhoogd tot 14,4 mlijard. Overeenkomstig 
de bepalingen van de Statuten, op grond waarvan het 
uitstaande bedrag der verstrekte kredieten en garan
ties niet meer mag bedragen dan 250 % van het ge
plaatste kapitaal, is dit maximum aldus verhoogd tot  
36 mlijard. 

De Raad van de Europese Gemeenschappen heeft 
ovenwogen, dat er naast de bestaande communautai
re financiële insteliingen en organen, waarvan de 
werkzaamheden dienen te worden geïntensifieerd, 
ruimte blijft tot voortzetting van de activiteiten van 
het nieuwe communautaire leningsinstrument. Bij 
besluiten van 15 maart en 26 aprii 1982 is de Com-
mlssie de bevoegdheid verieend opnieuw ieningen 
aan te gaan tot een bedrag van Ecu 1 mlijard ter fi 
nanciering van investerlngsprojecten welke beant-
woorden aan de prioritaire doelstellingen van de Ge-
meenschap op het gebied van de energievoorziening 
en de infrastructuur van regionaal of communautair 
belang, aismede van produktieve investeringen van 
het midden- en kleinbedrijf. 

De Commissie sluit de Ieningen af en beslist of pro-
jecten voor financiering in aanmerking komen. 
Evenals b ij het eerste machtigingsbesiuit het geval 
was, is aan de Bank een mandaat verstrekt voor de 
toekenning van kredieten uit het instrument. De Bank 
zal tevens zorg dragen voor eventuale tijdelijke be 
legging van de opgenomen middelen. 

Op 14 december 1981 heeft de Raad van de Ge
meenschappen besloten om de Commissie in het ka-
der van het besluit tot instelling van het nieuwe in
strument te machtigen om Ieningen aan te gaan voor 
het financieren van investeringen bestemd voor het 
herstel van de produktiemiddeien en de wederop-
bouw van de infrastructuur, met inbegrip van het wo-
ningbestand, in de in Griekeniand in februari en 
maart 1981 door aardbevingen getroffen gebieden en 
zulks tot een bedrag van 80 miljoen, onder aftrek van 
de verrichtingen die door de Bank uit haar eigen mid
delen voor dezeifde doeleinden zouden worden uit-
gevoerd. Bij de door de Bank uit eigen middelen of  
uit het nieuwe instrument toegekende kredieten kan 
door de Commissie een rentesubsidie van 3 % per  
jaar worden toegekend voor een période van maxi-
maal 12 jaar. Deze subsidies ten laste van de aigeme- 
ne begroting van de Europese Gemeenschappen  
worden verieend tegen dezeifde voorwaarden als de  
subsidies bij de kredieten die worden toegekend  
krachtens het besluit van 20 januari 1981 ter financie 
ring van soortgelijke investeringen in de gebieden die 

in november 1980 in Italie door aardbevingen zijn ge 
troffen. 

Overigens heeft de Raad van de Gemeenschappen 
aan het eind van het jaar een begin gemaakt met de  
behandeling van een voorstel van de Commissie be 
treffende de herziening van het règlement van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dit  
voorstel beoogt met name te komen tot een geogra-
fische concentratie van de quotagebonden middelen, 
de uitbreiding van de quotavrije sectie en de diversifi-
catie van de interventiemogelijkheden van dit fonds. 

Op 15 m aart 1982 heeft de Raad van de Gemeen
schappen tenslotte besloten het maximum voor de  
Euratom-leningen die de Commissie gemachtigd is 
op te nemen ter financiering van kerncentrales (zie  
biz. 37), te verhogen van 1 tot 2 miljard. 

Ontwikkelingssamenwerking 
op 1 januari 1981 is de tweede overeenkomst van 
Lomé tussen de Europese Economische Gemeen-
schap en 58 landen in Afrika, het Caribische gebied 
en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) van kracht ge 
worden. Reeds in 1980 was nog een land toegetre-
den, terwijl in 1981 twee nieuwe landen, Vanuatu en 
Zimbabwe, aansluiting bij deze overeenkomst heb-
ben gezocht, zodat het totale aantal A.C.S.-landen 
thans 61 bedraagt. Bovendien is binnenkort de toe-
treding te verwachten van nog twee landen, te weten 
St. Kitts, Nevis en Anguilla enerzijds en Antigua en 
Barbuda anderzijds. 

In het verslagjaar zijn de onderhandelingen van de  
Gemeenschap met enkele Middeilandse-Zeelanden 
over de vernieuwing van in 1981 afgeiopen overeen-
komsten afgesloten met nieuwe ontwerp-overeen-
komsten die thans nog in het ratificatiestadium zijn. 
Deze overeenkomsten voorzien in een voortzetting 
van de werkzaamheden van de Bank gedurende de  
komende jaren; in de tabel op biz. 11 wordt een over-
zicht gegeven van de financiële steun uit dezen hoof-
de. Op grond hiervan zullen naar verwachting binnen
kort financiële protocollen worden ondertekend met 
de Maghreb-landen, de Machrak-ianden en Israël.  
Deze protocollen voorzien telkens in een financieel 
steunpakket van wisselende samenstelling: 

— kredieten uit de eigen middelen van de Bank, 
waarbij in het algemeen rentesubsidies ten laste  
van de Gemeenschap zullen worden toegekend 
van 2 of 3 %: 

— bijzondere Ieningen uit communautaire begro-
tingsmiddelen, die of door de Commissie of door 
de Bank zullen worden beheerd; 
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— giften die vooral zullen worden gebruikt voor de 
financiering van bijvoorbeeld research, opleiding 
en technische bijstand; ook de bij de kredleten 
van de Bank verstrekte rentesubsidies zullen 
afkomstig zijn van de voor giften bestemde 
bedragen. 

De nieuwe protocollen voorzien in een totale steun 
van 1 015 miljoen, waarvan 415 mlijoen aan giften en  
leningen tegen bijzondere voorwaarden, die gedeel-

telijk door de Bank zullen worden beheerd krachtens 
een door de Qemeenschap verstrekt mandaat. De 
kredietverlening uit eigen middelen zai maximaal 
600 miljoen kunnen bedragen. 

Tussen de Gemeenschap en Turkije is overeenstem-
mlng bereikt over een Vierde financieel protocol, dat 
voorziet in een totale financiële steun van 600 mil
joen, waarvan 225 miljoen uit eigen middelen van de 
Bank. 

Financiële steun van de Gemeenschap krachtens pe r 1.1. 1982 geldende of nog te bekrachtigen overeen-
komsten, financiële protocollen en besluiten 

(mil|oen fccu) 

interverties uil begrotingsmiddelen 

Kredieten Leningen 
uit eigen legen Risico-

middeien bi|2ondere dragend Niet-afiosbare 
van de Bank voorwaarden kapitaal hulp(2)<3) 

Stabiiisatie Speciale laciiiteit 
uilvoerop- voor mijnbouw-

brengsten (3) proiecten (3) 
(STABEX) (SYSMIN) Totaal 

A.C.S-landen 1981—1985 685 
200(5) 

518(3) 284 (0 2 986 557 282 5312 
200(0 

L.G.O. 1981—1985 15 27 (3) 7(0 51 9 p,m. 109 

Totaal 
A.C.S.-ianden/L.G.O. 900 545(3) 291 (0 3037 566 282 5 621 

Spanje sieufì νόΰί  
loetredmg 200 200 

Portugal steun vó6< 
loetredmg 150 125 275 

Turkije protocol nog met  
onderiekend 225 325(5) 50 600 

Joegoslavie 1.7.1980— 
30. 6.1985 200 200 

Algerije protocol nog met  
onderiekend (β) 107 16(0 28 151 

Marokko protocol nog n«t 
onderlekentì (β) 90 42(0 67 199 

Tunesië protocol nog n«t 
onderlekend 78 24(0 37 139 

Egypte protocol nog n«l 
ondertekend <3) 150 50(0 76 276 

Jordanie protocol nog met  
ondertekend <3) 37 7(0 19 63 

Libanon protocol nog niet 
ondertekend (β) 34 5(0 11 50 

Syrie protocol nog met  
ondertekend <3) 64 11(0 22 97 

Malta 1.11.1978-
31.10,1983 16 5(0 5 26 

Cyprus 1,1.1979-
31.12.1983 20 4(0 6 30 

Israël protocol nog met  
ondertekend <β) 40 40 

Totaal Middellandse-
Zeelanden 1 411 489 446 2 346 

Totaal generaal 2 311 1 034 291 (0 3 483 566 282 7 967 

(1) Kredieten met rentesubsidies uit de middelen van hei Europese Ontwikkeiingsfonds voor projecten in de A C S.-landen en de L.G.O. en uit de algemene 
begroimg van de Gemeenschappen voor projecten m de Middellandse-Zeelanden, behalve Spanje, Joegoslavie. Turkije en Israël. 

(2) Waarvan een deel bestemd is voor rentesubsidies 
(3) Toe le kennen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
(4) Toe te kennen door de Bank 
(&) Bi)iage XXXI van de overeenkomst van Lomé openi de mogeiijkneid van kredieten uit eigen middelen van de Bank, zonder reniesubsidie, tot in tolaai 

hoogstens 200 miljoen voor mijnbouw- en energieprojecten van gemeenschappelijk belang voor het betrokken land en de Gemeenschap. Tot het verstrek-
ken van dergelijke kredieten behoett de Bank in elk atzondertijk geval een speciale machtiging van haar Raad van Gouverneurs. 

(é) Toe te kennen door de Bank 
(') Toe te kennen door de Commissie of de Bank. 
(β) Voorgenomen loopti|d; tot 31. 10. 19Θ6. 
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Uitbreiding van de Gemeenschap 

Op 1 januari 1981 is Griekenland als tiende Lld-Staat 
tot de Gemeenschap en de Bank toegetreden; In het 
versiagiaar heeft Griekenland ook volledig deelgeno-
men in de bestuursorganen van de Bank. De kredie-
ten in Griekenland, die van 1963 tot 1980 zijn toege-
kend krachtens financiële protocollen, worden in dit 
land thans verstrekt volgens de criteria en richtlijnen 
die van toepassing zijn op de kredietverlening in de 
Lid-staten. 

De in 1978, respectievelijk 1979 begonnen toetre-
dingsonderhandelingen met Portugal en Spanje zijn 
in het afgelopen jaar vo ortgezet. Na toezegging van 

het volledige bedrag der kredieten, waarin het finan 
ciële protocol voorzag, Is de Bank — daartoe ge- 
machtigd door haar Raad van Gouverneurs — ter-
stond begonnen met de tenuitvoerlegging van de  
overeenkomst van 3 december 1980 tussen Portugal 
en de Gemeenschap betreffende additionele steun 
aan dit land, voorafgaande aan de toetreding. De  
Bank heeft eveneens de eerste kredieten toegekend 
krachtens het besluit van haar Raad van Gouver 
neurs van 4 mei 1981, dat haar op verzoek van de  
Raad van de Gemeenschappen machtigde tot toe-
kenning van kredieten uit haar eigen middelen ter fi
nanciering van investeringsprojecten in Spanje, voor
afgaande aan de toetreding van dit land, ten einde al-
dus de economische integratie van de Spaanse eco 
nomie in die van de Gemeenschap te bevorderen. 

De economische achtergrond 

De werkzaamheden van de Bank hebben zieh in 1981 
afgespeeld in een klimaat van teruglopende bedrijvig-
heid, stijgende werkloosheid en aanhoudende infla-
toire spanningen. 

De meeste geïndustrialiseerde landen kämpfen ook 
in het verslagjaar m et de recessie die in 1980 na de  
tweede olieprijsexplosie was begonnen. De bedrijfs-
investeringen en de aanschaf van duurzame con-
sumptiegoederen door gezinnen ondergingen de in-
vloed van de algemene rentestijglng. De voor het 
eerste halfjaar verwachte hervatting van de economi
sche groei bleef dan ook uit. De geringe bedrijvigheid 
droeg bij tot een sterke stijging van de werkloosheid, 
terwiji de inflatle slechts in geringe, al naar land ver-
schillende mate terugliep. In vele landen daalde in fei 
te de produktie bij een nog sterk stijgend prijspeil. 
De daling van het aardolieverbruik leidde tot enige 
vermindering van de in dollars uitgedrukte aardolie-
prijzen. Dit heeft de inkomsten der aardolie exporte-
rende landen in slechts beperkte mate beinvloed; de  
invoer van deze landen is trouwens opnieuw sterk 
toegenomen en vormde de enige dynamische com
ponent van een in het algemeen stagnerende wereld-
handel. De conjunctureel bepaalde daling van de in
voer van de geïndustrialiseerde landen droeg bij tot 
een verbetering van de lopende rekeningen van hun 
betalingsbalansen; deze bleven echter nog deficitair. 

behalve in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Japan 
en de Verenigde Staten. 

Het zeer restrictieve geld- en kredietbeleid in de Ver 
enigde Staten ging gepaard met een afvlakking van  
de sinds het midden van het voorafgaande jaar op  
gang gekomen herstelbeweging. Ook de grote daling  
van de uitvoer droeg bij tot een verzwakking van de 
totale vraag. De appreciatie van de dollar leidde tot 
een verbetering van de ruilvoet, zodat het tekort op 
de handelsbalans kon worden gestabiliseerd en de 
lopende rekening zelfs een groter overschot vertoon-
de, dankzij een toegenomen positief saldo van het 
onzichtbare verkeer. 

De voorwaarden waaronder op de kapitaalmarkten 
gehandeld werd, stonden sterk onder Invloed van de 
aanhoudend hoge inflatie en de toenemende tekor-
ten in de overheidssectoren van diverse landen. Van 
belang was ook het nog steeds restrictieve beleid, 
met name in de Verenigde Staten, en de Sterke posi-
tie van de dollar op de valutamarkt. Tot het begin van 
het derde kwartaal heeft de körte en lange rente op 
de Amerikaanse binnenlandse markt sterk gefluctu-
eerd rond een uiterst hoog niveau. Daarna droeg de 
teruglopende bedrijvigheid bij tot een geleidelijke 
ontspanning en zulks ondanks de verwachtingen ten  
aanzien van de ontwikkeling der federale overheids-
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financiën. In feite is in alle landen met begrotingste-
korten, betallngsbalanstekorten of zwakke valuta's  
de rente een groot deel van het jaar zeer hoog geble-
ven, ondanks de geringe economische bedrijvigheid. 

aanhoudende zwakte van de Belgische frank bracht 
er daarentegen de betrokken autoriteiten toe om de 
buitenlandse emissies op de Belgische en Luxem-
burgse markten te beperken. 

De rente In de dollarsector van de internationale 
markt tendeerde in het algemeen omhoog; körte pé 
riodes van ontspanning gaven aanleiding tot emissies 
van ge ringere omvang dan normaal. Ook de looptij-
den werden korter, daar beleggers aarzelden zieh op 
längere termijn vast te leggen. Om de plaatsing van 
emissies in deze moeilljke omstandigheden te stimu-
leren is vaak teruggegrepen op bijzondere construc-
tles, zoals warrants die beleggers de mogelijkheid 
boden in te schrijven op latere emissies tegen dezelf-
de voorwaarden. De v oorwaarden op de Amerikaan-
se markt bleven echter tot het eind van het jaar wei
nig interessant voor buitenlandse geldnemers. 

In Duitsland leidde het aanhoudend tekort op de lo-
pende rekening ertoe, dat de kapitaalmarkt en de 
DM-sector van de internationale markt aan het begin  
van het jaar s terk werden bei'nvioed door de vaste  
dollarkoers en de stijgende rente op de dollarmark
ten. Na een onderbreking van vijf maanden werden 
buitenlandse emissies ook van anderen dan van in
ternationale Instellingen vanaf het tweede kwartaal 
weer toegestaan. Een verbetering van de betalings-
balans bracht na de zomer weer enige ontspanning 
teweeg. 

Het renteverloop op de Franse obligatiemarkt ver-
toonde een onregelmatig beeld. Deze bleef de eerste 
vier maanden stabiel, Steeg daarna plotseling om na 
de zomer tot het eind van het jaar te dalen. Er was 
sprake van een aanzienlijke emissie-activiteit op de 
eurofrankenmarkt tot aprii, toen een onderbreking 
optrad. 

In tegenstelling tot de andere landen, daalde de rente  
in het Verenigd Koninkrijk in het begin van het jaar. In 
de tweede helft van het jaar deed zieh echter weer 
een stijging voor, die verband hield met de inflatoire 
gevolgen van de expansie van het bankkrediet en de 
depreciatie van het pond. Vooral dankzij de gunstige 
omstandigheden gedurende de eerste helft van het 
jaar konden een aantal buitenlandse emissies op de 
binnenlandse markt worden geplaatst. 

In 1981 is de Ecu een emissievaluta geworden op de 
internationale kapitaalmarkten, vergelijkbaar met het 
bijzondere trekkingsrecht, hoewel de emissies in Ecu  
dit jaar e en nog beperkte, maar veelbelovende om
vang hadden. 

De buitenlandse emissie-activiteiten op de Zwitserse 
en Japanse markten, alsmede op de euroyenmarkt, 
nam sterk toe in verband met de lagere rentevoeten 
die gedurende een groot deel van het jaar op deze 
markten golden. 

Het bruto binnenlands produkt in de Gemeenschap 
liep terug met ongeveer 0.5 % na een stijging met  
1,4 % In 1980 (^, In de meeste landen daalde of stag-
neerde het gezinsverbruik onder invioed van de 
inkrimping van het beschikbare inkomen. De 
overheidsbegrotingen vertoonden alom grotere te-
korten ten gevolge van de snelle stijging van de 
overdrachtsuitgaven, met name werkloosheidsuitke-
ringen. Dit leidde tot uitgavenbeperkingen en vaak 
ook tot beperking van overheidsinvesteringen. De 
soms snelle rentestijging en de nog aanzienlijke stij
ging van de produktiekosten tastten de onderne-
mingswinsten aan. De particulière investeringen lie- 
pen scherp terug, evenals de werkgelegenheid, ter-
wijl het arbeidsaanbod verder Steeg. Het aantal werk-
lozen nam dientengevolge toe van gemiddeld 7 mil-
joen in 1980 tot gemiddeld 9 miljoen in het verslag-
jaar. De stijging van het consumptieprijspeil bleef 
aanzienlijk, terwijl ook de verschillen te dien aanzien 
tussen de landen onderling omvangrijk bleven. Het 
beleid was overal gehöht op beperking van he t be-
grotingstekort, alsmede van de geld- en krediethoe-
veelheid, maar werd geremd door de bezorgdheid de 
recessie en zijn economische en sociale gevolgen 
nog te verergeren. Gevolg was, dat het financierings-
tekort van de overheid in procenten van het b.b.p. 
nergens kon worden beheerst, behalve in het Ver
enigd Koninkrijk. 

De lopende rekeningen van de betalingsbalansen 
bleven grote tekorten vertonen, daar de verdere ach-
teruitgang van de ruilvoet in verband met de appre-

De omvang van de buitenlandse emissies op de 
Nederlandse markt is nog verder toegenomen. De 

<') Tenzi) het tegendeel is vermeld hebben de in dU hoo'dstuk genoemde 
percentages betrekt<ing op reele grooiheden 
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ciatie van de dollar de positieve gevolgen van de da-
lende Invoer en verder stijgende uitvoer teniet deed.  
Wisseikoersschommelingen binnen de Gemeen-
schap konden niet worden vermeden, met name van-
wege de nog steeds grote verschillen ten aanzien 
van het inflatiepercentage en de betalingsbalanste-
korten tussen de landen onderling. Op 22 maart 1981  
bereikten de aan het E.M.S. deelnemende landen  
overeenstemming over een vermindering van de spil-
koers van de lire met 6 %; de koers van de lire, zowel 
als die van de Franse frank werden In Oktober op- 
nieuw met 3 % verlaagd, terwijl de Duitse mark en de 

gulden toen met 5,5 % werden opgewaardeerd ten  
opzichte van alle andere valuta's die deei uitmaken 
van het Ecu-pakket. 

In Duitsland Is de groel in 1981 tot stilstand geko-
men. Het gezinsverbrulk llep terug onder invioed van 
de dating van de reële Ionen, waarbij nog een toene-
mende spaarneiging kwam. De bedrijfsinvesteringen 
hadden te lijden van de toenemende onderbezetting 
van het produktieapparaat, dalende winsten en het 
gestegen rentepeil. Dit droeg er ook toe bij de wo-

Bruto binnentands produkt In de Gemeenschap 
wijziging t.o.v. het vooratgaande jaar in % (h 

Verenigd 
Koninkrijk 

1976 77 78 79 80 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 

Luxemburg 

.77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 1976 77 78 79 80 81 

nominaal 
reëel 

(1) Voor de Ld-Staten berekend op bass van bedragen in nahonate valuta's Voor de Gemeenschap: befekend op basis van bedragen m Ecu 
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ningbouw af te remmen. De binnenlandse vraag werd 
verder negatief beïnvioed door intering op voorraden. 
De stijging van de belastingopbrengsten bleef ver 
achter bij die van de lopende overheidsuitgaven, zo-
dat het begrotingstekort verder toenam. De regering 
moest in mei aanvullende begrotingsvoorstellen doen 
ter dekking van de tekorten van he t werkloosheids-
fonds. Het aantal werkiozen Steeg echter verder tot  
het eind van het jaar. Het consumptieprijspeil bleef 
ook in het versiagjaar minder sterk toenemen dan ge-
mlddeld in de Gemeenschap, maar steeg deson-
danks meer dan verwacht. 

tie van de dollar, en van een verdere toeneming van 
de nominale Ionen. 

De uitvoer ontwikkelde zieh zeer günstig, met name  
die naar niet-geïndustrialiseerde landen, terwijl de 
contractie van de binnenlandse vraag de invoer deed  
dalen. Ondanks de achteruitgang van de ruilvoet ont
wikkelde de handeisbalans zieh aldus betrekkelijk 
gunstig. Hoewel het overschot van het onzichtbare 
verkeer geringer was. bleef het tekort op de lopende 
rekening bescheiden. 

Dankzij de gunstige prijs- en wisseikoersontwikkeling 
nam het volume van de uitvoer sterk toe, terwijl de in
voer aanzienlijk terugliep. De handeisbalans vertoon-
de dan ook een veel groter overschot, hetgeen het 
tekort op de lopende rekening belangrijk omlaag-
bracht, hoewel het onzichtbare verkeer zieh nog on-
gunstig bleef ontwikkelen. 

Na een daling van de bedrijvigheid in Frankrijk gedu-
rende het eerste halfjaar volgde een herstel, met als  
jaarresultaat een groei van vrijwel nul. De nieuwe re
gering had enkele maatregelen genomen ter onder-
steuning van de koopkracht van de beschikbare in-
komens, zodat het gezinsverbruik enigszins kon toe
nemen. De investeringen en de woningbouw liepen 
verder terug ten gevolge van met name de hoge ren
te. Bijzonder getroffen waren de bedrijfslnvesterin-
gen — vooral de particulière — die ook te lijden had-
den van de inkrimpende zelffinanciehngscapaciteit 
van het bedrijfsleven. Een verdere remmende factor  
vormde de intering op voorraden. Dalende werkgele-
genheid en toenemend arbeidsaanbod deden de 
werkioosheid gedurende het gehele jaar st ijgen. De 
nieuwe regering heeft een aantal maatregelen getrof 
fen om deze ontwikkeling tegen te gaan: verlenging 
van de derde nationale arbeidsplaatsenovereen-
komst, schepping van werkgelegenheid in de over-
heidssector, verlichting van de sociale lasten voor 
het bedrijfsleven, gepaard gaande met een beperking 
van de arbeidsduur. De gevolgen van deze maatrege
len hebben zieh in 1981 nog niet doen gevoelen. De 
stijging van de overheidsuitgaven droeg bij tot het 
opnieuw ontstaan van een financieringstekort dat 
echter werd beperkt dankzij aanvullende belastingen, 
op te brengen door gezinshuishoudingen en bedrij-
ven. 

Het inflatiepercentage was ook in het versiagjaar 
aanzienlijk, mede onder invioed van de stijging van 
de invoerprijzen die het gevolg was van de apprecia-

De sinds 1979 teruglopende bedrijvigheid in het Ver-
enigd Koninkrijk onderging In de tweede helft van 
het versiagjaar een zeker herstel. Het land heeft een 
van de hoogste werkioosheidspercentages in de Ge
meenschap en dit percentage steeg verder, maar 
minder snel dan voorheen, terwijl andere arbeids-
marktgegevens, zoals aantal gewerkte uren en open-
staande aanvragen, een gunstiger beeld gingen ver 
tonen. In de zomer trof de regering maatregelen ten  
behoeve van de tewerkstelling van jeugdigen en van 
de vakopleiding. Het beleid tot beperking van de 
geldhoeveelheid en het financieringstekort werd 
overigens verder voortgezet. 

Het afnemen van de loonstijging in zowel de particu
lière als de overheidssecîor, aismede het strak volge-
houden economische beleid van de regering leidden 
tot een duidelijke vermindering van de stijging van 
het consumptieprijspeil. 

Ondanks de reeds enkele jaren achteruitgaande con-
currentiepositie bleef de uitvoer In het versiagjaar op 
ongeveer hetzelfde peil als in 1980. De invoer, exclu-
sief aardolieprodukten, daaide vooral in de eerste 
helft van het jaar, mede als gevolg van een Inkrimping 
van voorraden. Dit had een günstig effect op de lo
pende rekening, evenals de verbetering die zieh  
voordeed in het onzichtbare verkeer. 

In Italië is de groei overgegaan in een lichte recessie. 
De nog steeds aanzienlijke stijging van het consump
tieprijspeil limiteerde het reëel beschikbare inkomen, 
hetgeen niet geheel werd gecompenseerd door ont-
sparingen, zodat het gezinsverbruik afnam. De be-
drijfsinvesteringen die in de voorafgaande twee jaar 
nog sterk waren gestegen, liepen in het versiagjaar 
terug met aile consequenties van dien voor de bin-
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Bruto rendementen op obligatìes 
die op de verschillende kapitaalmarkten in de Gemeen-
schap ter beurze zijn genoteerd en die wat uitgittevoor· 
waarden betreft, het best vergelijkbaar zljn met die van  
de Bank. Ten einde vergeiijklng mogelijk te maken zijn 
voor het Verenigd Konlnkrijk, lerland en Denemarken de 
op halfjaarbasis berekende rendementen omgerekend 
op jaarbasis. 
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nenlandse vraag, die ook ongunstig werd beïnvioed 
door de verminderde voorraadvorming. De woning-
bouwinvesteringen bleven nog toenemen in verband  
met verwachte verdere phjsstijgingen, evenals trou-
wens het overheidsverbruik, maar in onvoldoende 
mate om de binnenlandse vraag op peli te houden. 

De werkgelegenheid kromp in, zodat de werkloos-
heid — in tegenstelling tot het voorafgaande jaar —  
sterk toenam. Het reeds grote financieringstekort 
van de overheidssector nam in procenten van het 
b.b.p. nog verder toe ten gevoige van de stijgende  
overdrachtsultgaven — met name de schadeloosstel- 
iing van aardbevingssiachtoffers — en de groelende  
dienst der openbare schuld. De regering heeft een  
driejarenplan goedgekeurd (1981-1983) om haar lo- 
pende uitgaven met 1 % van het b.b.p. per jaar te ver 
minderen ten behoeve van de kapitaaiuitgaven. 

De twee aanpassingen van de koers van de lire in het 
kader van het E.M.S. hadden een gunstig effect op  
de uitvoer die dan ook snel in omvang is toegeno-
men. De dalende bedrijvigheid en de inkrimping van 
voorraden drukten daarentegen de invoer omiaag. De 
betalingsbaiansgevolgen hiervan werden echter ge-
mitigeerd door een aanzienlijke achteruitgang van de 
ruilvoet, zodat het tekort op de handelsbaians op 
hoog niveau bleef. Het onzichtbare verkeer leverde 
daarentegen gunstiger resultaten op, ondanks de 
grotere buitenlandse schuld, maar onvoldoende om 
de lopende rekening In evenwicht te brengen, die zo-
doende weer met een tekort sloot. 

In Denemarken is geen herstel ingetreden. Het reëel  
gezinsinkomen stagneerde. Het gezinsverbruik en de 
woningbouw llepen opnieuw terug, laatstgenoemde 
mede onder invioed van de stijgende rente. Dalende 
bedhjfsinvesteringen en inkrimping van voorraden 
speelden eveneens een roi bij de contractie van de 
binnenlandse vraag en de invoer. Het enige dynami
sche element vormde de groeiende uitvoer. De on-
gunstiger wordende ruiivoet hield het tekort op de 
handelsbaians in stand, hetgeen naast de toegeno-
men dienst van de buitenlandse schuld eveneens de 
lopende rekening ongunstig beinvioedde. Het con-
sumptieprijspeil bleef sterk toenemen. De oplopende 
werkloosheid bracht de regering ertoe diverse werk-
gelegenheldsmaatregelen te treffen, hetgeen de po-
gingen om het financieringstekort van de overheid te  
beperken. doorkruiste. 

In lerland was ook in het verslagjaar sprake van een 
bescheiden economische groei, hoofdzakeiijk onder 
invioed van he t duidelljke herstel van de investerin-

gen, alsmede van de toegenomen uitvoer. Daarente
gen stagneerde het gezinsverbruik, daar de phjsstij 
gingen het reële beschikbare inkomen aantastten. De 
door de overheid genomen maatregelen, met name  
ten behoeve van de werkgelegenheid voor jongeren, 
hebben de stijging van de werkloosheid nog niet 
kunnen intomen. Ondanks uitgavenbeperkingen en  
een verhoging van de indirecte belastingen, waartoe 
de nieuwe regering had besloten, is het financierings
tekort van de overheid, uitgedrukt in procenten van 
het b.b.p., gestagen en behoort dit nu tot de hoogste  
in de Gemeenschap. Het vermelde herstel van de In- 
vesteringsactiviteit leidde tot een stijgende invoer  
die, te zamen met een achteruitgang van de ruilvoet  
en een daling van het saldo van het onzichtbare ver 
keer, verantwoordelijk was voor een nog groter te 
kort op de lopende rekening. 

De bedrijvigheid en de binnenlandse vraag in Neder-
land ondergingen een gevoelige daling. De stijging 
van het consumptieprijspeii bleef wel betrekkelijk be 
scheiden, maar tastte toch de koopkracht van Ionen  
en salarissen aan, alsmede dientengevolge het ge
zinsverbruik. Particulière en overheidsinvesteringen  
zijn, evenals de woningbouw, nog meer teruggelopen 
dan in 1980. De ioonmatiging en de appreciatie van  
de dollar maakten het land echter concurrerender. 
Het volume van de uitvoer bleef op ongeveer hetzelf-
de peil, terwiji de invoer daaide; te zamen met de 
aanpassing van de aardgasprijzen aan die van aard-
olle, veroorzaakten deze factoren een overschot op 
de lopende rekening van de betaiingsbalans. 

De economische groei in België is gevoigd door een 
recessie. De snelle loonstijglngen veroorzaakten toe-
nemende inflatie, alsmede een aantasting van de  
winsten en het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven. Dit beperkte dan ook zijn investeringen 
en de omvang van het tewerkgestelde personeel. De  
werkloosheid nam toe en bereikte aan het eind van 
het jaar het hoogste peil van de Gemeenschap. Het 
overheidstekort in procenten van het b.b.p. is verder 
sterk gestegen. Hoewel de invoer minder daaide dan 
de uitvoer was de handelsbaians sterk negatlef, daar 
de ruilvoet achteruitging. Ook de toeneming van de  
dienst van de buitenlandse schuld heeft bijgedragen 
tot een verdere stijging van het tekort op de lopende 
rekening. Een gevolg hiervan was een aanhoudende 
zwakte van de Belgische frank binnen het Europese 
Monétaire Stelsel. 

In Luxemburg ging een inkrimping van de uitvoer van 
ijzer- en staalprodukten gepaard met een verminde-
ring van de binnenlandse vraag, zodat de bedrijvig
heid — vooral in de Industriële sector — afnam. 
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De reeds de laatste twee jaar verlangzaamde econo
mische groei in Griekenland is in het versiagjaar ver-
der teruggeiopen, vooral ten aanzien van de industrië-
le en agrarische produktie. Het gezinsverbruik is nau-
welljks toegenomen en de investeringen zijn opnleuw 
sterk gedaaid, voorai wat betreft de woningbouw. De 
enige werkelljk expansleve factor was het overheids-
verbruik, hetgeen leidde tot een verdere stijging van 
het financieringstekort in procenten van het b.b.p. en 
een voortgaande hoge inflatie. Het omvangrijke te-
kort op de handeisbalans, de daling van de overma-
kingen van emigranten en de toeneming van de 
dienst der buitenlandse leningen hebben een verdere 
stijging van het tekort op de lopende rekening van de 
handeisbalans veroorzaakt. 

De economische toestand In de landen waarmee de 
Gemeenschap financiële samenwerkingsovereen-
komsten heeft afgesloten, is zorgwekkend gebleven, 
met name ten aanzien van de betaiingsbalansen van 
deze landen. De meeste hadden te kampen met de 
verdere stijging van de aardolieprijzen en vervolgens 
met de appreciatie van de dollar. De economische 
groei is in het algemeen afgenomen. In enkele landen  
is men er desondanks in geslaagd de inflatie te be- 
perken en de buitenlandse schuld terug te dringen,  
dankzij strikte stabilisatieprogramma's. 

De economische groei in Spanje is op het zeer be
scheiden niveau van 1980 blijven staan. Er was spra-
ke van een zeker herstel bij de investeringen en  
vooral van een stijging van het overheidsverbruik, 
terwijl het gezinsverbruik nauwelijks gedaaid is. Res-
trlctieve begrotingsmaatregelen, met name ten aan
zien van Ionen en salarlssen, konden niet verhinderen 
dat het begrotingstekort toenam, vooral vanwege de 
Sterke stijgingen van de overdrachtulgaven aan 
overheidsondernemingen. De prijsstijging bleef aan-
zienlijk. Hoewel de handeisbalans verbeterde en de 
overmakingen van geëmigreerde arbeiders op peil 
bleven Steeg het tekort op de lopende rekening, daar 
de ontvangsten uit het toerisme stagneerden en de 
prijzen van ingevoerde produktiemiddelen verder op-
liepen. 

Mede als gevolg van een droogteperiode die tot mati-
ge oogsten leidde, is de economische groei in Portu
gal sterk achteruitgegaan. De geringere toeneming 
van de reele Ionen leidde tot een zwakkere groei van 
het gezinsverbruik. Inkrimpende winstmarges en 

siechte afzetvooruitzichten tastten de bedrijfsinves-
teringen aan. De omvang van de uitvoer is nauwelijks 
toegenomen, terwijl de invoer Steeg, vooral als ge
volg van de toegenomen voedselimport. Daar boven-
dien de ruilvoet achterultging, Steeg het tekort op de 
lopende rekening, hoewel de transfers van in het bui-
tenland werkende arbeiders toenamen. Ook werden 
meer kortlopende schulden in het bultenland ge-
maakt. Deze factoren en het oplopende inflatieritme 
dwongen tot een restrictiever monetair en budgettair 
beleid. 

Het in januari 1980 aangenomen stabilisatieprogram-
ma heeft In Turklje de economische situatie veel ver-
beterd. De lichte recessie heeft plaats gemaakt voor 
een vrij flinke toeneming van het b.b.p. Het versobe-
ringsbeleid van de overheid en de volslagen beheer-
slng van het loonpeil deden de inflatie sterk terug-
lopen, terwijl het gezinsverbruik enigszins kon ex-
panderen. De bezettingsgraad van het produktieap-
paraat Is toegenomen dankzij het herstel van de in-
dustriële produktie, daar met name de invoer van de 
nodige produktiemiddelen kon worden hervat in het 
kader van een aanzienlijke buitenlandse steun, ver-
leend door het Internationale Monétaire Fonds en  
door het speciale programma van de Organisatie 
voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling. De 
reeds ernstige werkloosheid liep echter nog verder 
op. Dankzij periodieke aanpassingen van de wissel-
koers kon de concurrentiekracht van het land wor
den opgevoerd, zodat de export meer toenam dan de 
import. Het tekort op de lopende rekening is verder 
vermlnderd door een verbetering van het onzichtbare 
verkeer. 

Het sinds 1980 in Joegoslavlë gevoerde versobe-
ringsbeteld ging gepaard met dalende groei en stij-
gende werkloosheid. De mede als gevolg van de de 
valuate van de dinar sterk stijgende invoerprijzen —  
vooral die van aardolie — deden de Inflatie verder 
toenemen. De devaluate droeg echter bij tot een da
ling van de invoer en een hervatting van de uitvoer. 
Daar bovendien de ontvangsten uit het toerisme 
sterk toenamen, evenals de transfers van geëmi 
greerde arbeiders, kon het tekort op de lopende re
kening voor het tweede achtereenvolgende jaar wor
den omiaaggebracht. 

In de Maghreb- en Machrak-Ianden was sprake van 
een vrij gunstige economische groei. Deze bedroeg 
in de verschillende landen 5 à 8 %, behalve in Marok
ko dat kampte met de gevolgen van een droogte
periode. De overheidsfinanclën hadden te lijden van 
financieringstekorten van overheidsbedrijven, militaire  
uitgaven en hoge prijssubsidies. Dit verhinderde een 
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effectief beleid tot beperking van de begrotings-
tekorten, die in de meeste van deze landen inflatoire 
spanningen verwekten. De prijsstijgingen bleven dan 
ook hoog, evenals de werkioosheid. De betalings-
balansen die in sommige landen en met name in 
Egypte en Syrie in 1980 waren verbeterd. zijn in het 
versiagjaar in het algemeen weer versiechterd. De 
tekorten konden doorgaans siechts worden opge-
vangen met behulp van bultenlandse steun of kre-
dietverlening. Daar sommige landen steun tegen 
gunstige voorwaarden hebben verkregen, kon hier 
en daar de dienst der buitenlandse schuld worden  
beperkt. De voortgezette vijandelijkheden in Libanon  
hebben de wederopbouw sterk afgeremd. 

Terwijl de groei in Malta op peil bleef is deze in 
Cyprus verder verminderd, maar beide landen 
hadden een groter tekort op de handelsbalans. 

ren ook nauwelijks meer in Staat een beroep te doen 
op buitenlandse kredietverlening. Enkele landen kon
den zieh echter nog tot de internationale kapitaal-
markten wenden ter financiering van hun lopende uit-
gaven of zelfs ter financiering van aflossingen op  
vroeger aangegane leningen voor investeringsprojec- 
ten met onvoldoende rendabiliteit. Anderzijds zijn be- 
paalde landen erin gestaagd nieuwe schuldenregelin- 
gen te treffen. 

De achteruitgang in de meeste landen die geen aard-
olie produceren. heeft ontwikkelingsorganisaties en 
de overheden in bepaalde A.C.S.-landen gebracht tot  
een heroverweging van de gestelde prioriteiten en tot 
hervormingspogingen. Economische hervormingen 
en structurele verbetehngen van overheidsfinancien 
en betalingsbalansen vereisen echter een uitbreiding 
van de financiële samenwerking. 

De toenemende bedrijvigheid in Israël ging gepaard 
met een daling van de inflatie en de werkioosheid 
bleef op zeer hoog peil. Een achteruitgang van de uit-
voer droeg echter bij tot een stijging van het tekort 
op de lopende rekening. 

De landen in Afrika, het Carlbische gabled en de  
Stille Oceaan die partij zijn bij de overeenkomst van 
Lomé, zijn in meerdere of mindere mate getroffen  
door de economische crisis in de industriële wereld 
en het teruglopen van de wereldhandel. In vele van 
deze landen zijn deze moeilijkheden nog verergerd 
door interne economische en financiële Problemen.  
De wereldvraag naar de grondstoffen die deze landen  
uitvoeren, bleef in het algemeen gering, zodat siechts  
de prijzen van koffie en cacao reëel op peil bleven, 
maar die van koper, rubber, oliehoudende zaden, ka-
toen en suiker — na de voor sommige van deze Pro 
dukten in 1980 zieh voorgedaan hebbende prijsstij
gingen — weer inzakten. 

Deze ontwikkeling was weinig gunstig voor nieuwe 
investeringsactiviteiten in deze landen. Sommige wa-

Enkele olie uitvoerende landen (Nigeria, Gabon, 
Kameroen, Kongo, Trinidad en Tobago) bevonden 
zieh uiteraard in een gunstiger situatie, maar ook in 
deze landen is de groei van de inkomsten afgeremd 
en zljn de investehngen en de invoer teruggelopen. 
In andere landen kan op middellange termijn van de  
ontginning van koolwaterstoffen worden verwacht,  
dat zij althans in hun eigen energiebehoeften kunnen 
voorzien, hetgeen uiteraard van groot belang zou zijn 
voor hun economische en financiële situatie. 

In de overigens zeer arme Sahel-landen hebben de  
betere weersomstandigheden in 1981-1982 geleid tot 
een verbetering van de voedselvoorziening. 

In het algemeen vereist de economische ontwikke
ling van de A.C.S-landen de voortzetting van zorgvul-
dig afgewogen investeringsprogramma's. De finan
ciering hiervan zai in aanzienlijke mate afhankelijk 
blijven van internationale hulp die in de meeste geval-
ien dient te worden verstrekt tegen zo gunstig moge- 
lijke voorwaarden. 
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Kredietveriening 

miljoen Ecu 
4000 _ 

3000 _ 

2000« 

1000« 

Β 

1959-65 66-72 73-75 76 77 78 79 80 81 

gemiddeld per jaar 

Kredieten ult eigen middelen In de Gemeenschap 

Kredieten in opdracht en garanties  
in de Gemeenschap 

Kredieten uil het nieuwe communautaire  
lenipgsinstrument In de Gern^r^hap 

Kredieten uit eigen mickielen buiten 
de Gemeenschap 

Transacties uit begrotingsmiddelen 
i buiten de Gemeenschap 

(zie tabel 12 op biz. 79) 
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Kredietverlening in 1981 

De Bank verstrekt voornamelijk kredieten uit haar  
eigen middelen (d.w.z in hoofdzaak de middelen die 
zij op de kapitaaimarkten opneemt), aismede garan 
ties. Bovendien kan de Bank op grond van het eco-
nomische en financiëie samenwerkingsbeleid van de  
Gemeenschap bepaalde transacties in derde landen  
verrichten in opdracht en uit middelen van de Ge
meenschap, of ook — sinds 1979 — kredieten in de  
Lid-Staten toekennen uit de middelen van het nieuwe 
communautaire leningsinstrument. Dergelijke trans
acties worden buiten de balans geboekt in de Specia 
le Sectie; zij zijn evenwel begrepen in de statistieken 
en versiegen die de Bank over haar activiteiten publi-
ceert, voor zover het besluit tot toekenning van der
gelijke bedragen tot de competentie van haar Read 
van Bewind behoort. 

In 1981 hee ft de Bank financieringsovereenkomsten 
afgesloten tot een totaalbedrag van 3 848,1 miljoen. 
De overeenkomstige bedragen voor 1980 en 1979 
waren respectievetijk 3 498,5 miljoen en 3 071,1 mil
joen. De stijging ten opzichte van he t voorafgaande 
jaar bedr oeg In 1981 10 %, terwiji deze in de vooraf
gaande vijf boekjaren gemiddeld bijna 30 % had b e
dragen. De kredietverlening uit eigen middelen beliep 
3 217,9 miljoe n en bleef daarmede ongeveer op het 

peil van 1980 (3 124,6 mi ljoen): de transacties in het 
kader van de Speciale Sectie (zie biz. 68) Stegen  
daarentegen van 373,9 mi ljoen in 1980 tot 630,2 mil
joen in het verslagjaar. Uit tabel 1 blljkt, dat de kre
dietverlening uit eigen middelen in de Gemeenschap 
2 821.5 miljoen beliep en die uit middelen van het 
nieuwe instrument 539,8 miljoen; in totaal was dit  
derhalve 3 361,3 miljoen, hetgeen 87,3% uitmaakt 
van de totale kredietverlening. Buiten de Gemeen
schap is voor 396,4 miljoen verstrekt uit de eigen  
middelen en voor 90,4 miljoen uit begrotlngsmiddelen 
van de Gemeenschap, d.w.z. in totaal 486,8 miljoen. 

Het bedrag dat uitstond aan kredieten uit eigen mid
delen en garanties Steeg van 13 173,4 miljoen op 
31 december 1980 tot 16 949,3 miljoen op 31 decom 
ber 1981 of met 28,7 %. In noot 2 bij bijiage Β van de  
jaarrekeningen (zie biz. 73) wordt een overzicht ge-
geven van de voornaamste garanties die hierop zijn 
verkregen. 

Het uitstaande bedrag in de Speciale Sectie beiiep 
aan het eind van het jaar 2 850,5 miljoen tegen 
1 777,2 miljoen aan het eind van 1980. 

Tabel 1 ; Kredie tverlening in 1981,1980 en van 1958 tot 1981 
Onderverdeeld naar herkomst der middelen en lokalisatie van het project 

19Θ1 1980 1958—1981 (2) 

Milj. Milj. Mil). 
ECU % Ecu % Ecu % 

Kredieten uit eigen middelen en garanties 
binnen de Gemeenschap 2 821.5(1) 73.3 2 753,2 78,7 17 229,1 81,6 
waarvan garanties 282,1 7.3 14.2 0.4 524.5 2.5 
buiten de Gemeenschap 396.4 10,3 371,4 10,6 1 933,6 9.2 

Totaal 3 217,9 83.6 3124,6 89,3 19162,7 90,8 

Transacties van de Speciale Sectie (3) 
(zie biz. 68) 
binnen de Gemeenschap uit het nieuwe 
communautaire leningsinstrument 539,8(1) 14,0 197,6 5,7 1 014,5 4,8 
buiten de Gemeenschap uit de midde
len van de Lid-Staten of de Gemeen
schap 90,4 2,4 176,3 5,0 934,3 4,4 

Totaal 630,2 16.4 373,9 10,7 1948,8 9,2 

Totaai generasi 3 848,1 100,0 3 498,5 100,0 21 111,5 100,0 
waarvan — binnen de Gemeenschap 3 361,3 87,3 2 950,8 84,4 18 243,6 86,4 

— buiten de Gemeenschap 486.8 12,7 547,7 15,6 2 867,9 13,6 

(h Waaronder kredieten met rentesubsidies uit communautaire begrotingsmiddelen (zie tabel 3 op biz. 24). 
(2) De gegevens over tangere Perioden moeten voorzichtig worden geïnterpreieerd : de cijfers zijn namelijk beïnvioed door prijswijzigingen en koerssctiomme· 

lingen gedurende de betrokken periode. 
(3) Met uitzondering v an de Eura tom-kredieien en de ieninge n tegen bijzo ndere voorwaarden op grond va n de overe enkomst van Lo mé, die worden toege-

kend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
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In de Gemeenschap is Ecu 2221.8 miljoen verstrekt voor 
regionale ontwikkeling. waarvan Ecu 394,5 miljoen voor 
industriële projecten. In taatstgenoemde sector zijn d.m.v. 
globale kredieten 860 projecten betreffende het midden- en 
kleinbedrijf gesteund — bijzonder effectief ter bevordering van 
de werkgelegenheid —, waarvan 144 in de  
voedingsmiddelenindustrie. 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

Middelen en doelstellingen 

De kredieten uit eigen middelen en die uit het nieuwe 
instrument worden toegekend aan de hand van ana 
loge doelstellingen en criteria en met ultzondering 
van vijf kredieten voor het herstel van de aardbe-
vingsschade In Itallë, alsmede van een krediet ten be-
hoeve van de telefoondlenst op Sardinië, waren zi]  
dan ook voor dezelfde projecten bestemd. Dit hoofd-
stuk (biz. 23 tot 47) beoogt dan ook in grote lijnen te  
schetsen hoe de financierlngsmiddelen In de Qe-
meenschap zijn gebrulkt en wat de voornaamste 
economlsche aspecten van de betrokken projecten 
waren. Hlerblj wordt ultgegaan van drie gezlchtspun-
ten, te weten de doelstellingen van het economische 
beleid, die door de kredietverlening van de Bank wor 
den gediend (btz. 28 t ot 39), de verdeling naar eco
nomlsche of infrastructureie sector (biz. 42 tot 45) en 
tenslotte de iokalisatie van de geflnanclerde Investe-
ringsprojecten (bIz. 45 tot 47). 

Kredieten uit de eigen middelen 
van de Bank en garanties 
De doelstellingen van economisch beleid, die gelden 
voor kredieten uit de eigen middeien van de Bank in 
de Gemeenschap, zijn vastgelegd in artikel 130 van 
het Verdrag van Rome, alsmede in de algemene richt-
lijnen die de Raad van Gouverneurs van de Bank voor 
het beleid van de Bank te dien aanzien heeft gege-
ven. Op grond hiervan worden in de praktijk de vol 
gendo investeringen gefinancierd: 

— in de eerste plaats investe ringen die kunnen bij-
dragen tot de economische groei in problee mgebie-
den, inclusief investeringen ten behoeve van de  
wederopbouw in de delen van italië en Gheken iand, 
die in 1980 en 1981 door aar dbevingen zijn getroffen  
(zie biz. 10): investeringen van regionaat heiang; 

— investeringen die van gemeenschappelijk belang  
zijn voor verschalende Lid-Staten of voor de Ge
meenschap in haar geheei: Investeringen van ge
meenschappelijk Europees belang; 

dit belang kan daaruit bestaan dat zij bijdragen tot de 
Europese economische integratie (verbindin-
gen: autowegen, spoorwegen, waterwegen, te- 
lecommunicatie; investeringen op grond van een 
nauwe technische en economische samenwer-
king tussen ondernemingen in verschilfende Lid-
State η, enzj. 

het belang van dergeüjke investeringen kan ook zijn, 
dat zij helpen communautaire doelstellingen te  
verwezenlijken op het gebied van bijvoorbeeld 
de milieubescherming, de invoering van nieuwe 
technieken en vooral de energievoorziening 

(ontginning van interne energiebronnen, rationa-
lisering en besparing van het energieverbruik, 
diversificatie van de invoer). 

— investeringen die de modernisering ofomschake-
iing van bedrijven beogen of die nieuwe economi
sche activiteiten helpen scheppen, welke nodig zijn 
om de structurels moeilijkheden in bepaalde be-
drijfstakken op te vangen. 

De door de Bank gesteunde projecten kunnen 
meestal worden geklasseerd aan de hand van een 
enkele doelstelling. Soms beantwoorden zij echter 
aan meerdere doelstellingen tegelljkertljd. Zo zijn In 
1981 kredieten tot een bedrag van 380,6 mlljoen ver
strekt voor investeringen van regionaal belang, die 
eveneens van gemeenschappelijk Europees belang 
waren (zie tabel 4 op bIz. 30 en 31). 

Kredieten uit de middelen 
van het nieuwe instrument 

De kredieten die de Bank uit het nieuwe Instrument 
verstrekt, mosten voldoen aan de richtlijnen welke de 
Raad van de Europese Gemeenschappen te dien 
aanzien heeft gegeven en op grond waarvan de Com-
missie van de Europese Gemeenschappen besluit of  
deze projecten in aanmerking kunnen komen voor 
deze kredieten. 

Velgens de besluiten van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen tot het aangaan van de eerste 
twee leningstranches van elk 500 mlljoen kunnen de 
uit het nieuwe instrument gefinancierde projecten 
gegroepeerd worden in twee categorieën: 

— infrastructuur en installaties op het gebied van de 
energievoorziening die bijdragen tot een vermlnde-
ring van regionale verschitien en een verbetehng 
van de werkgelegenheid; op grond hiervan kunnen 
deze projecten worden geklasseerd ais van regionaal  
belang; 

— energieprojecten voor zover zij bijdragen tot een 
grotere onafhankelijkheid, veiligheid en diversificatie 
van de energievoorziening, tot de ontginning, de ex-
ploitatie, het transport en de opsiag van energiedra-
gers, tot energiebesparing of tot ontwikkeling van al-
ternatieve energiebronnen; deze projecten kunnen 
worden geklasseerd als projecten van gemeen
schappelijk Europees belang; 

— bij uitzondehng was 100 mlljoen van de tweeds 
tranche niet alleen bestemd voor de financiering van 
bovengenoemde categorieën van projecten, maar 
ook voor met het oog op toekomstige behoeften ge-
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bouwde fabrieken en woningen, mits deze deef uit-
maakten van een samenhangend project voor econo-
mische en industrièle ontwikkeiing van reglonaa! be 
lang in de Gemeenschap. 

Daarnaast is toes temming gegeven voor leningstran-
ches ter financiering van investeringen ten behoeve 
van het herstel der produktiemiddelen en de weder-
opbouw van de economische en sociale infrastruc-
tuur in de Itallaanse en Griekse aardbevingsgebie-
den, en zulks tot een bedrag van hoogstens 1000 
miljoen, respectievelijk 80 miljoen, onder aftrek van 
de bedragen die voor dit doe! uit de eigen middelen 
van de Bank worden toegekend (zie biz. 10). 

De Bank heeft mandaat verkregen voor de toeken-
ning van deze kredieten, uit naam, voor rekening en 
risico van de Gemeenschap. Zij ontvangt krediet-
aanvragen, neemt deze volgens haar statutaire pro
cedures en gebruikelijke criteria in behandeling na 
een besluit van de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen of het betrokken project in aanmer-
king komt, besluit tot toekenning en beheert het ver-
strekte krediet. De Commissie neemt de middelen op 
en stort de zo verkregen middelen bij de Bank die zo 
nodig zorg draagt voor tijdelijke belegging. 

Uit het nieuwe instrument zijn 19 kredieten voor In to-
taal 539,8 mil joen toegekend (1980: 197,6 m iljoen); 
de betrokken financieringsovereenkomsten zljn door 
de Bank en de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen gezameniijk ondertekend. De geo-
grafische verdeling biijkt uit tabel 2. 

Deze kredieten dragen bij tot de wederopbouw in de  
Itaiiaanse aardbevingsgebieden (296,4 miljoen), tot 
de regionale ontwikkeiing in verschiliende Lid-Staten 

Tabei 2: Kredieten uit het nieuwe Instrument 
1979—1981 

<in milj. Ecu) 

1979 1980 1981 Totaal 

Denemarken 18,1 18,1 
Frankrijk — — 40,3 40,3 
lerland 86,7 41.7 17,3 145,8 
Itaiië (normaai) 85,0 137,8 151,9 374,7 

(wederopbouw) — — 296,4 296,4 
Verenigd Koninkrljk 105,3 — 33,9 139,2 

Totaal (normaai) 277,0 197,6 243,4 718,1 
(wederopbouw) — — 296,4 296,4 

Totaal generaal 277,0 197,6 539,8 1 014,5 

(178,8 miijoen) en tot een verbetering van de ener-
gievoorziening van de Gemeenschap (93,7 mi ijoen); 
drie projecten voideden overigens geiijktijdig aan 
beide laatstgenoemde doeistellingen (29 miijoen) (zie  
ook tabel 4 op biz. 30 en 31 ). 

De kredieten voor de wederopbouw in Itaiië dienden 
ter financiering van infrastructurele werken die nood-
zakeiijk waren voor het herstei van de economische 
en sociale actlviteiten (infrastructuur voor geprefabri-
ceerde woningen, herstel van schoien, watervoorzie-
ning en rioieringen, herstel van wegen en spoorwe-
gen). 

De andere kredieten uit het nieuwe instrument waren  
bestemd voor verbetering van de energievoorzlening 
(93,7 miljoen), de telecommunicaîie (63,7 miljoen), 
het wegennet (40,3 miljoen) en de aanleg van indus-

Tabei 3: Kredieten In de Lid-Staten met rentesubsldles uit communautaire begrotlngsmiddelen — 1981 
(m milj. Ecu) 

Kredieten met 
E.M.S.-reniesubsidies (1) 

KreOieten met rentesubsidies voor de  
wederopbouw van de  

aardbevingsgebieden in Itaiië (7) 

Uit eigen  
middelen 

Uii het meuwe 
Instrument 

Uit eigen Uit het meuwe 
middelen inslrument Totaal 

Italie 
lerland 

639,1 
272.3 

96,4 
17,3 

31.8 296,4 1 063,7 
289,6 

Totaal 911,4 113,7 31,8 296,4 1353,3 

Totaal generaal 1 025,1 328,2 1 353,3 

(1) Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979: kredieten met rentesubsidies van 3% gedurende hun geheie looptijd 
(2) Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 lanuari 1981 : kredieten met reniesubsidies van 3'% gedurende een loopti|d van hoogstens 

12)aar. 
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trieterreinen (11,9 miljoen) (zie ook tabel 5  
biz. 40en 41). 

op 

Kredieten met rentesubsidies uit com 
munautaire begrotingsmiddelen 

BIj 58 kredieten uit eigen middelen van de Bank en  
uit hat nieuwe instrument voor een bedrag van 
1 025,1 miijoen zijn rentesubsidies van 3 % verstrekt 
op grond van de verordening van de Baad van de 
Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979  
betreffende de subsidiëring van bepaalde ieningen in 
de minst weivarende Lid-Staten die voiiedig deeine-
men aan het Europese Monétaire Stelsel (E.M.S.). In 
tabei 3 wordt een overzicht gegeven van de kredie
ten uit eigen middeien en uit het nieuwe instrument  
die in Italie en ieriand met een rentesubsidie zijn  
toegekend (^). 

(M De hie r vermelde bedragen stemmen met geheel overeen met de bedra-
gen die de Ccmmissie van de Europese Gemeenschap noemt m haar laar-
verslag over de E.M.S.-rentesubsidies; dit verschil wordt veroorzaakt door  
het feit dat voor cmrekening in Ecu koersen zijn gebruikt, die golden op de 
verschillende verschijodata van de twee verslagen. De Commissie noemt de 
kredietbedragen waarvoor in haar boekhouding werkelijk rentesubsidies 
zijn geboekt en komt zo lot bedragen van 726,3 miljoen m Italie en 291,2 mil
joen in lerland, d.w.z. in totaal 1 017.5 miljoen. 

De betrokken kredieten maken 32,7 % uit van de 
totale kredietveriening uit eigen middeien en 46,7 %  
van de kredietverlening uit het nieuwe instrument (af-
gezien van de wederopbouwkredieten); bij 62,6%  
van de kredietveriening in italië en bij 84,5 % van die 
in ieriand zijn aldus rentesubsidies verstrekt. De kre
dieten toegekend voor de wederopbouw van de 
aardbevingsschade in Italië beilepen 328,2 miljoen, 
d.w.z. ongeveer een derde van he t maximumbedrag 
dat de Baad van de Europese Gemeenschappen in 
zijn besiuit van 20 januari 1981 had bepaaid. Bij deze 
kredieten worden rentesubsidies van 3 % toegekend 
voor een période van maximaal 12 jaar. 

BIj een bedrag van In totaal 1 353,3 miljoen aan kre
dieten in de Lld-Staten zijn aldus rentesubsidies ten 
laste van de communautaire begroting toegekend. 
Dit bedrag maakt 40,3 % uit van de totale kredietver
iening uit de eigen middeien van de Bank en uit het 
nieuwe instrument in de Gemeenschap. in de hoofd-
stukken betreffende de kredietveriening uit eigen  
middelen van de Bank (bIz. 92 tot 98) en de krediet
veriening uit het nieuwe instrument (bIz. 99 en 100)  
worden de betrokken kredieten teikens speciaal aan-
gegeven. 

Algemeen overzicht 

In 1981 zijn uit eigen middeien van de Bank kredieten voor projecten In de Lld-Staten verleend tot een bedrag 
van 2 821,5 miljoen; In 1980 was dit 2 753,2 miljoen. Hlerbij kwamen nog kredieten uit het nieuwe instrument 
van in totaal 539,8 miljoen tegen een bedrag van 197,6 miljoen In 1980. 

De totale kredietveriening In de Gemeenschap Steeg zodoende van 2 950,8 miljoen in 1980 tot 3 361,3 miljoen 
In 1981. Na de stijgingen In 1980 en 1979 van respectievelijk 15,3 % en 30 % was in het versiagjaar sprake van 
een toeneming met 13,9 ®/o. Door haar kredietveriening op hoog peil te handhaven heeft de Bank aldus, over-
eenkomstig de haar gegeven richtiijnen, bijgedragen tot de ontwikkeling van probleemgebieden, het schep-
pen van nieuwe werkgelegenheld, de bevordering van de Investeringen en de verbetering van de energievoor-
zlenlng. 

Bij kredieten tot een bedrag van in totaal 1 353,3 miljoen zijn rentesubsidies toegekend van 3 °/o ult de begro
ting van d e Gemeenschappen ten behoeve van projec ten in minder weivarende üd-Staten die effectief en 
voiiedig deelnemen aan het E.M.S. (1 025,1 miljoen) en van projecten ter wederopbouw van de aardbevings- 
gebieden in Italië (328,2 miljoen). 

Op de bIz. 92 tot 98 wordt een lijst gegeven van de 
kredieten die de Bank in 1981 uit eigen middelen in 
de Gemeenschap heeft verstrekt: deze kredieten 
Valien in de normale boekhouding. 

De kredieten uit het nieuwe Instrument worden 
opgesomd op bIz. 99 en 100; deze vallen buiten de 
normale boekhouding in de Speciale Sectie welke 
door de Baad van Gouverneurs is ingesteld voor het 
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beheer van de transacties die de Bank in opdracht en  
voor rekening van derden verricht. 

In de tabellen 4, 5 en 7 wordt inzicht gegeven in de 
bestemming van de kredieten uit eigen middelen van 
de Bank en uit het nieuwe instrument. Ook de totalen 
voor deze twee categorieën gezamenlijk worden daar 
naar bestemming onderverdeeld, daar dit uiteraard 
meer zegt over het economische effect van de 
gehele kredietverlening. 

Voor het eerst valt ook de activiteit in Griekenland 
onder de kredietverlening in de Gemeenschap, daar 
dit land sinds 1 januari 1981 volledig Lid-Staat van de 
Bank is geworden. Wat de andere Lid-Staten betreft 
is er sprake geweest van een stijging van de krediet

verlening in Italië — mede dankzij een eerste reeks  
wederopbouwkredieten met rentesubsidies —, een 
aanzienlijke groel in Belglë en Denemarken — vooral 
ten behoeve van de energievoorziening — en van ac-
tiviteitsherstel In Dultsland waar met name enkele 
omvangrijke garanties zijn verstrekt. De kredietverle
ning in lerland en Frankrijk is op ongeveer het gelijke 
peil gebleven als in 1980, terwijl deze in het Verenigd 
Koninkrijk sterk is teruggelopen, vooral in verband 
met het overheldsbeleid dat gericht was op beper-
klng van de externe financleringsbehoeften van de 
overheidssector. 

Over het geheel genomen bleef de kredietverlening 
van de Bank vooral geconcentreerd in de Lid-Staten 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1981 
Onderverdeeld naar doeisfeiiing van ecnnomisch beleid {') 

Regionale ontwikkeiing Gemeenschappelijk Europees belang 

Overige 
Frankrijk 

Griekenland 
Verenigd 

Koninkrijk 

lerland 

Italië 

I Overige 

I Energie 

1 Gemeenschappelijk 
Europees belang 

2 Regionale ontwikkeiing 

3 Regionale ontwikkeiing 
Gemeenschappeliik 
Europees belang 
Modernisering 
en omschakeling van bedrijven (1) 

(') SomfTHge projecten voldoen aan meer dan één doelstelling tegelijkertiid (zie blz 23 en label 4 op biz. 30 en 31) 
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90 — 
80 — 
70 — 
60 — 
50 — 
40 — 
30 
20 _ 
10 — 

Ο — 
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waarvan wederopbouwkredieten 
uit het nieuwe instrument 
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met de ernstigste regionale Problemen. Zo had  
69,3 % van de kredietverlening uit eigen middelen en  
73% van de totale kredietverlening (inclusief het 
nieuwe instrument) betrekking op Italië, lerland, het 
Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Aldus heeft de 
Bank bijgedragen tot aanzienlijke transfers van mid
delen naar de landen en streken met de ernstigste 
structurele Problemen. 

De kredietverlening voor regionale doeielnden bleef 
op hoog niveau (1 746,7 miljoen uit eigen middelen 
en 2 221,8 miljoen in totaal, met inbegrip van 475,1  
miljoen uit het nieuwe instrument (^)) en legde beslag 
op ongeveer twee derde van de totale kredietverle
ning in de Gemeenschap, evenals i n 1980 het geval 
was. In Italië en vooral Zuid-ltalië was zelfs sprake 
van een aanzienlijke stijging, met name ten gevolge 
van de kredietverlening voor de wederopbouw van 
aardbevingsgebieden. Er was sprake van een hoge 
mate van concentratie op de gebieden die in het 
communautaire regionale beleid prioriteit hebben 
verkregen of op gebieden met de ernstigste werk-
loosheid en het laagste inkomen per hoofd. 

De kredietverlening voor projecten van gemeen-
schappelljk Europees belang (1 544,2 miljoen waar-
van 1 450,5 miljoen uit eigen middelen en 93,7 miljoen 
uit het nieuwe instrument) Is gestegen met 16,9%.  
Ruim negen tiende had betrekking op energieprojec-
ten (1 346 miljoen uit eigen middelen en 93,7 miljoen 
uit het nieuwe instrument) waaronder projecten tot 
ontginning van communautaire energiebronnen 
(66,3%), projecten ter diversificatie van de invoer 
(26,7 %) en projecten ter rationalisehng van het ener-
gieverbruik (7 %). 

Het effect van de in 1981 geflnancierde projecten op 
het communautaire aardolteverbruik kan worden ge-
raamd op circa 10,6 miljoen ton aardolie-equivalent, 
d.w.z. ongeveer 2,3 % van de in 1978 ingevoerde hoe-
veelheid die de Raad van de Europese Gemeen-
schappen heeft aanvaard als maximale invoer in 
1990. 

De kredietverlening aan de e nergiesector (met name  
voor kerncentrales, de winning van koolwaterstoffen 

(') Waarvan 380.6 mil|oen. respeciieveliik 29 mit|oen voor proiecten die 
tevens voldoen aan een gemeenschappeli|k Europees belang. 

en gasleidingen) is opnieuw sterk gestegen ( + 28 %)  
en legde in het verslagjaar beslag op ruim de helft 
van de totale kredietverlening. Ook infrastructuurpro-
jecten, zoals op het gebied van het verkeer, de tele-
communicatie, de watervoorziening, de afvalwater-
zuivering, de irrigatie en de aanleg van industrieter-
reinen, bleven een belangrijke plaats innemen (circa 
40% van het totaal). In het verslagjaar is overigens 
ook de steun aan kleine infrastructuurprojecten 
voortgezet. 

De vraag van de zijde van de industrie, de landbouw 
en de dienstensector liep terug en de krediet
verlening in deze sectoren beliep dan ook siechts 
472,3 miljoen tegenover 585,4 miljoen in 1980. Wel 
Steeg de omvang van de globale kredieten verder 
(318,3 miljoen tegen 265,5 miljoen in 1980), zodat 
deze nu twee derde uitmaakt van de omvang der to
tale kredietverlening in deze sectoren. Dit lopende 
globale kredieten kon in het verslagjaar een veel gro-
ter aantal toewijzingen (860 tegen 518 in 1980) voor 
een sterk gestegen bedrag (288,3 miljoen tegenover 
131,6 miljoen in 1980) plaatsvinden; verreweg de 
meeste toewijzingen hadden betrekking op investe-
ringen van bescheiden omvang. 

De in 1981 toegekende kredieten en garanties, met  
inbegrip van de toewijzingen uit globale kredieten, 
hebben bijgedragen aan de financiering van 1 098  
projecten; de overeenkomstige aantallen voor 1980  
en 1979 waren 703, respectievelijk 515. De totale in-
vesteringskosten uit dien hoofde kunnen worden ge-
raamd op circa 11,7 miijard. Gemiddeld heeft de 
Bank derhalve 24,1 % van deze kosten gedekt; dit  
percentage stijgt tot 28,7 % indien tevens rekening 
wordt gehouden met de kredieten uit het nieuwe in 
strument. Deze percentages waren in het algemeen 
hoger voor de kleinere projecten. 

De in 1981 geflnancierde projecten scheppen naar 
raming ongeveer 20 600 arbeidsplaatsen en stellen 
circa 10 600 andere veiiig, vooral in de Industrie. De 
energie- en infrastructuurprojecten zullen op lange 
termijn ook een aanzienlijk aantal permanente ar
beidsplaatsen kunnen scheppen. Dit gebeurt vooral 
op indirecte wijze via de produktieve activiteiten die 
zi] mogeiijk zullen maken. Overigens zullen deze pro
jecten tijdens de bouwperiode — evenals trouwens 
industriële projecten — omvangrijke tijdelijke werk-
gelegenheid scheppen. De tijdelijke werkgelegenheid 
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waartoe de Bank in 1981 heeft bijgedragen, kan wor
den geraamd op ongeveer 450 000 manjaren, d.w.z. 
circa 105 000 arbeidsplaatsen gedurende de eerste 
twee jaar, daarna geleidelijk afnemend. Wordt reke-
ning gehouden met overeenkomstige effecten van 

projecten die gedurende de voorafgaande vier boek-
jaren zijn gefinancierd, dan mag worden gesteid dat 
de activiteiten van de Bank In 1981 steun hebben ge-
boden aan de werkgeiegenheid van waarschijnlljk 
400 000 man. 

Economische doelstellingen 

Investeringen van regionaal belang 

Het bedrag van de kredleten ten behoeve van in
vesteringen van regionaal belang bellep In 1981 In 
totaal 2 221,8 mlljoen, waarvan 1 746,7 mlljoen ult 
de eigen middelen van de Bank en 475,1 mlljoen ult 
het nieuwe Instrument. Onder deze bedragen zljn 
begrepen de wederopbouwkredleten met rentesub-
sidle In Italie (zie hiernaast), d.w.z. 296,4 mlljoen ult 
het nieuwe Instrument en 31,8 mlljoen ult de eigen 
middelen van de Bank. 

Van het totale bedrag was 60 Vo bestemd voor 
Italie, ongeveer 15 °/o voor letiand, 11,4 Vo voo r het 
Verenigd Konlnkrljk, 6,7 «/o v oor Griekenland en de 
rest voor Frankrijk, Denemarken en Belglë. De be-
trokken projecten betroffen de energlevoorzlenlng 
(456,6 mlljoen ult eigen middelen en 28,9 mlljoen ult 
het nieuwe Instrument), de Industrie, de landbouw 
en de dienstensector (422,7 mlljoen ult eigen mid
delen), de telecommunicatle (298,9 mlljoen ult 
eigen middelen en 63,7 mlljoen ult het nieuwe In
strument), verkeersverblndlngen (200,6 mlljoen ult 
eigen middelen en 99,6 mlljoen ult het nieuwe In
strument), de Irrlgatie, de watervoorzlenlng en de 
afvalwaterzulvering (229,2 mlljoen ult eigen midde
len en 60 mlljoen ult het nieuwe Instrument), de 
aanleg van industrieterrelnen en Infrastructuurpro-
jecten met een samengesteld karakter (138,8 mll
joen ult eigen middelen — waarvan 50,2 mlljoen 
globale kredleten — en 222,9 mlljoen ult het nieuwe 
Instrument). 

Groenland) en regie's waar de werkloosheld meer 
dan 25 % hoger lag dan gemiddeld In d e Gemeen
schap. 

De regionale kredietveriening uit eigen middelen is in 
Italie met 16% gestegen van 825,4 miljoen in 1980  
tot 958,6 miljoen in het verslagjaar. De kredietver
lening uit het nieuwe instrument is zelfs gestegen van 
104 miljoen tot 383,6 miljoen. Het totale bedrag was 
derhalve in 1981 1 340,2 miljoen. waarvan 1 262,9 mil
joen of 94 % bestemd was voor Zuid-ltalië. Hier zijn 
voor een bedrag van 328,2 miljoen (31,8 miljoen ult 
eigen middelen en 296,4 miljoen uit het nieuwe in 
strument) wederopbouwkredleten met rentesubsidie 
toegekend, d.w.z. een derde van het totale steunbe-
drag dat is toegezegd voor het herstel van de pro-
duktiemiddelen en de wederopbouw van de sociale 
en economische infrastructuur in de aardbevingsge-
bieden in Zuid-ltalië. Deze kredleten zijn enerzijds 
verstrekt voor het herstel van de telefoon- en stroom-
distributienetten, wegen, spoorwegen en Scholen en  
anderzijds voor de aanleg van de nodige voorzienin-
gen voor het oprichten van geprefabriceerde wonin-
gen of van opvangcentra voor de getroffen bevolking. 

Daarnaast is ook de steun voor de economische ont-
wikkeling van Zuid-ltalië verder uitgebreid; voor dit  
doel is 847,5 miljoen uit eigen middelen en 87,2 mil
joen uit het nieuwe Instrument toegekend — in totaal 
934,7 miljoen — voornamelijk in Sicilië, Sardinië, Apu- 
lië en voor interregionale projecten op het gebied van  
het transport van aardgas, de stroomdistributie, de  
telecommunicatle, de watervoorziening en de indus 
trie, die besiag legden op circa 40 % van het bedrag. 

Ruim vier vljfde van h et totale bedrag Is gegaan 
naar gebieden met de ernstigste problemen (ter-
land, Zuid-ltalië, Griekenland, Noord-lerland en 

Voor industrieprojecten is in Zuid-ltalië 192,4 miljoen 
uit eigen middelen ter beschikking gesteid, vooral 
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voor de chemische Industrie, de voedingsmiddelenin-
dustrle, de bouwnljverheld en de automoblellndus-
trie, alsmede voor het midden- en kleinbedrijf via glo
bale kredleten. Voor de energievoorzienlng was dit  
283,2 miljoen uit eigen middelen, respectievelljk 19,7  
miljoen ult het nieuwe Instrument en voor de 
wegenaanleg en de ultbrelding van de telefoon- en 

telexdienst (aanslulting van rulm 200 000 nieuwe 
abonnées) 209,7 miljoen ult eigen middelen en 55,6  
miljoen uit het nieuwe Instrument. Voorts is 63,6 mil
joen uit eigen middelen ter beschikking gesteld voor 
de Irhgatie an afwatering van 74 400 ha, 67,6 miljoen 
ult eigen middelen voor de watervoorziening van cir
ca 1,4 miljoen Inwoners, alsmede 31 miljoen ult eigen 

Kredietverlening met regionale bestemming in de Gemeenschap 1978-1981 
miljoen Ecu 

Onderverdeeld naar sector  
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Jabel 4; Kredietverlening in de Gemeenschap in 1981 en van 1958 tot 1981 C) 
Onderverdeeld naar doelstelling van economisch beleid 

un het nieuwe 

1981 

Totaal 
Mil). Ecu % Milj. Ecu Milj. Ecu % 

Regionale ontwikkeling 1 746,7 100,0 475,1 2 221,8 100,0 
België 12,3 0,7 — 12,3 0,6 
Denemarken 23,9 1,4 — 23,9 1,1 
Dultsland — — — — — 
Griekenland 149,3 8,5 — 149,3 6,7 
Frankrijk 67,7 3.9 40,3 108,0 4.8 
lerland 318,1 18,2 17,3 335,4 15.1 
Italie (2) 956,6 54,8 383,6 1 340,2 60,3 
Luxemburg — — — — — 
Nederland — — — — — 
Verenigd Koninkrijk 218,8 12,5 33,9 252,7 11,4 

Modernisering en omschakeling 
van bedrijven 4.9 100,0 — 4,9 100,0 
Gemeenschappeiljk Europees 
belang 1 450,5 100,0 93,7 1 544,2 100,0 
Energie 1 346,0 92,8 93,7 1 439,7 93,2 

Ontginning van ener giebronnen in 
de Gemeenschap 913,1 62,9 42,2 955,3 61,8 
waterkracht en geothermie 4.8 0.3 32,9 37,7 2.4 
kernenergie 700,6 48.3 — 700,6 45,4 
olia- en gaswinning 179,0 12.4 — 179,0 11,6 
vaste brandstoffen 28,7 1.9 9.3 38.0 2.4 
alternatieve energie — — — — — 
Energiebesparing 88,2 6.1 11.9 100,1 6.5 

Diversificatie van de invoer (3) 344,7 23.8 39,6 384,3 24.9 

aardgas 171,5 11.8 27.8 199,3 12,9 
elektriciteit, steenkool enz. 173,2 12,0 11,8 185.0 12,0 

Verbindingen 79,8 5.5 — 79,8 5.2 

Vervoer 79,8 5,5 — 79,8 5.2 

Spoorwegen 
Au to wegen — — — — — 
Scheepvaart 7.2 0.5 — 0.5 
Luchtvaart 72.6 5.0 — 72,6 4.7 

Telecommunicatie — — — — — 
Overige infrastructuur — — — _ — 
Milieubescherming 22,3 1.5 — 22,3 1.4 

Industriële samenwerking 2,4 0,2 — 2,4 0,2 

Nieuwe technleken — Onderzoek — — — — 

— af: wegens dubbeltellingen van 
kredieten die aan meer dan één 
doelstelling voldoen -380,6 -29.0 - 409.6 

Totaal 2 821,5 539,8 3 361,3 

(1) zie noot 2 bij tabe! 1 op biz. 21. 
(2) Met Inbegrip van wederopbouwkredleten ult eigen middelen voor Ecu 38,1 miljoen en uit het nieuwe instrument voor 296,4 miljoen. 
(3) Hieronder vallen bijvoorbeeld gasleidingen, de invoer van elektrische stroom, voorzieningen aan centrales met het oog op het stoken van ingevoerde kolen enz. 
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1958—1981 

Uti hei nieuwe 
üit eiqen middeien leningsinstrument Totaal 

Mil). Ecu % Ml!) Ecu Mil). Ecu % 

12113*6 100,0 773,1 12 886,7 100,0 Regionale ontwlkkeling 
102,3 0.8 — 102,3 0,8 België 
176,3 1.5 — 176,3 1.4 Denemarken 
372,6 3.1 — 372,6 2,9 Duitsland 
149,3 1.2 — 149,3 1,1 Griekenland 

1 503,8 12,4 40,3 1 544,1 12,0 Frankrijk 
1 243,5 10,3 145,8 1 389,3 10,8 lerland 
5 733,1 47,3 527,2 6 260,3 48,6 Italie (2) 

4.0 — — 4,0 — Luxemburg 
70,5 0,6 — 70,5 0,5 Nederland 

2 758,2 22,8 59,8 2 818,0 21.9 Verenigd Koninkrijk 

Modernisering en omschakeiing 
279,6 100,0 279,6 100,0 van bedrijven 

7121,2 100,0 326,5 7 447,7 100,0 Qemeenschappelljk Europees 
belang 

5 614,4 78,8 326,5 5 940,9 79,8 Energie 
Ontginning van energtebronnen in 

4 119,1 57,9 198,0 4 317,1 58,0 de Gemeenschap 
381,3 5.4 78,3 459.6 6.2 waterkrachl en geothermie 

2554,0 35,9 — 2554.0 34.3 kernenergie 
892,7 12.5 16.7 909,4 12.2 Ohe· en gaswinning 
288,5 4.1 103,0 391.5 5.3 vaste brandstoffen 

2.6 — — 2,6 — aiternatieve energie 

287,5 4.0 38,2 325,7 4,4 Energiebesparing 

1 207,8 17,0 90,3 1 298,1 17,4 Diversificaiie van de Invoer (3) 

782,0 11,0 69,5 851,5 11.4 aardgas 
425.8 6.0 20,8 446,6 6.0 eiektriciteit, steenkooi enz. 

1 034,1 14,5 — 1 034,1 13,9 Verbindingen 

926,9 13,0 — 926,9 12,5 Vervoer 

103,9 1.5 — 103,9 1,4 Spoon^'egen 
572,0 8.0 — 572,0 7,7 Autowegen 

71.3 1.0 — 71,3 1.0 Scheepvaart 
179,7 2.5 — 179,7 2.4 Luchtvaart 

1072 1.5 — 1072 1.4 Telecommunicatie 

21,2 0,3 — 21,2 0.3 Overige intrastruoiuur 

53,0 0.8 — 53,0 0,7 Milieubescherming 

368,5 5.2 — 368.5 5,0 Industriële samenwerking 

30,0 0,4 — 30,0 0.4 Nieuwe technieken — Onderzoek 

— af: wegens dubbeltellingen van 
kredieten die aan meer dan één 

- 85.1 - 2370.3 doelsleHing voldoen 

17 229,1 1 014,5 18 243,6 Totaal 
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In 1981 in de Genwenschap gefinanclerde projecten 
miljoen Ecu 

Uit het nieuwe 
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/\ Q vani0.1 tot 30 ^^Overigeinfrastructuur 

/\ van 30,1 tot 90 ^^lr>dustrie ΔΟ van 90.1 tot 360 

32 



Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

middelen en 11,9 miljoen uit hat nieuwe instrument  
voor de aanleg van verschillende industrieterreinen. 

In Siciiîë zijn bedragen ter beschikking gesteld voor 
verschillende wegenbouwprojecten, voor de irrigatie 
en Verbetering van de landbouwgronden rond Gela,  
alsmede voor hat hoogspanningskoppelnet en de 
aanslulting daarvan op hat net in Calabrië via een on-
derzeese kabel door de Straat van Mess ina. Ook is  
staun geboden aan de aanleg van industrieterreinen 
te Syracuse en Catania, de omschakeling van vier 
cementfabrieken op steenkool en het industrlele mid 
den- en kleinbedrijf d.m.v. van twee globale kredieten  
aan lokale bankinstellingen. 

De kredietverlening in Sardinië betrof de irrigatie en 
drainage van r uim 37 000 ha in de provincies Cagliari  
en Oristano, de verbetering van de telefoon- en 
stroomdistributienetten, de omschakeling op kolen-
stook van de centrale van Sulcis en de financiering 
van het midden- en kleinbedrijf. 

In 86 gemeenten met bijna 600 000 inwoners, de irri 
gatie van 12 000 ha, de bouw van drie bedrijven op 
het gebied van de voedingsmiddelenlndustrie in de  
Provincie Latina, de aanleg van industrieterreinen en  
met name ook een omvangrijk programma ter uitbrei- 
ding van de telefoondienst, dat tevens van belang  
was voor de Abruzzen en Molise. 

In de Abruzzen is steun ge boden aan de financiering 
van de capaciteitsuitbreiding van een aard gasleiding, 
de bouw van een fabriek van onderdelen voor de  
automobielindustrie te Atessa en van een glasfabriek 
te San Salvo, evenals aan de uitbreiding van de  
watervoorziening in een groot aantal gemeenten in 
de Provincie Teramo, alsmede in de provinole Ascoli  
Piceno in de Marken. 

In Molise zijn kredieten toegekend voor twee chemi 
sche bedrijven te Termoli en voor een fabriek van  
detergenten te Isernia. 

In Apullë zijn middeien toegezegd voor verschillende 
wegvakken längs de Adriatische kust, de irrigatie van  
24 000 ha ten zuidwesten van Foggia, de modernise-
ring van een heftruckfabriek te Bari, de omschakeling 
op kolenstook van de centrale van Brindisi en de 
moderniserìng van de enige aardolieraffinaderij in dit  
dee! van Italië, te Taranto, die meer lichte Produkten  
zai moeten voortbrengen. 

In Campanlë zijn naast de wederopbouwprojecten 
de pompaccumulatiecentrale van Presenzano, de uit
breiding van het telefoonnet, de rationalisehng van  
een farmaceutisch bedrijf te Torre Annunziata, van  
een lakfabriek te Caivano en van een frisdranken-
fabriek te Riardo, alsmede opnieuw een sectie van de 
gasleiding Algerije-ltallë gefinancierd. 

In Campanlë zijn naast de wederopbouwprojecten 
de pompaccumulatiecentrale van Presenzano, de uit
breiding van het telefoonnet, de rationalisehng van  
een farmaceutisch bedrijf te Torre Annunziata, van  
een lakfabhek te Caivano en van een frisdranken-
fabriek te Riardo, alsmede opnieuw een sectie van de 
gasleiding Algerije-ltalië gefinancierd. 

De projecten in Latlum betroffen wegenaanleg in 
Zuid-Latium, de verbetering van de watervoorziening 

Voorts is in Zuid-ltalië steun geboden aan de finan 
ciering van uiteenlopende projecten betreffende het 
industriële midden- en kleinbedrijf. Zo zijn vijf globale 
kredieten toegekend voor in totaal 125,5 miljoen 
(1980: 100 miljoen). Ult lopende globale kredieten 
zijn in 1981 meer dan twee keer zoveei bedragen toe-
gewezen als in 1980 en wel 303 voor in totaal 144,7  
miljoen. De betrokken projecten waren gelokaliseerd 
in Campanlë (81 voor 41,9 miljoen), Sicilië (61 voor 
25,6 miljoen), Apulië (48 voor 21,9 miljoen), Abruzzen 
(34 voor 17,9 miljoen), Latium (31 voor 21,8 miljoen), 
Calabrie (30 voor 6,4 miljoen), Molise (8 voor 2,7 mil
joen), de Marken (5 voor 5,8 miljoen) en Basilicata 
(5 voor 0,7 miljoen). Het gemiddelde bedrag per toe-
wijzing lag bij 477 000, hetgeen zelfs in nominale prij-
zen vergelijkbaar is met het gemiddelde van de 929  
toewijzingen die sinds 1969 zijn verricht (475 000). 

Ook in de achtergebleven deien van Midden- en  
Noord-ltallë heeft de Bank regionale kredieten toe
gekend en wel voor in totaal 77,3 miljoen. Zo Is steun 
geboden aan de aanleg van hoogspanningsiijnen, de 
bouw van een fabriek van koolstofelektroden te Marni 
Scalo in Umbrie en van een fabriek van biomedisch 
materieei te Saluggia in Piémont, terwijl ook twee  
globale kredieten zijn verstrekt ten behoeve van het 
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Verbetering van de infrastructuur draagt bij tot de regionale 
ontwikkeling. In Frankrijk zijn zo d.m.v. globale kredieten 108  
infrastructuurinvesteringen van bescheiden omvang in 
ontwikkelings- of omschakelingsgebieden gesteund. 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

midden- en kleinbedrijf. Ult in dit deel van Italië reeds  
lopende globale kredieten zijn in het boekjaar 43 toe-
wijzingen voor In totaal 16,2 miljoen verricht. De be-
trokken projecten waren gelokaliseerd in Trentino- 
Alto Adige (12 voor 6 miljoen), Umbrie (11 voor 
3,6 miljoen), Toscane (8 voor 3,7 miljoen), de Marken 
(7 voor 1,8 miljoen) en Friaul-Venezia Giulia (5 voor 
1,1 miljoen). Het gemiddelde bedrag lag hier bij 
377 000. 

globale kredieten verstrekt ter financiering van indus- 
triële, agro-lndusthële en agrarische projecten be 
treffende het midden- en kleinbedrijf. Uit lopende 
globale kredieten zijn 386 bedragen toegewezen 
voor In totaal 43,3 miljoen (307 voor 38,3 miljoen in 
1980). Het gemiddelde bedrag per toewijzing lag bij 
112 000, terwijl dit in voorafgaande jaren 125 000 was. 

De regionale kredietverlening beliep in lerland In 
totaal 335,4 miljoen, waarvan 318,1 miljoen uit eigen  
middelen (tegen 318,7 miljoen in 1980) en 17,3 mil
joen uit het nieuwe instrument (tegen 41,7 miljoen in 
1980). Circa de helft van d it bedrag had betrekking 
op interregionale projecten en projecten die voor het 
gehele land van belang waren. 

De eerste plaats werd in dit land Ingenomen door de 
energievoorziening (129,7 miljoen ult eigen middelen 
en 9,2 miljoen uit het nieuwe Instrument), gevolgd 
door de kredietverlening aan de industrie, de land-
bouw en de dienstensector (82 miljoen). De rest was  
bestemd voor waterprojecten (32,9 miljoen), de tele-
communicatie (47,5 miljoen ult eigen middelen en 8,1  
miljoen uit het nieuwe instrument) en de elektrificatie 
van een spoorweglljn In de voorsteden van Dublin (26  
miljoen). 

De kredietverlening In de energiesector betrof de 
turfwinning ten behoeve van de stroomvoorziening 
en van de fabricage van briketten, de bouw van een 
eerste grote, kolen stokende centrale te Moneypoint 
en de uitbreiding van twee turf stokende centrales, 
respectievelljk te Shannonbridge en Lanesborough. 
Deze centrales kunnen de afhankelijkheid van het 
land van ingevoerde aardolie met circa 915 000 ton 
per jaar beperken. 

Een krediet is gegaan naar de bouw en uitbreiding 
van 46 vakopleidingscentra voor de industrie en land-
bouw om aldus het scholingsniveau van de lerse 
werkende bevolking te verbeteren, hetgeen van 
groot belang Is voor de stimulering van de economl-
sche bedrijvigheid. 

In de produktieve sectoren zljn projecten van zeer 
uiteenlopende aard gesteund. Er zijn verschillende 

In het Verenigd KonInkrIJk is uit eigen middelen voor 
een bedrag van 218,8 miljoen aan regionale kredieten 
verleend (1980: 499,5 miljoen), aismede 33,9 miljoen 
ult het nieuwe instrument, d.w.z. in totaal 252,7 mil
joen. Bijna negen tiende van d it bedrag had betrek
king op infrastructuurprojecten: watervoorziening en 
afvaiwaterzuivering (34,1 miljoen uit eigen middelen 
en 33,9 miljoen uit het nieuwe instrument), telecom-
municatie en verkeersverbindingen (112,6 miljoen) en 
diverse infrastructuurprojecten (46,3 miljoen). De in-
dustriële kredietverlening beliep in dit land siechts 
25,8 miljoen, met inbegrip van een globaal krediet van 
9,3 miljoen. De betrokken projecten bevonden zieh  
voornamelijk in Schotland, in Noord- en in Noord-
west-Engeland. 

In Schotland zljn twee kredieten aan lagere overhe-
den in Fife en Strathclyde verstrekt voor de water
voorziening, de afvaiwaterzuivering en wegenaanieg 
— met name de voltooiing van de stadsautoweg te 
Glasgow. In Noord-Engeland is een krediet gegaan 
naar een waterproject in Northumbria, met name ten  
behoeve van de bouw van de Kielder-dam in de 
North Tyne. 

De kredietverlening in Noordwest-Engeland betrof 
eveneens de watervoorziening en de afvaiwaterzui
vering, aismede de aanieg van de ringweg rond Liver 
pool en de uitbreiding van een drukkehj in Man
chester. In Zuldwest-Engeland is steun geboden aan 
een fabriek van grondverzetmachines en aan wat er
projecten In Cornwall en in Devon, die met name  
voorzagen in vioedkeringen. 

in Yorkshire en Humberside zijn kredieten ter be-
schlkking gesteid voor een bedrijf dat technisch zeer 
geavanceerde minicomputers zal produceren, alsme-
de voor de uitbreiding van de telefoondienst in Hull  
en voor waterprojecten die eveneens van belang  
waren voor de Midlands. Voorts is bijgedragen aan 
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de verbetering van het wegennet rond Belfast en  
Londonderry in Noord-Ierland. 

Tenslotte kwamen drie kredieten ten goede aan ver-
schillende regio's tegeiijkertijd: een voor de bouw 
van ruim 200 slaapwagens voor de verbindingen tus-
sen Schotland enerzijds en Londen en Bristol ander-
zijds, het t\Aieede voor digitale installaties in telefoon-
centrales en het derde voor de financiering van he t 
industriële midden- en kleinbedrijf door middel van  
een globaal krediet. Dit lopende globale kredieten 
zijn in 1981 46 bedragen toegewezen voor in totaal 
18,1 miljoen. Hiervan hadden 12 betrekking op 
Noordwest-Engeland (2,3 miljoen), 8 op Yorkshire en  
Humberside (0.9 miljoen), 7 op Wales (1,2 miljoen). 5  
op Schotland (0,7 miljoen), 4 op Noord-Engeland (3,1  
miljoen), 4 op Noord-Ierland (1,4 miljoen), 3 op Zuid-
west-Engetand (7,4 miljoen) en 3 op de East Mid 
lands (1,1 miljoen). 

In het eerste jaar na de toetreding van Griekenland 
tot de Gemeenschap heeft de Bank uit eigen midde-
len in dit land regionale kredieten verstrekt voor 
149,3 miljoen. Ongeveer twee derde betrof de verbin
dingen (57,6 miljoen): uitbreiding van het telefoon- en  
telexdienst, een stelsel voor radarcontrole van het 
luchtverkeer en aanleg van de nieuwe weg Saloniki-
Serres die de ontwikkelingsgebieden in Oost-Mace-
donië za! verbinden met de tweede stad van het land. 

Voorts is steun geboden aan waterprojecten ten  
behoeve van de industriële ontwikkeling of de land-
boüw (40,4 miljoen). Genoemd kunnen worden de 
aanleg van rioleringen en afvalwaterzuivehngen in 
loannina, Larissa, Kastoria en Ptolemaïs, voorzienln-
gen (tevens omvattende wegenaanleg en stroom-
voorziening) ten behoeve van de industrieterreinen 
van Komotini, Kavala, Volos, Patras en Heraktion en  
de irrigatie van bijna 17 500 ha in Oost-Macedonië en  
Epirus. 

joen ter financiering van kleine projecten, voorname-
lijk in Midden-Griekenland en op de eilanden (11 voor 
7,7 miljoen). in Macedonië (10 voor 9.3 miljoen), 
Thessalië (3 voor 2.7 miljoen), Kreta (3 voor 2 mil
joen), Epirus (2 voor 3,1 miljoen). de Peloponnesus  
en West-Griekenland (2 voor 1.5 miljoen) en Thracië  
(2 voor 0,8 miljoen). Tenslotte is nog een bedrag van 
0,9 miljoen toegewezen ten behoeve van de moderni-
sering van 200 landbouw- en veeteeltbedrijven. Ten
slotte zij er nog op gewezen, dat In deze bedragen 
niet de toewijzingen zijn begrepen, die zijn verricht 
uit vóór 1981 afgesloten globale kredieten, toen Grie
kenland nog geen lid van de Gemeenschap was (zie  
biz. 51). 

De regionale kredietverlening in Frankrijk beliep 67,7  
miljoen uit eigen middelen en 40,3 miljoen uit het 
nieuwe Instrument, d.w.z. in totaal 108 miljoen. De 
grootste bedragen zijn gegaan naar projecten in Poi-
tou-Charentes en Aquitanlë (17,5 miljoen uit eigen 
middelen en 40,3 miljoen uit het nieuwe instrument).  
Deze betreffen de uitbreiding van de handelshaven 
van La Rochelle-La Pallice en de aanleg van bijna 
290 km autoweg tussen Parijs en de Spaanse grens, 
die een onderdeel vormt van de E 3 Lissabon—  
Stockholm. 

Voorts zijn vier globale kredieten verstrekt aan de  
Caisse d'Aide à l'Equipement des Collectivités Loca 
les (CAECL) ter financiering van kleine infrastructuur- 
projecten van regionaal belang (50,2 miljoen). Hier 
uit en uit reeds eerder aan deze instelling verstrekte 
kredieten zijn 108 bedragen toegewezen voor in to-
taal 36,9 miljoen, met name voor wegenbouw in Midi- 
Pyrénées (71 voor 11,3 miljoen), Noord-Frankrijk (18 
voor 16,4 miljoen), Languedoc-Roussillon (10 voor 4 
miljoen), Neder-Normandië (4 voor 1.4 miljoen), de  
Loire-regio (3 voor 2.4 miljoen), Auvergne en Corsica 
(in beide gevallen 1 voor 0,7 miljoen). 

Ten behoeve van de industrie en de landbouw zijn 
vier globale kredieten verstrekt (51,3 miljoen). Hieruit 
zijn 34 bedragen toegewezen voor in totaal 28 mil-

De regionale kredietverlening in Denemarken beliep 
23,9 miljoen uit de eigen middelen van de Bank (te-
gen 17,5 miljoen in 1980). Deze betrof de verbetering 
van de telecommunicatie in Groenland en van de ver
bindingen met Denemarken. de uitbreiding van de 
handelshaven van Aabenraa, de modernisering van 
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de afvalwaterzuivering van Kaiundborg en de bouw 
van een visserijcentrum te Hirtshals aan het Skager-
rak, waar onde rzoek naar visserijtechnieken zai wor
den verricht en het personeel van de vloot kan wor
den opgeleid. 

Daarnaast zijn twee nieuwe globale kredieten aan de 
Deense Staat verstrekt voor in totaal 9,5 miljoen. Uit 
alle lopende globale kredieten zijn 24 bedragen toe-
gewezen voor in totaal 6,1 miljoen, vooral ten behoe-
ve van het midden- en klelnbedrijf in het deel van 
Denemarken ten westen van de Grote Belt (22 voor 
5,1 miljoen). 

Tenslotte is in België een globaal krediet van 12,3  
miljoen toegezegd aan de Nationale Maatschappij 
voor Krediet aan de Nljverheid, waaruit vier bedragen 
in Wallonie zijn toegewezen voor in totaal 7,9 miljoen 
en drie in Viaanderen voor 4,4 miljoen. 

Investeringen van gemeenschappelijk 
Europees belang 

De kredietverlening voor projecten van gemeen
schappelijk Europees belang bedroeg In het ver-
slagjaar 1 450,5 miljoen uit eigen middelen en 93,7  
miljoen uit het nieuwe Instrument. Van het totale 
bedrag van 1 544,2 miljoen was rulm 90 % bestemd 
voor energieprojecten die beantwoorden aan de 
doelsteliingen van de Gemeenschap: ontginning 
van Interne energlebronnen (913,1 miljoen uit eigen 
middelen en 42,2 miljoen uit het nieuwe instru 
ment), diversificatie van de Invoer (344,7 miljoen uit 
eigen middelen en 39,6 miljoen uit het nieuwe In
strument) en energiebesparing (88,2 miljoen uit 
eigen middelen en 11,9 miljoen uit het nieuwe in 
strument). De projecten waaraan de Bank in de 
laatste vijf jaar steun heeft geboden, zullen de aard-
olie-invoer van de Gemeenschap met naar raming 
circa 60 miljoen ton aardolie-equivalent per jaar 
kunnen verminderen; 27,6 miljoen ton hiervan ont-
staan door toeneming van de Interne produktie, 
31,9 miljoen door diversificatie van de invoer en  
0,8 miljoen ton door energiebesparingen. 

In overeenstemming met de communautaire richt-
lijnen heeft de Bank 913,1 miljoen verstrekt ter finan

ciering van projecten die beogen de eigen energle
bronnen van de Gemeenschap te ontwikkelen 
(1980: 682 miljoen). Met name zijn ten behoeve van 
de kernsector kredieten uit eigen middelen toege-
kend voor in totaal 700,6 miljoen. Hiervan had een 
deel betrekking op garanties die zijn toegezegd voor 
kredietverlening door derden ten behoeve van de 
kerncentrale van Mülheim-Kärlich in Duitsland. 
Voorts zijn kredieten verleend voor twee centrales in 
Frankrijk — de eerste te Belleville aan de Loire en de 
tweede te Creys-Malville met een snelle kweekreac-
tor die een gunstiger specifiek uraniumverbruik mo-
gelijk maakt dan dat van lichtwaterreactoren —, voor 
de centrales in België te Tihange bij Luik en te Doel 
bij Antwerpen, alsmede voor de centrale van Montal-
to di Castro in Italie. Deze centrales met een totaal 
vermögen van 10 624 MW zullen per jaar een bespa-
ring opleveren van 14 miljoen ton aardolie-equivalent, 
waarvan 6,6 miljoen ton alleen al als gevolg van de in-
stallaties waarvoor in 1981 voor de eerste maal kre
dieten zijn verstrekt. Tenslotte heeft de Bank op-
nieuw een krediet toegezegd voor de Eurodif-fabriek 
waar uranium wordt verrijkt door middel van het gas-
diffusieproces. Deze fabriek te Tricastin in het 
Rhônedal za! een capaciteit krijgen van 10 800 ton 
scheidingsarbeid per jaar, hetgeen overeenkomt met  
een verbruik van rond 100 centrales van 1 000 MW. 

Daarnaast heeft de Bank als agent van Euratom te  
zamen met de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen financieringsovereenkomsten ondertekend 
betreffende de kerncentrales van Tihange (76,7 mil
joen) en Doel (148,5 miljoen) In België, Creys-Malvllle 
in Frankrijk (98,8 miljoen) en t^/lontalto dl Castro in Ita-
lië (33,6 miijoen), d.w.z. voor een bedrag van in totaal 
357,6 miljoen. De Bank voert de administrate van 
deze kredieten en boekt ze buiten haar balans in de 
Speciale Sectie (zie biz. 68); in de statistieken van de 
Bank wordt met deze transacties geen rekening ge-
houden, daar het financieringsbesluit tot de compe-
tentie van de Commissie behoort. 

Voor twee waterkrachtcentrales in Italie met een ver
mögen van in totaal 1 050 MW is 37,7 miljoen ter be-
schikking gesteld, waarvan 32,9 miljoen uit het nieu
we Instrument. De eerste centrale is die van Calusia 
in Calabrië, die reeds is vermeld vanwege zijn regio
nale belang: de andere centrale is die van Edolo in de 
Alpen en is een pompaccumulatiecentrale die water 
oppompt met behulp van nachtstroom om dit vervol-
gens te gebruiken voor stroomopwekking tijdens de 
spitsuren. 

37 



Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

Voor de ontginning van gas- en olievelden in de Ge
meenschap is uit eigen middelen 179 miljoen ver-
strekt. Dit betreft enerzijds de ontginning van een 
aantal kleine velden voor de Italiaanse kust en bij Mi-
laan en anderzijds de aansluiting van hat Deense 
Tyra-veld in de Noordzee aan het Deense gasleiding-
net, alsmede de aansluiting van dit net op het Duitse 
koppeinet. In eerste instantie dient deze leiding voor 
de levering van Russisch gas aan Denemarken, maar 
later zai hierdoor, Indien gewenst, Deens gas aan het 
gehele Europese koppeinet kunnen worden gele-
verd. 

Kredietverlening voor energieprojecten van 
gemeenschappelijk belang (1973-1981) 
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Voor de turfwinning in lerland, die niet alleen van 
regionaal belang is, maar tevens bijdraagt tot de 
energievoorziening in de Gemeenschap, is uit eigen 
middelen 28,7 miljoen en uit het nieuwe instrument  
9,3 miljoen toegekend. 

Onder het hoofd diversificatie van de energie-invoer 
valt in de eerste plaats de verdere uitbreiding van het  
Europese gasleidingnet (199,3 miljoen, waarvan 27,8  
miljoen uit het nieuwe instrument). Dit geldî met 
name voor de leiding die Algerijns gas naar de Ge
meenschap zal brengen en waarvan reeds sprake is  
geweest in verband met het regionale belang  
hiervan voor Zuid-ltalië. Voor de financiering van het 
Tunesische deel van deze leiding tussen de Algerijn-
se grens en de Middellandse Zee is een speciale  
machîiging van de Raad van Gouverneurs van de 
Bank verkregen overeenkomstig artikel 18 van de 
Statuten. In de Abruzzen is een overigens ook reeds 
genoemde leiding gefinancierd, die in eerste instantie  
dient voor het vervoer van plaatselijk aangetroffen 
aardgas en later van Algerijns gas. De Bank heeft te
vens steun verleend aan de uitbreiding van de op-
slagcapaciteit voor aardgas te Minerbio en de aan 
sluiting daarvan op het Europese gasnet. 

Voorts is 185 miljoen — waarvan 11,8 miljoen uit het 
nieuwe instrument — toegezegd voor projecten van 
regionaal belang, die de omschakeling op kolenstook 
beoogden. Dit betrof in lerland de bouw van een 
grote centrale te Moneypoint en in Italie de omscha
keling van de elektrische centrales te Brindisi en van 
Sulcis op kolenstook en de uitbreiding van de hoog-
spanningslijnen die Noord-ltalië in staat moeten stel 
len te profiteren van energie-overschotten in het zui-
den. Voorts is steun geboden aan de omschakeling 
van v erschillende Italiaanse cementfabrieken op ko
lenstook. 

De kredietverlening voor energie besparende pro
jecten beliep in totaal 100,1 miljoen, waarvan 88,2 mil
joen uit eigen middelen en 11,9 miljoen uit het nieuwe 
instrument. Het betreft stadsverwarmingsprojecten 
of gasdistributienetten (52,7 miljoen) en industriële 
installaties voor rationaler energieverbruik, die in to
taal 420 000 ton aardolie-equivalent per jaar zullen 
uitsparen (47,4 miljoen uit eigen middelen). De 
eerstgenoemde categorie omvat de omstelling van 
het gasdistributiestelsel van Rome op aardgas, het 
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stadsverwarmingsnetwerk te Brescia (uit het nieuwe 
Instrument), een warmte/krachtcentrale in Denemar-
ken en stadsverwarmingsnetten te Kaiundborg. 
Herning en Ikast. 

De industriële energiebesparingsprojecten waren 
vooral in italië gelokaliseerd: aanpassingen in een 
fabriek van industriegassen in Lombardlje, voorzie-
ningen in de Fiat-fabrieken in Piémont, terugwinnen 
van brandstoffen uit afvalslib van een distilleerderij, 
hetgeen tevens de afvoer van veront reinigende stof· 
fen naar de Adriatische Zee za! beperken. Het we-
gens zijn regionale belang reeds genoemde bedrijf 
voor de fabricage van isolatieglas in de Abruzzen 
past voor Italië nieuwe methoden toe, die het moge-
lijk maken per m® vensteroppervlak per jaar ongeveer 
35 liter stookolie uit te sparen. 

in vier Griekse Steden met bijna 300 000 inwoners, 
een analoog project in Denemarken in een stad met  
ruim 35 ODO inwoners en zuiveringsinstallatles in een 
farmaceutisch bedrijf in Italië om dit bedrijf in Staat te  
stellen tot aanpassing aan de nieuwste voorschriften 
op dit gebied. De samenwerking tussen ondernemin-
gen en wetenschappelijke instellingen in verschlllen-
de Lid-Staten vormde mede de grond voor de finan 
ciering van een fabriek van b iomedlsch materieel in 
Italië. 

Investeringen voor de modernisering en  
omschakeling van ondernemingen 

De Bank heeft bovendien in Griekenland, respectie-
velijk Italië twee nieuwe globale kredieten voor in 
totaal 21,7 miljoen toegekend ter financiering van  
kleinere projecten op het gebied van de energiebe-
sparing. Uit reeds lopende globale kredieten van dit  
type zijn in Italië en In Denemarken 20 bedragen toe-
gewezen voor een bedrag van in totaal 22,5 miljoen. 

De Bank heeft een krediet van 4.9 miljoen verstrekt 
voor de omschakeling van de produktie van een 
schrijfmachinefabriek te Crema In Lombardije op 
elektronische modellen en tekstbehandelings-
machines. 

Voor de verbetering van de verbindIngen tussen de 
Lid-Staten onderling zijn kredieten uit eigen middelen 
toegezegd voor 79,8 miljoen. Hierbij ging het vooral 
om 3 projecten: de aanschaf van 8 A 300 Β 4 Airbus-
toestellen door Alitalia voor de verbindingen met de 
andere Lid-Staten, de bouw van een roll-on/roll-off-
veerschip voor de verbindingen tussen lerland en  
Groot-Brittannië en de reeds genoemde radahnstal-
laties voor de contrôle op het luchtverkeer boven 
Griekenland ten behoeve van de 15 miljoen passa-
giers die jaarlijks gebruik maken van de binnenlandse 
en internationale vluchten, met name die tussen Grie
kenland en de andere Lid-Staten van de Gemeen
schap. 

Enkele andere, uit de eigen middelen van de Bank 
gefinancierde projecten van gemeenschappelijk 
Europees belang zijn reeds vermeld vanwege hun 
regionaal belang. Zo is 22,3 miljoen ter beschikking 
gesteld voor drie projecten op het gebied van de ml-
lieubeschermlng: de holering en afvalwaterzuivering 

Onder dit hoofd vallen bovendien een aantal projec
ten die in de eerste plaats gefinancierd zijn vanwege 
hun regionale belang. Zo was van de regionale 
kredietverlening 35,5 miljoen — met inbegrip van de 
toewijzingen uit de globale kredieten — bestemd 
voor 42 projecten in oude industriegebieden waar 
vernieuwingen vereist zijn met het oog op de werk-
gelegenheid en 158,4 miljoen voor infrastructuur-
projecten die nodig waren voor de bevordering van 
nieuwe industrievestigingen in dergelijke gebieden. 

Van de industriële kredietverlening had overigens 
107.7 miljoen betrekking op de verbetering van de 
produktiviteit en de concurrentiekracht van circa 
80 ondernemingen. Tenslotte beoogde een aantal 
projecten de introductie van zeer geavanceerde 
technieken die in het algemeen van belang zijn voor 
de toekomst van de industrie in de Gemeenschap. 
Het ging hierbij met name om biomedische appara-
tuur, de informatieverwerking, bepaalde ontwikkelin-
gen in de voedingsmiddelensector, de chemische 
industrie en de farmaceutica, alsmede om een visse-
rijcentrum. 
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label 5: Kredietverlening In de Gemeenschap In 1981 
Onderverdeeld naar sector 
5.1. Uit eigen middelen van de Bank 

Aantal Mil], Ecu 

% Toiaal 
waarvan toewiizmgen uit 

globale kredlelen Toiaal 
waarvan loewi|zmgen uit 

globale kredieten % 
Energie, verblndlngen en oveiige 
infrastructuur 218 110 2 349,2 38,6 83,3 

Energie 47 3 1 419,8 2.4 50,3 
Produktie 32 2 1 008,4 1.7 35,7 
Kernenergie 0) 10 700,6 24,8 
Thermische centrales 4 111,3 4.0 
Waterkrachtcentrales 2 28,7 1.0 
Warmtecentraies 6 2 29,0 1.7 1.0 
Gas- en oliewinning (^) 9 134,5 4.8 
Winning van vaste brandstoffen 1 4.3 0.1 
Transport 15 1 411,4 0,7 14,6 
Elektric/teitsieidingen 7 1 150,2 0.7 5.3 
one· en gasleidingen 8 261,2 9.3 

Verbindingen 137 107 600.0 36,2 21.3 
Vervoer 124 107 301,1 36,2 10,7 
Spoorwegen 2 62,8 2.2 
Autowegen 112 103 150,9 33,1 5.4 
Scheepvaart 6 3 14.7 3.0 0.5 
Luchtvaart 4 1 72,7 0.1 2.6 
Telecommunicatie 13 298,9 10,6 

Waterprojecten 25 229.2 8.1 
Verbetering van de landbouw 11 83,1 2.9 
Waten/oorziening en waterzuivering 14 146,1 5,2 

Diverse inlrastructuur 5 88.6 3.1 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) (3) 4 11.6 0.5 

Industrie, iandbouw en diensten 905 860 472,3 288,3 16,7 

Industrie 858 836 394.5 273,2 14,0 
Mijnbouw 14 14 11.5 11,5 0.4 
Metallurgie 22 22 16,6 16,6 0.6 
Bouwmateriaien 68 67 33,6 22,4 1,2 
Houtindustrie 79 79 10,2 10,2 0.3 
Glas en aardewerk 19 18 20,1 17,3 0.7 
Chemische Industrie 55 49 66,7 21,3 2.4 
Metaal- en machine-industrie 209 205 81,2 61,7 2.9 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel 29 27 23,1 11,6 0.8 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie 41 40 17,1 9.7 0.6 
Voedingsmiddelen 149 144 62,1 43,7 2.2 
Textiel en leer 35 35 5,4 5.4 0,2 
Papierpulp en papier 57 56 20,5 17.8 0,7 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie 59 59 21,4 21.4 0.8 
Overige 22 21 5,0 2,6 0.2 

Landbouw, bosbouw, visserij 13 13 4.1 4,1 0.2 
Diensten 13 11 43,7 11,0 1.5 

Toerisme 9 9 8.7 8,7 0.3 
Overige 3 2 31,3 2,3 0.1 
Onderzoek en ontwikkeling 1 3,7 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) (^) 21 30,0 1.0 

Totaal 1 123 970 2 821,5 326,9 100,0 
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5.2. Uit het nieuwe leningsinstrument 
Aantal Mil|. Ecu 

waarvan ioewi|Zingen uit waarvan toewijzingen uit 
Totaal globale kredieten Totaal globale kredieien % 

Energie, verbindlngen en overige 
infrastructuur 19 539,8 100,0 
Energie 7 93,7 17,4 

Produktie 5 69,9 13,0 
Thermische centrales 1 11.8 2.2 
Warmtecentraies 1 11,9 2.2 
Waterkrachtcentra/es 1 32,9 6.1 
Gas- en oliewinning 1 4.0 0.8 
Winning van vaste brandstoffen 1 9.3 1.7 
Transport 2 23,8 4.4 
Olie- en gasleidingen 2 23.8 4.4 

Verbindlngen 7 163,2 30,2 
Vervoer 4 99,5 18,4 
Spoorwegen / 28.4 5,.? 
Autowegen 3 71.1 13,2 
Teiecommunicatie 3 63,7 11,8 

Waterprojecten 2 60,0 11.1 
Watervoorziening en waterzuivering 2 60,0 11.1 

Diverse infrastructuur 3 222,9 41,3 
Totaal 19 539,8 100,0 

5 3 Uit eigen middelen van de Bank an uit het nieuwe leningsinstrum ent 

Energie, verbindlngen en overige 
infrastructuur 237 110 2 889,0 33,6 85,9 

Energie 54 3 1 513,5 2,4 45,0 
Produktie 37 2 1 078,3 1.7 32,1 
Kernenergie 0) 10 700.6 20,9 
Thermische centrales 5 123.1 3.7 
Waterkrachtcentrales 3 61.6 1.8 
Warmtecentraies 7 2 40,9 1.7 12 
Gas- en oliewinning (^) 10 138,5 4.1 
Winning van vaste brandstoffen 2 13,6 0.4 
Transport 17 1 435,2 0.7 12,9 
Elekthciteitsleidingen 7 / 150.2 0.7 4.5 
Olie- en gasleidingen 10 285.0 8.4 

Verbindingen 144 107 763,2 36,2 22,7 
Vervoer 128 107 400,6 36,2 11,9 
Spoorwegen 3 91.2 2.7 
Autowegen 115 103 222.0 33.1 6.6 
Scheepvaart 6 3 14.7 3.0 0.4 
Luchtvaart 4 1 72.7 0.1 2.2 
Telecommunicalie 16 362,6 10,8 

Waterprojecten 27 289,2 8.6 
Verbetering van de landb ouw 11 83,1 2.5 
Watervoorziening en waterzuivering 16 206,1 6.1 

Diverse infrastructuur 8 311,5 9.3 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) 4 11,6 0,3 
Industrie, landbouw en diensten 
(zie onder 5.1.) 905 860 472.3 288,3 14,1 
Totaal 1 142 970 3 361,3 326,9 100,0 
(1) Zonder 357.6 milioen aan door de Bank behandelde en geadrrinistreerde kredieten van Eufatorn. 
(2) Met inbegrip van aardoheraffinage (3t.e miljoen). 
(3) Verschil lussen het bedrag der in 1981 voor infraslructuurprojecien toegekende globale kredieien (50,2 Γηίΐίοβπ) en de gedurende da! jaar loegewezen bedragen uit eile 

voor dil doel uitsiaande kredieten (38.6 miijoen). 
(*) Verschil tussen hei bedrag der in 1981 voor projecten in de Industrie, de fandbouw en de diensiensector toegekende globale kredieten (3t8.3 milioen) en de gedurende 

dal laar loegewezen bedragen uit alle voor dit doel uiistaande kredieten (288,3 miljoen). 
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Verdeling naar sector 

De kredietverlening ten behoeve van d e energiesector beiiep in totaal 1 513,5 iniljoen, waarvan 1 419,8 mü-
joen uit eigen middelen en 93,7 mlljoen uit het nieuwe instrument; dit was 45 ®/o van de t otale kredietverle
ning in de Gemeenschap. Voor verkeersvoorzien ingen en teiecommunicatìe Is 763,2 mlljoen verstrekt, waar
van 600 mlljoen uit eigen middelen en 163,2 mlljoen uit het nieuwe Instrument. Voor samengestelde Infra- 
structuurprojecten Is 323,1 mlljoen ter beschikking gesteld, waarvan 100,2 mlljoen uit eigen middelen en  
222,9 mlljoen uit het nieuwe Instrument. Tenslotte Is een bedrag van 289,2 mlljoen, waarvan 229,2 mlljoen uit 
eigen middelen en 60 mlljoen uit het nieuwe Instrument, gegaan naar projecten op het gebied van de water-
voorzienlng, de afvalwaterzuivering, de irrigatle en afwatering. Uit eigen middelen Is 472,3 mlljoen toegekend 
voor projecten op het gebied van de Industrie en — zlj het In kleinere omvang — de landbouw en de dien-
stensector; ruim twee derde van deze kredietverlening of 318,3 miljoen is tot stand gekomen via globale kre-
dleten. 

Bijna de helft van de kredietverlening voor de ener
giesector betrof kerncentrales in Duitsland, Frank-
rijk, België en Italie (700,6 miljoen aan kredieten uit 
eigen middelen en garanties tegenover 432,6 miljoen 
in 1980). Ook het bedrag voor hoogspanningslijnen 
(150,2 miljoen uit eigen middelen) Is sterk gestegen. 
Op hoog peil bleef de kredietverlening voor thermi
sche centrales, waterkrachtinstallatles en wärmte/ 
krachtcentrales (169 miljoen uit eigen middelen en  
56,6 miljoen uit het nieuwe Instrument). Van een toe-
nemlng was ook sprake bij de kredieten voor de ont-
glnning van gas- en olievelden en voor het aanleggen 
van gasleidingen, waarvoor 395,7 miljoen uit eigen 
middelen en 33,1 miljoen uit het nieuwe instrument  
ter beschikking zljn gesteld. Voor de ontginning van 
vaste brandstoffen Is 13,6 miljoen (waarvan 9,3 mil
joen uit het nieuwe Instrument) toegekend. 

De meeste van deze projecten beantwoordden aan  
de communautaire doelstellingen op energiegebied.  
Sommige waren echter ook van regionaal belang. De  
verschillen tussen de tabellen 4 op biz. 30 en 31 en  
5 op biz. 40 en 41 vioelen, wat de rubriek energie  
betraft, voort uit de omstandigheid dat sommige In-
dustrlële projecten bijdragen tot de energiedoelstel-
lingen van de Gemeenschap en dat andere projec
ten wel de energiesector op regionaal niveau betref 
fen, maar geen invloed hebben op de energlevoor-
ziening van de Gemeenschap in haar geheel. 
De verdere Infrastructuur legde beslag op 41 % van 
de kredietverlening. 2o zijn 298,9 miljoen uit eigen  
middelen en 63,7 m iljoen uit het nieuwe instrument 
gegaan naar t elecommunlcatieprojecten (in Zuid-lta-
llë, het Verenlgd Koninkrijk, lerland, Griekenland en 
Groenland), alsmede 301,1 mi ljoen uit eigen midde-

Tabel 6; Belang van de globale kredieten In het kader van de kredietverlening voor de Industrie, 
de landbouw en de dienstensector (1977—1981) 

1977 1978 1979 1980 1981 

Toewijzingen uit lopende globale 
kredieten: 
aantal 
bedrag (a) In mlljoen Ecu 
Individuele kredieten en 
toewijzingen uit globale kredieten: 
bedrag (b) in miljoen Ecu 
(a)/(b) in % 

125 
53,6 

388,5 
13,8 

148 
68,3 

231,0 

29,6 

411 
128,2 

368,6 
34,8 

515 
128,2 

448,1 
28,6 

860 
288,3 

442,3 
65,2 
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len en 99,7 miljoen uit hat nieuwe instrument naar 
projecten betreffende wegenaanleg, spoorwegen, 
luchtvaart en havenverbetering, voornamelljk in min
der ontwikkelde gebieden. Voor watervoorzienings-
en afvalwaterzuiveringsprojecten die van belang wa
ren voor de economische bedrijvigheid in ontwikke-
lings- en omschakelingsgebieden is 146,1 miljoen uit 
eigen middelen en 60 miljoen uit het nieuwe instru 
ment ter beschikking gesteld. Een bedrag van 83,1  
miljoen uit eigen middelen was bestemd voor de irri-
gatie en drainage van circa 137 000 ha in Zuld-ltallë,  
Griekenland en lerland. Bovendlen zijn bedragen van 
respectievelijk 88,6 miljoen uit eigen middelen en  
222,9 miljoen uit het nieuwe instrument ter beschik
king gesteld voor de aanleg van industrieterreinen in 
Zuid-ltalië en Griekenland, voor infrastructuurprojec-
ten in enkele Schotse gebieden die zwaar zijn getrof
fen door de achteruitgang van traditionele bedrijfs-
takken en voor voorzieningen voor de herhuisvesting 
van de bevolking van de Italiaanse aardbevingsgebie-
den. 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1981 
Onderverdeeld naar sector 

Er zijn vier globale kredieten van in totaal 50,2 miljoen 
verstrekt ter financiering van kleinere infrastructuur- 
projecten. Uit lopende globale kredieten voor dit doel 
is in het verslagjaar in totaal 38,6 miljoen toegewezen 
ten behoeve van 110 kleine infrastructuurprojecten, 
zoals met name wegen- en havenaanleg in Frankrijk 
of kleine stadsverwarmingsnetten in Denemarken. 

H 
H 

Energie (produktie)  
Energie (transport) 

Vervoer 
Teiecommunicatle 

Diverse infrastructuur 

Industrie 
waarvan nieuw 
instrument 
waarvan globale 
kredieten 

Watervoorziening en afvalwaterzuivering 
Verbetering van de iandbouw 

De kredietverlening uit eigen middelen voor projec
ten in de Industrie, de Iandbouw en de dlensten-
sector beliep 472,3 miljoen, tegenover 585,4 mil
joen in 1980, 377,6 miljoen in 1979 en 262,6 miljoen in 
1978. Twee derde van het totale bedrag is toegekend 
in de vorm van globale kredieten. De grootste bedra
gen waren bestemd voor de metaalconstructiesec-
tor, de machinenijverheid, de chemische industrie, de 
voedingsmiddelenindustrie, de produktie van bouw-
materialen en de tertiaire sector (met name de vak-
opleiding). Van het totale bedrag had circa 27,4 % be-
trekking op de consumptiegoederenindustrie, 52,8%  
op de produktie van ha lffabrikaten en 19,8 % op die 
van investeringsgoederen. 

In 1981 konden 21 globale kredieten voor in totaal 
318,3 miljoen (19 voor in totaai 265,5 miljoen in 1980)  
worden verstrekt aan instellingen in Itallë, lerland, 

Griekenland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk 
en België. HIeruit zullen bedragen worden toegewe
zen llggende tussen 25 000 en 6 miljoen, ten behoeve 
van kleine projecten op het gebied van de industrie 
en de Iandbouw in probleemgebieden (19 globale 
kredieten voor 296,7 miljoen) of voor energiebespa-
ringen (2 globale kredieten voor 21,6 miljoen). 

De toewijzingen uit reeds lopende globale kredieten 
zijn in 1981 verder in aantal en bedrag toegenomen. 
Er is voor 288,3 miljoen toegewezen voor 860 projec
ten, tegenover 131,6 miljoen voor 518 projecten in 
1980. Het gemiddeld toegewezen bedrag lag bij 
335 000, hetgeen lager was dan het gemiddelde van 
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Eén van de prioritaire doelstellingen van de Gemeenschap is  
de vermindering van de afhankelijkheid van ingevoerde  
aardoUe. In 1981 was Ecu 1 439,7 miljoen bestemd voor deze 
doeistel/ing, waarvan Ecu 955,3 miijoen voor ontginning van 
interne energiebronnen in de Gemeenschap (foto:  
bruinkoolwinning) 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

de gehele période sinds 1969 — toen de eerste glo
bale kredleten zijn verstrekt — te weten 356 000.  
Toewijzingen zijn voornamelljk verricht in Italie (363  
voor 180,6 miljoen) en lerland (386 voor 43,3 miljoen). 
De rest had betrekking op het Verenigd Koninkrijk 
(46 voor 18,1 miljoen), Griekenland (34 voor 28 mil
joen) (^), Denemarken (24 voor 6.1 miljoen) en Bel-
gië (7 voor 12.3 miljoen). Bijna62 miljoen is gegaan naar 
205 projecten betreffende de machine-industrie en  
44 miljoen naar 144 projecten in de agrarische en  
voedingsmiddelensector. De rest was bestemd voor 
investeringen In de houtverwerking (79 voor ruim 10  
miljoen), de produktle van bouwmaterialen (67 voor 
ruim 22 miljoen), de rubber en kunststof verwerken
de industrie (59 voor ruim 21 miljoen), de Papierindus
trie en de drukkerij (56 voor bijna 18 miljoen), de che
mische industrie, de elektrotechnische Industrie, de 
textiel- en leernijverheid, de fabricage van transport-

') Zie ook biz. 51. 

materieel, de metaalverwerkende nijverheid, de glas
en keramische Industrie, de mijnbouw, de landbouw 
en de dienstensector. 

Zo bestond 65,2 % van de totale kredietverlening van 
de Bank ten behoeve van de Industrie, de landbouw 
en de dienstensector uit toewijzingen uit globale kre-
dieten (tabel 6 op bIz. 42). Deze methode blijkt een 
bijzonder efficient middel ter bevordering van de re
gionale ontwikkeling, daar zo steun wordt geboden 
aan een groot scala van activiteiten die betrekkelijk 
arbeidsintensief zijn. In totaal is op deze wijze bijge-
dragen tot het scheppen van ruim 14 300 nieuwe ar-
beidsplaatsen en het veiligstellen van bijna 8 000 an
dere arbeidsplaatsen. De investeringen per arbeids-
plaats bedroegen gemiddeld 49 600, terwijl dit be-
drag voor grote industriële projecten waarvoor indivi 
duale kredieten zijn verstrekt, bij 148 500 lag. Onaf-
hankelijke ondernemingen met minder dan 500 man 
personeel ontvingen 95 % van het aantal toewijzingen 
en 80 % van het totale bedrag. 

Verdeling naar land 

Van de kredietverlening in 1981 ìs drie kwart gegaan naar Italîë, lerland, het Verenigd Konlnkrlik en Grieken
land — de landen met de ernstigste regionale en structurele Problemen. In deze landen Is uit eigen middelen 
1 954,6 miljoen en uit het nieuwe Instrument 499,5 miljoen toegekend, d.w.z. In totaal 2 454,1 miljoen. 

Verreweg het grootste bedrag was In het verslagjaar 
bestemd voor Itallë: 1 699,6 miljoen — waarvan 
1 251,3 miljoen uit eigen middelen en 448,3 miljoen 
uit het nieuwe instrument — tegenover 1 290,3 mil
joen in 1980. Dit land legde aldus beslag op ruim de 
helft van de totale kredietverlening van de Bank in de 
Gemeenschap. Een deel hiervan had betrekking op 
kredieten voor de wederopbouw na de aardbevingen: 
31,8 miljoen uit eigen middelen en 296,4 miljoen uit 
het nieuwe instrument. Bij 63 % van het totale bedrag 
— uitsluitend kredieten voor infrastructuurprojecten 
— zijn uit begrotingsmiddelen rentesubsidies in het 
kader van het E.M.S. toegekend, namelijk bij 639,1  
miijoen uit eigen middelen en 96,4 miljoen uit het 
nieuwe instrument (zie biz. 25). 

Ruim drie kwart van de kredietverlening betrof 
projecten in Zuid-ltalië. De energievoorziening legde 

beslag op circa 35 % van het totale bedrag. Bijna een 
kwart was bestemd voor de telecommunicatie en het 
transportwezen, evenals trouwens voor de water-
voorziening, irrigatie en verschlllende infrastructuur
projecten in met name de aardbevingsgebieden. On-
geveer 15 % is naar de industrie en de dienstensec
tor gegaan. Ruim twee derde van laatstgenoemd be
drag betrof kleine investeringen die via globale kre
dieten zijn gefinancierd. Aan het eind van het jaar is  
tenslotte een kaderovereenkomst afgesloten die 
voorziet In kredieten tot een bedrag van 115,4 miijoen 
uit eigen middelen en 63,7 miijoen uit het nieuwe in 
strument ter financiering van enkele duizenden wo- 
ningen in 14 industriële centra in Zuid-ltalië (^). 

(') Oaar de ze kredieien nog met zi|n toegekend. ζΐ|π de betrokken bedra-
gen met oogenomen in de statislieken beueitende de kredietverlening van 
de Bank over 1981 
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De kredietverlening in lerland beliep 342,6 miljoen —  
waarvan 325.3 miljoen uit eigen middelen en 17,3 mil
joen uit het nieuwe instrument — tegenover 376 mil
joen in 1980. Bij 85% van het totale kredietbedrag 
zijn rentesubsidies toegekend in het kader van het 
E.M.S. (272,3 miljoen uit eigen middelen en alle kre-
dieten uit het nieuwe instrument). De bestemmingen 
in dit land waren verdeeld over energievoorziening 
(41 %), het transportwezen en de telecommunicatie 
(26%), de Industrie en de landbouw (25%), voor-
namelijk ter financiering van kleine projecten en van  
vakopleidingscentra. 

De kredietverlening in Duitsland beliep 292 miljoen 
tegenover 14,2 miljoen In 1980 en was geheel be-
stemd voor de energiesector. Met name zijn hier 
twee garanties verstrekt op door een bankconsor- 
tlum verstrekte kredieten voor de financiering van 
een kerncentrale. 

In Frankrijk heeft de Bank uit eigen middelen 226,7  
miljoen toegekend en uit het nieuwe instrument 40,3 

miljoen, d.w.z. in totaal 267 miljoen, hetgeen vrijwel 
evenveel was als he t voorafgaande jaar. Twee derde 
hiervan is naar de energiesector gegaan en een 
derde naar infrastructuurprojecten, met name auto-
wegen. 

In het Verenigd Koninkrijk was sprake van een daling 
van 688 miljoen In 1980 tot 252,7 miljoen in het ver-
slagjaar, waarvan 218,8 miljoen uit eigen middelen en  
33,9 miljoen uit het nieuwe Instrument. Deze daling Is  
deels veroorzaakt door een beleid, gericht op beper-
king van de financieringsbehoefte van de overheids-
sector. De gefinanclerde projecten bevonden zieh 
alle in ontwikkelingsgebieden en hadden vooral be-
trekking op verblndingen, waterprojecten en industrlë- 
le investeringen van kleine omvang. 

In alle andere landen zijn uitsluitend kredieten uit de 
eigen middelen van de Bank toegekend. Die in Beigie 
van in totaal 182,5 miljoen (tegenover 153,2 miljoen in 
1980) waren in hoofdzaak betemd voor de financie 
ring van twee kerncentrales. Met 159,2 miljoen was 

Jabel 7: Kredietverlening Inde Gemeenschap In 1981,1980 en van 1958 tot 1981 
Onderverdeeld naar land 

1980 1958—1981 

Uit eigen 
middelen 

Uit het 
nieuwe 
instru 

ment Totaal 
Uit eigen  
middelen 

Uit het 
nieuwe 
instru

ment Totaal 
Uit eigen  
middelen 

Uit het 
nieuwe 
instru

ment Totaal 
Mil). 
Ecu % Mil]. 

Ecu 
Mil). 
Ecu % Milj. 

Ecu % Milj. 
Ecu 

Milj. 
Ecu % Milj. 

Ecu % Milj. 
Ecu 

Milj. 
Ecu o/o 

België 182,5 6,5 182,5 5,4 153,2 5.6 153,2 5,2 568,2 3.3 568,2 3,1 
Denemarken 142,9 5,1 142,9 4,3 81,1 3.0 18,1 99,2 3,4 431,8 2,5 18,1 449,9 2,5 
Duitsland 292,0 10,3 292,0 8,7 14,2 0,5 14,2 0,5 1 193,0 6,9 1 193,0 6.6 
Griekenland (2) 159,2 5,6 159,2 4,7 159,2 0,9 159,2 0,8 
Frankrijk 226,7 8,0 40,3 267,0 7,9 279.0 10,1 279,0 9.5 2 537,0 14,7 40,3 2 577,3 14,1 
lerland 325,3 11,5 17,3 342,6 10,2 334,3 12,1 41,7 376,0 12,7 1 273,8 7,4 145,8 1 419,6 7.8 
Italie 1 251,3 44,4 448,3 1 699,6 50,6 1152,5 41,9 137,8 1 290,3 43,7 7 193,6 41,8 671,1 7 864,7 43,1 
Luxemburg 9,0 0,1 9.0 0,1 
Nederland 105,2 0,6 105,2 0,6 
Verenigd 
Koninkrijk 218,8 7,8 33,9 252,7 7,5 688,0 25,0 688,0 23,3 3 534,8 20,5 139,2 3 674,0 20,1 
Buiten de Ge
meenschap (3) 

22,8 0,8 — 22,8 0,7 50,9 1,8 50,9 1.7 223,5 1,3 223,5 1,2 
Totaal 2 821,5 100,0 539,8 3 361,3 100,0 2753,2 100,0 197,6 2 950,8 100,0 17229,1 100.0 1 014,518 243,6 100,0 

waarvan  
garanties 282.1 10,0 14,2 0.5 524,5 3.0 

(1) ζίθ noot 2 bij label 1 op biz. 21. 
(2) zie label 8 op biz. 50 en Jaarverslag 1980, biz. 91, voor de kredietverlening in Griekenland van 1964 toi 1980 krachtens de associatieovereenkomst. 
(3) Kredieten van direct belang voor de Gemeenschap. verstrekt krachtens artikel 18, lid 1, 2e alinea, van de Statuten, op grond waarvan de de Raad van 

Gouverneurs de Bank kan machtigen kredieten buiten de Gemeenschap te verstrekken. 
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Kredieîverlening binnen de Gemeenschap 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1981 
Onderverdeeld naar land en sector 

milj. Ecu 
1800-

1600-

1400-

1200-

1000-

800-
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400-
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de kredietverlening in Griekeniand ongeveer 60 % 
hoger dan in 1980, het laatste jaar vóór de toetreding 
van dit land ('). Er zij aan herinnerd dat de Lid-Staten 
in het aan de toetredingsakte gehechte protocol nr. 7 
de instellingen aanbevelen op doeltreffende wljze ge-
bruik te maken van de communautaire middelen om 
Griekeniand te helpen zijn doelstelling inzake indus-
trialisatie en economische ontwikkeling te bereiken, 
daar dit in het gemeenschappelijk belang van de Lid-
Staten is. Kredieten zijn in dit land verstrekt voor het 
transportwezen en de telecommunicatie, irrigatie en 
afvalwaterzuivering (61,5 %), alsmede voor industriele 
en agrarische projecten van kleine omvang (38,5 %). 

In Denemarken is 142,9 mil joen ter beschikking ge-
steld, waarvan ruim vier vijfde voor energieprojecten 
— met name gasleidingen — en de rest o. a. voor de  
telecommunicatie in Groenland, havenaanleg en klei 
ne projecten in de industrie of de wegensector. 

Tenslotte is buiten de Gemeenschap een krediet 
toegekend voor de Tunesische sectie van de gaslei-
ding Algerije-ltallë en zulks krachtens artikel 18 van 
de Statuten vanwege het belang van dit project voor 
de energievoorziening van de Gemeenschap. 

π Zie ook biz. 51 

Industrie 
Diverse infrastructuur 
Energie 
Wederopbouw Zuid-ltalië  
waarvan nieuw instrument 

GB Β Gr Dk Buiten 
de 
Gemeenschap (^) 

{!) zie noe« 3 bij 7 op Wz. 46 
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Buiten de Gemeenschap is in 1981 Ecu 486,8 mil/oen 
toegekend. waarvan Ecu 277 miijoen in het 
Middeiiandse-Zeegebied en Ecu 209,8 miljoen in de landen in 
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan 
(A.C.S.-landen), alsmede de fanden en gebieden overzee  
(LG.O.). in de AC.S.-ianden was 36,7% van het totale bedrag  
bestemd voor de mijnbouw. 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Buiten de Gemeenschap neemt de Bank deel aan het ontwlkkelingsbeleld van de Gemeenschap door de ver· 
strekking van financleringsmiddelen In de MIddellandse-Zeelanden — met Inbegrip van Portugal en Spanje —,  
de landen in Afrika» het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de landen en gebieden 
overzee (L.G.O.), voor projecten die bijdragen tot hun economische en sociale ontwikkeling en zulks op 
grond van de met deze landen afgesloten overeenkomsten en financiële protocollen, alsmede de desbetref 
fende besluiten. 

Op grond hiervan is In totaal 486,8 miljoen ter beschikking gesteld — tegenover 547,7 miljoen in 1980 —  
waarvan 277 miljoen in het Middellandse-Zeegebied en 209.8 miijoen In de A.C.S.-landen. Van het totale be
drag had 396,4 miljoen betrekking op kredieten uit de eigen middelen van de Bank — die in de normale boek-
houding vallen — en 90,4 miijoen op transacties ult begrotingsmiddelen van de Gemeenschap, die In de Spe 
ciale Sectie worden beheerd. 

Bij de financiering van vele projecten in de Middeiiandse-Zeelanden en de A.C.S.-landen heeft de Bank sa 
mengewerkt met diverse andere instellingen, met name de Wereidbank, de International Finance Corpora
tion, het Europese Ontwikkelingsfonds, de islamic Bank for Development, de Caisse Centrale de Coopération 
Économique, de Kreditanstalt für Wiederaufbau, de Commonwealth Development Corporation en de Finan- 
clerlngs Maatschapplj voor Ontwikkelingslanden. 

Kredietverlening in het Middellandse-Zeegebied 

De activiteiten van de Bank in het Middellandse-Zee 
gebied Stenden In 1981 on der invloed van enkele in-
stitutionele veranderingen: Griekenland is toegetre-
den tot de Gemeenschap; met Spanje en Portugal is 
een financiële samenwerking vóór hun toetreding tot 
stand gekomen; het derde financiële protocol met 
Turkije en de meeste financiële protocollen met de  
zuidelijke Middellandse-Zeelanden zijn in dit jaar af-
gelopen('). De kredietverlening in de noordelijke 
Middeiiandse-Zeelanden is in het algemeen gedaald, 
ondanks de eerste activiteiten in Spanje, terwiji deze 
in de Maghreb- en Machrak-landen, alsmede Israel, is 
toegenomen. 

De kredietverlening uit eigen middelen beliep 238 mil
joen tegenover 247 miljoen in 1980. Bij kredieten tot 
een bedrag van 128 miljoen zijn rentesubsidies van 2 
of 3 % v erstrekt ten laste van de begroting van de 

(') Zie bl2. 82 en 63 voor een overzi chi over de aciiviteiten krachiens deze 
proiocollen. 

Qemeenschappen. Bovendien zijn — eveneens uit 
de begrotingsmiddelen van de Gemeenschap — in 
Turkije leningen tegen bijzondere voorwaarden (loop-
tijd 40 jaar, waarvan 10 aflossingsvrij, rentevoet 
2.5 %) verstrekt tot een bedrag van 39 miljoen. 

Van het totale bedrag in de Middellandse-Zeelanden 
is ruim 60 % gegaan naar Portugal en Spanje (119 mil
joen) alsmede Turkije (49 miljoen). Ruim de helft van 
het totale bedrag had betrekking op Industriële pro
jecten van kleine omvang, gefinancierd via vijf globale  
kredieten (42,6 %) of op investeringen in de land-
bouw en de bosbouw (10,8%). Uit lopende globale  
kredieten is in 1981 127,3 miljoen toegekend voor 
191 kleine projecten op het gebied van de industrie,  
de landbouw en de dienstensector (hoofdzakelijk het  
toerisme), die vermoedelijk bijna 10 000 arbeidsplaat- 
sen zullen scheppen. Voor wegen- en havenaanieg  
was circa 20 % bestemd en voor de energievoorzie- 
ning ruim een vierde. De meeste energieprojecten  
beoogden de ontginning van binnenlandse energie- 
bronnen in de betrokken landen en energiebesparin- 
gen. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Tabel 8: Kredletveriening In de Middellandse-Zeelanden In 1981 en van 1963 tot 1981 (') 

Onderverdeeld naar land 

Uit eigen middelen Uit begrotingsfniddelen Totaal 

Mil|. Ecu % Mill. Ecu % Mil|. Ecu % 
1981 
Middeliandse Zee 
(noord) 

Portugal 
Spanje 
Turkije 

Maghreb-landen 
Algerije 
Marokko  
Tunesië  

Machrak-ianden 
Jordarìle  
Libanon 

Overige 
Cyprus  
Israël 

129,0 

52,0 

15,0 

42,0 

79,0 
40,0 
10,0 

10,0 
30,0 
12,0 

3.0 
12.0 

12.0 
30,0 

54,3 

21.8 

6.3 

17.6 

39.0 100.0 
33.2 
16.9 

4,2 

4.2 
12,6 

5,0 

1.3 
5,0 

5,0 
12,6 

39,0 100,0 

168,0 

52.0 

15,0 

42,0 

79,0 
40,0 
49,0 

10,0 
30,0 
12,0 

3.0 
12,0 

12,0 
30,0 

60,7 

18,8 

5.4 

15,1 

28.5 
14.5 
17.7 

3,7 
10.8 
4,3 

1,1 
4.3 

4.3 
10,8 

Totaal (2) 238,0 100,0 39,0 100,0 277,0 100,0 

1963—1981 
Middetlandse Zee  
(noord) 

Griekenland 
Joegoslavië 
Portugal 
Spanje 
Turkije 

Maghreb-landen 
Algerije 
Marokko  
Tunesië 

Machrak-ianden 
Egypte 
Jordanië 
Libanon  
Syrië 

Overige  
Cyprus 
Israël  
Malta 

926,4 75,2 600,0 93,3 1 526,4 81.4 

127,0 

133,7 

45,0 

341,4 
50,0 

380,0 
40,0 

115,0 

30,0 
56,0 
41,0 

65,0 
18,0 
35,0 
15,7 

12,0 
30,0 

3,0 

10,3 

10,9 

3.6 

27.7 
4,1 

30.8 
3,3 
9.3 

2.4 
4.6 
3.3 

5,3 
1.5 
2.8 
1.3 

1.0 
2.4 
0,2 

34,0 

3.8 

5.0 

10,0 

590.0 

19,0 
15,0 

0.3 

3.5 

5.0 

5,3 

0,6 

0,8 

1.6 

91.7 

3,0 
2,3 

0,1 

0,5 

0.8 

161,0 

137.5 

50,0 

351,4 
50,0 

380,0 
40,0 

705,0 

30,0 
75.0 
56.0 

65.0 
18.3 
35.0 
19.2 

12.0 
30.0 

8,0 

8,6 

7.3 

2.7 

18,7 
2.7 

20,3 
2.1 

37.6 

1.6 
4.0 
3,0 

3.5 
1.0 
1.8 
1.0 

0.6 
1.6 
0.5 

Totaal Ρ) 1232.1 100,0 642,8 100,0 1 874,9 100.0 

(') Zie noot 2 bij label 1 op biz. 21. 
(2) 20 Kredieten. waarvan 6 globale kredieien voor in lotaal 115 mlljoen; 191 
(3) 169 kredieten, waarvan 33 globale kredieien voor m toiaal 39Θ.7 miljoen; 

toewiizingen uit lopende globale kredieten voor in lo taal 127.3 miljoen. 
457 toewijzingen uit lopende globale kredieten voor in toiaal 311,1 miljoen. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Noordelijke Middellandse-Zeelanden 

Portugal 

In dit land zijn vier kredieten voor in totaal 79 miljoen 
toegekend, waarvan 49 miljoen krachtens het finan-
ciële protocol, zodat het totale bedrag van 200 mil
joen, waarln dit protocol voorzag, eind 1981 geheel 
was toegezegd. De resterende 30 miljoen had be-
trekking op een globaal krediet ter financiering van 
industriële en toerlstische projecten van kleine om-
vang, toegezegd krachtens de communautaire steun  
ter bevordering van de integratie van de Portugese 
economie in die van de Gemeenschap, 

Van de toegezegde kredieten was er een bestemd  
voor de aanpiant van 16 800 ha eucalyptus op margi 
nale grond of in verouderde boombestanden, met het  
oog op de papierpuipproduktie. Het belang van dit  
project blijkt uit het feit, dat bijna 20 % van de totale  
export van Portugal bestaat uit bosbouwprodukten. 
Uit lopende globale kredieten is 17,2 miljoen toege- 
wezen voor 21 projecten, met name in de voedings- 
middelen- en houtindustrieën. Voorts is een krediet 
verstrekt voor de verbetehng van de weg tussen Lis 
sabon en Zuid-Portugal, die niet alleen van belang is 
voor het toerisme, maar ook voor de economische 
ontwikkeling van de betrokken streken. 

De kredieten zijn ten goede gekomen van een natio 
naal regelcentrum voor het Turkse stroomkoppelnet, 
alsmede de uitbreiding van dit net, en de bouw van 
een waterkrachtcentrale te Karakaya aan de Eufraat 
met een vermögen van 1 800 MW, hetgeen overeen-
komt met 2 miljoen ton aardolie. Uit lopende globale  
kredieten is 23,3 miljoen toegezegd voor 22 industrië 
le projecten van kleine omvang, met name in de ma-
chinenijverheid. 

Griekenland 

Uit nog tijdens de associatieperiode toegekende 
globale kredieten is 26,7 miljoen toegewezen voor 40 
kleine projecten op het gebied van de irrigatie en de  
industrie (vooral voedingsmiddelen en machinenijver-
heid) alsmede een bedrag van 0,5 miljoen voor de  
modernisering van 105 kleine landbouwbedrljven. 

Zuidelijke Middellandse-Zeelanden 

Spanje 

Krachtens de financiële samenwerking vóór toetre-
ding van Spanje tot de Gemeenschap (zie biz. 12) 
zijn in dit land twee globale kredieten aan de Banco 
de Credito Industrial verstrekt voor in totaal 40 mil
joen ter financiering van enerzijds industriële projec
ten van kleine omvang in de minder ontwikkelde de-
len van S panje en van anderzijds de omschakeling 
van verschillende cementfabrieken op kolenstook. 

De Bank heeft in vijf van deze landen bedragen ter  
beschikking gesteld van in totaal 67 miljoen uit eigen  
middelen krachtens de overeenkomsten die zij met 
de Gemeenschap zijn aangegaan. Hiermede zijn de  
voor Marokko, Tunesië en Jordanië in de betrokken  
protocollen voorziene bedragen geheel toegezegd. 

Maghreb-landen 

Marokko 

Turkije 

In Turkije is in totaal 49 miljoen ter beschikking ge
steld, waarvan 10 miljoen uit eigen middelen en 
39 miljoen uit begrotingsmiddelen van de Gemeen
schap. Hiermede is het bedrag aan communautaire 
steun uitgeput, waarin het derde financiële protocol  
tussen de Gemeenschap en Turkije voorzag. 

Aan het Koninkrijk Marokko zijn twee kredieten van 
elk 15 miljoen toegekend. Het eerste krediet was be
stemd voor uitbreiding van de fosfaathavens van Safi 
en Agadir ten einde aldaar d e wachttijden te beper-
ken; het tweede krediet was een globaal krediet ter 
financiering van kleine industriële projecten. Hieruit 
en uit een reeds eerder verstrekt globaal krediet is 8  
miljoen toegewezen voor 44 industriële projecten, 
grotendeels in de voedingsmiddelenindustrie, de tex-
tielnijverheid en het leerbedhjf. 
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In 1981 in de Mtddellandse-Zeelanden, de A.C.S.Handen en de LG.O. gefinancierde projecten 

miij. Ecu 

van 10.1 tot 30 

van 30,1 tot 90 

Energie 

Overige infrastructuur 

Mijnbouw 

LandbouwH 

Industrie 

(' ) omval vertj^efing van de landbouw m hei algemeen, invesfenngen 
91 landbouMbedrijven. veeteeit. bosbouw, vissenj. agro-indusinc. 
houtindustne en veowerKende bedriivea 
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Tunesië 

In dit land zljn twee kredieten voor in totaal 12 miljoen 
toegezegd voor de verwerking van agrarische Pro 
dukten: dadels voor de export, groenten en fruit voor 
de binnenlandse markt, zuivelprodukten, eieren en 
de kippenfokkerij. Uit een in 1979 toegekend globaal 
krediet zijn 4 bedragen voor in totaal 2,5 miljoen toe-
gewezen. 

Algerije 

In dit land is een bedrag van 10. miljoen ter beschik-
king gesteld voor verbeteringen aan de weg Con-
stantine-Jijel ten einde aldus een betere verbinding 
met de kust te bewerkstelligen. 

Machrak-landen 

Libanon 

In dit land Is 12 miljoen gegaan naar de elektrische  
centrales van Zouk en Jieh, respectievelijk ten noor-
den en ten zuiden van Beiroet. 

Jordanie 

Een krediet was bestemd voor aanleg van een in-
dustrieterrein te Sahab In de zuldelijke voorsteden 
van de hoofdstad en de bouw van een honderdtal be-

drljfshallen voor het midden- en klelnbedrijf. Ult eer-
der toegekende kredieten Is 4,4 mlljoen toegewezen 
voor 13 kleine projecten. 

Egypte 

Ult het globale krediet van 1979 is 14,0 miljoen toege
wezen voor 23 p rojecten, met name op het gebled 
van de voedingsmiddelensector, de textlelnijverheid 
en de leerindustrie. 

In het verslagjaar is de Bank voor het eerst actief ge-
weest In Israel en Cyprus. 

Israël 

Hier zljn twee globale kredieten van elk 15 miljoen 
toegekend en geheel toegewezen ten behoeve van 
23 kleine projecten, voornamelijk betreffende de che 
mische Industrie, de voedingsmiddelenindustrie en  
de inrichting van industrieterrelnen. Hiermede Is het  
in het financiële protocol vermelde totale bedrag voor  
de communautaire steun uitgeput. 

Cyprus 

Een krediet van 12 miljoen Is gegaan naar de elektri 
sche centrale van Dhekella om deze In staat te stel 
len te voldoen aan de stijgende behoefte van de in
dustrie, de landbouw en het toerisme op het gehele 
eiland. 

Landen In Afrika, het Cariblsche gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen), 
aismede de landen en gebieden overzee (L.G.O.) 

Krachtens de tweede overeenkomst van Lomé en 
het besluit betreffende de L.G.O. heeft de Bank in 
1981 in totaal 209,8 mlljoen ter beschikking gesteld, 
waarvan 158,4 mlljoen ult eigen middelen. Zo zljn 12  
kredieten uit eigen middelen voor in totaal 118,4 mll
joen verstrekî (^), ais mede 18 bedragen aan risico-
dragend kapitaal voor in totaal 49,5 mlljoen uit midde
len van het E.G.F. Bovendien is voor de eerste maal 

(') Kredieten met reniesubsidie van gewoonlijk 3% uii middelen van het 
Europese Ontwikkelingstonds (E .O F ) Daar de rente over Kredieten van de 
Bank nooit meer mag bedragen dan 8%. wordt de rentesubsidie verhoogd 
in geval de renievoet van de Bank uitstiigt boven 11 "A 

een krediet zonder rentesubsidie tot een bedrag van 
40 miljoen verstrekt krachtens artikel 59 van de over
eenkomst en de bijiage XXXI bij deze overeenkomst, 
die bepalen dat de Bank van geval tot geval kredieten 
ult eigen middelen tot een bedrag van in totaal 
hoogstens 200 miljoen ter beschikking kan stellen  
voor Investeringen op mijnbouw- en energiegebied, 
die van ge meenschappelijk belang zijn voor het be-
trokken land en de Gemeenschap, Tenslotte zijn 9  
bedragen van in totaal 1.9 miljoen toegewezen op 
grond van in het kader van de eerste overeenkomst 
van L omé verstrekte algemene machtigingen ter fi 
nanciering van feasibility studies en technische bij-
stand met behulp van rislcodragend kapitaal. 
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label 9: Kredietverlening In de landen In Afrika, tiet Carlblsche gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) 
en de landen en gebleden overzee (L.G.O.) in 1981 

Onderverdeeld naar land 

Uil eigen middelen 

Milj. Ecu 

Risicodragend kapitaal uit 
begrotingsmiddelen 

Milj. Ecu Mllj. Ecu 

Toiaat 

% 

Afrika 106,4 67,2 34,0 66,2 140,4 66,9 

West-Afrika 29,4 18,6 5,4 10.5 34.8 16,6 
Liberia 0.7 1,4 0,7 0.3 
Mali — — 0.2 0.4 0,2 0.1 
Niger 10,0 6,3 — — 10,0 4.8 
Senegal 10.0 6.3 2.7 5.2 12,7 6.1 
Togo 4.4 2.8 — — 4,4 2.1 
Westalrlkaanse ont-
wikkelingsinstelling 5.0 3.2 1,8 3,5 6,8 3.2 

Midden-Afnka 32.0 20.2 10.0 19.5 42.0 20.0 
Burundi 4.0 7.8 4.0 1.9 
Gabon 22.0 13.9 — — 22,0 10,5 
Kameroen 10.0 6.3 — — 10,0 4.8 
Zaïre — — 6.0 11,7 6,0 2.8 

Oostelijk en Zuidelijk 
Afrika 45,0 28.4 18.6 36.2 63,6 30,3 

Comoren — — 0,2 0.4 0,2 0,1 
Djibouti — — 1.8 3.5 1.8 0.9 
Kenya 6,5 4.1 1.6 3.1 8,1 3.9 
Lesotfio — — 3.1 6.0 3.1 1,5 
Madagaskar — — 2,2 4,3 2.2 1.0 
Malawi — — 0,4 0,8 0.4 0.2 
Swaziland 7.0 4.4 — — 7.0 3,3 
Tanzania — — 7,5 14,6 7.5 3.6 
Uganda — — 0.3 0,6 0.3 0,1 
Zambia 31,5 19.9 1,5 2,9 33.0 15,7 

Carlblsch gebled — — 0.2 0.4 0,2 0,1 
St. Lucia — — 0.2 0,4 0.2 0,1 

Stille Oceaan 52,0 32,8 16,2 31,5 68,2 32,5 
Fiji 12,0 7.6 0,2 0.4 12,2 5.8 
Papua-Nieuwguinea 40,0 25,2 12,0 23,3 52.0 24,8 
Tonga — — 1,0 1.9 1.0 0.5 
Westsamoa — — 3,0 5.9 3.0 1.4 

Totaal A.C.S.-landen 158,4 100,0 50,4 98,1 208,8 99,5 

LG.O. 
Nieuw Caledonië 

— — 1,0 
1.0 

1,9 
1,9 

1.0 
1.0 

0,5 
0.5 

Totaal generaal V) 158,4 100,0 51,4 100,0 209,8 100,0 

(') 40 kredielen, waarvan 7 globale kredieten voor tn toiaal 23,5 milioen; 54 loewi|zingen uil iopende globale kredleten voor in lotaal 31.7 mil|oen. 
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Risicodragend kapitaaf w ordt door de Bank als lasî- 
hebster van de Gemeenschap gebruikt voor directe  
deelnemingen of voor leningen aan een A.C.S.-iand 
of nationale ontwikkelingsinstelling ter verbreding 
van de eigen-vermogensbasis van ondernemingen in 
dat land, of voor steun in de vorm van zogenaamd 
quasi-kapitaai Dit quasi-kapitaaf kan de vorm aanne-
men van achtergestelde leningen die pas behoeven 
te worden terugbetaald na aflossing van andere prio 
ritaire leningen, of van voorwaardelijke leningen 
waarvan de aflossing en de looptijd bij toekenning 
van de lening afhankeiijk worden gesteld van bepaal-
de rendementsvoorwaarden. Voor verschilfende van 
de betrokken projecten is naast risicodragend kapi-
taal ook een krediet uit eigen middelen van de Bank 
ter beschikking gesteld. De souplesse van dergelijke 
financieringen en van de voorwaarden waaronder ze 
kunnen plaatsvinden, laten een zo goed mogelijke af-
stemming op de projecten toe, zodat kan worden  
voorzien in de meest uiteeniopende financieringsbe-
hoeften. met name in de ärmste A.C.S.-landen, als-
mede in de mogelijkheid feasibility studies te doen 
verrichten. 

De Bank heeft in 1981 voor het eerst toezeggingen 
kunnen doen in Lesotho, Uganda, Westsamoa, Tonga 
en St. Lucia. Van het totaal ter beschikking gestelde 
bedrag is 36,7 % gegaan naar de mijnbouw — welke  
de tweede overeenkomst van Lomé van bijzonder be-
lang acht —. 30,7 % naar de energievoorzlening, 
25,2 % naar de verwerkende nijverheid (waarvan 
13,4% naar kleine investeringen), 6,9% naar het 
transportwezen en de rest naar de dienstensector, 
met name voor feasibility studies. 

De gefinanclerde projecten zullen naar raming circa 
5 000 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen, voorname-
lijk In de industrie. De gemlddelde Investerlngskosten 
per arbeldsplaats liggen met 570 000 op vrij hoog 
pel), h etgeen met name samenhangt met het grote 
gewicht van enkele omvangrljke mijnbouw- en ener-
gieprojecten, alsmede van bepaalde omschakelings-
en modernlserlngsprojecten. Daarentegen liggen de  
investeringskosten per arbeldsplaats voor de toewlj-
zingen uit globale kredieten bIj slechts 54 000. De ge-
financierde energieprojecten zullen de aardolle-ln-
voer van de betrokken landen met circa 100 000 ton 
kunnen verminderen, hetgeen 0,5 % uitmaakt van de  
totale invoer van koolwaterstotfen der A.C.S.-landen 
in 1980. Wordt bovendlen rekening gehouden met de  
van 1977 tot 1980 geflnancierde projecten, dan is 
sprake van een besparing van circa 0,6 miljoen ton 

aardolle-equivalent of ongeveer 3 
voer. 

van de totale in-

De kredieten uit de eigen middelen van de Bank wa 
ren voor ongeveer 90 % bestemd voor projecten in 9 
A.C.S.-landen, waarvan 2 met een betrekkelljk hoog 
Inkomen per hoofd en 7 in de midden-categorie. 
Daarentegen Is risicodragend kapitaaf ter beschik
king gesteld voor projecten In 7 van de ärmste  
A.C.S.-landen en In 8 andere landen In de midden-
categorie. 

In Afrika heeft de Bank middelen ter beschikking ge
steld in 19 landen en voor een regionale ontwlkke-
llngsbank. 

In Zambia zljn drie bedragen van In totaal 33 miljoen 
gegaan naar een project betreffende de terugwinning 
van circa 35 000 ton koper per jaar uit afvalgesteente 
van de mljnen en naar de financiering via de Develop
ment Bank of Zambia van kleine projecten op het ge-
bled van de Industrie, de agro-industrie, de mijnbouw 
en het toerisme, mede door middel van deelnemin
gen, leningen tegen bijzondere voorwaarden en de  
financiering van feasibility studies. 

In Gabon zijn twee kredieten van In totaal 22 miljoen 
toegekend voor respectievelljk de modernlserlng en 
uitbrelding van een uraniummljn en de vergroting van 
een waterkrachtcentrale die een afgelegen mljnge-
bied in het land van stroom voorzlet. 

In Senegal waren drIe bedragen van in totaal 12,7 mil
joen bestemd voor 

— de modernlsering en uitbrelding van een cement-
fabrlek 

— een fabriek van fosfoorzuur en kunstmest op ba
sis van plaatselljk gewonnen fosfaten 

— exploratle naar lichte oliën voor de kust van Casa- 
mance, atsmede in de rest van het land. 

In Kameroen is een krediet van 10 miljoen gegaan 
naar de modernlserlng van het baanvak Edea-Eseka 
van de nationale spoorwegen. 

In Niger Is met een krediet van 10 miljoen de tweede 
fase van een thermische centrale geflnancierd, die 
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stroom zai opwekken op basis van In het noorden 
van het land te Anou Araren gewonnen steenkool. 

In Kenya waren drie bedragen van in totaal 8,13 mil-
joen bestemd voor 

— de omschakeling op steenkool van een cementfa-
briek te Mombasa en een capaciteitsuitbreidlng van 
deze fabriek van 800 000 t ot 1 000 000 ton per jaar, 
waarvan bijna de helft bestemd is voor de uitvoer 

— aanvullende voorzieningen in een fabriek die furfu
ral produceert op basis van uitgedorste maiskolven 
en waarvoor de Bank reeds in 1977 middelen ter be-
schikking had gesteld 
— een onderzoek naar de winning van natrium-
fluoride. 

In Tanzania is een bedrag van 7,5 miljoen ter be-
schikklng gesteld voor aardolie-exploratie voor de  
kust van het eiland Songo-Songo in de Indische  
Oceaan. 

In Swaziland Is een krediet van 7 miljoen verstrekt 
voor een waterkrachtcentrale met een vermögen van 
20 MW in de buurt van de hoofdstad Mbabane, welke  
in 1985 ong eveer 20% van de stroombehoefte van 
het land zaI kunnen dekken en zo de noodzakelijke 
stroominvoer uit Zuid-Afrika zaI kunnen beperken. 

In Zaire is uit risicodragende middelen een globaal 
krediet van 6 miljoen toegekend aan de Société  
Financière de Développement (SOFIDE) ter finan
ciering van het midden- en kleinbedrijf. 

In Togo is een krediet van 4,4 miljoen toegezegd 
voor de uitbreiding van de haven van Lomé die de 
wachttijden in deze haven zal reduceren. 

In Burundi waren twee bedragen van in totaal 4 mil
joen bestemd voor een fabriek die te Bujumbura  
8 000 ton glasverpakkingsmateriaal zal vervaardigen 
voor de plaatselijke markt en voor de export naar 
Rwanda en eventueei Zaïre. 

In Lesotho zijn drie bedragen van in totaal 3,1 miljoen 
ter beschikking gesteld van de Lesotho National De
velopment Corporation ter financiering van he t mid 
den- en kleinbedrijf, aismede van twee onderzoeken, 
respectievelijk naar de mogelijkheden van een kera 
mische industrie en naar de toeristische ontwikkeling 
van het land. 

In Madagaskar diende een bedrag van 2,2 miljoen 
voor de financiering van een studie naar de eventuele 
ontginning van bitumineuze zandsteen te Bemolanga 
in Noordwest-Madagaskar, waar naar raming 780 mil

joen ton van de aanwezige drie miljard ton bitumina  
kunnen worden ontgonnen. 

Een bedrag van 1.8 miljoen was voorts bestemd voor 
de uitbreiding van een thermische centrale en de 
hoogspanningslijnen naar de hoofdstad van Djibouti. 

In Liberia is een bedrag van 0,7 miljoen ter beschik
king gesteld voor de bouw van twee kleine palmoiie-
fabrleken te Buto, aismede voor technische bijstand 
gedurende de aanloopperiode van deze bedrijven. 

In de Comoren heeft de Bank voor rekening van de 
Gemeenschap voor een bedrag van 0,17 miljoen 
deelgenomen in het kapitaal van de nationale ontwik-
kelingsbank die is opgericht naar aanleiding van de 
resultaten van een onderzoek dat in 1980 door mid- 
del van risicodragend kapitaal was gefinancierd. 

Een bedrag van in totaal 6,8 miljoen is gegaan naar 
de Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD) waarin wordt samengewerkt door Benin. Bo-
venvolta, Ivoorkust, Niger, Senegal en Togo. Niet al-
leen is deelgenomen in het kapitaal van deze instel-
ling, maar bovendien is een globaal krediet verstrekt 
ter financiering van kleine investeringen op het ge-
bied van de industrie, de energievoorziening en de te-
lecommunicatie, die van regionaal belang zijn en met 
name van belang voor de minst ontwikkelde van de 
deelnemende landen. 

Tenslotte zijn drie bedragen van in totaal ongeveer 
1 miljoen ter beschikking gesteld voor een studie 
naar de eventuele winning van kalkst een in Ma lawi, 
een overeenkomstige studie betreffende koper in 
Uganda en technische bijstand tijdens de aanlooppe
riode van een rijstpellerij in Mali. 

Projecten zijn voorts gefinancierd in vier landen en 
een Frans overzees gebied in de Stille Oceaan. 

Twee bedragen van in totaal 52 miljoen waren be
stemd voor de ontginning van goudhoudend koper-
erts in Papua-Nieuwguinea. In de eerste plaats is  
hiervoor een krediet uit eigen middeien zonder rente-
subsidie van 40 miljoen verstrekt, hetgeen het eerste 
dergelijke krediet vormde in de A.C.S.-landen op 
grond van de mogelijkheid projecten op het gebied 
van de mijnbouw en de energievoorziening te finan-
cieren, die van gemeenschappelijk belang zijn voor 
het betrokken land en de Gemeenschap. Voorts is 12  
miljoen aan risicodragende middelen toegezegd aan 
de Staat die daarmee een deel van zijn deelneming in 
het kapitaal van de onderneming zai financieren. Het 
betrokken project beoogt de ontginning van 
koperertsen dichtbij de Indonesische grens; de om-
vang ervan wordt geraamd op 400 miljoen ton erts 
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van uiteenlopend gehalte. De produktie van concen-
traten zai naar ver wachting in 1987 175 000 ton belo-
pen en in 1990 ruim 360 000 ton. Hiernaast za! althans 
de eerste jaren ook een hoeveelheid goud kunnen 
worden gewonnen. De mljn za! in 1985 rond 1 000 ar-
beiders tewerkstellen, tot 1990 vermoedelijk nog 
eens uit te breiden met 800 man. Het belang van het 
project voor de overheidsfinanciën, de betalingsba-
lans en de economische ontwikkeling van het land is 
evident, terwiji het eveneens bi] zaI dragen tot de  
grondstofvoorziening van de Europese koperindus-
trie en tot een diversificatie in deze voorziening. 

Een krediet van 12 miljoen in Fiji was bestemd voor 
de derde en laatste fase van een waterkrachtproject 
te Vlti-Levu, het grootste en dichtbevolkste eiland 
van de groep. Na voltooling in 1984 zaI de gehele 
stroombehoefte van het eiland door middel van 
waterkracht kunnen worden gedekt. In dit land is ook 
een onderzoek gefinancierd naar de eventuele pro
duktie van ethanol. 

In Westsamoa is een bedrag van 3 miljoen toege-
zegd voor de bouw van de waterkrachtcentrale van 
Sauniatu op het eiland Upolu. 

In Tonga zijn twee bedragen van in totaal 1 miljoen 
ter beschikking gesteld van de Tonga Development 
Bank ter financiering van het midden- en kleinbedrijf. 

Dit risicodragende middelen is voorts een globaal  
krediet van 1 miljoen verstrekt aan de Société Immo
bilière et de Crédit de la Nouvelle-Calédonie ter finan 
ciering van het industriële en toeristische midden- en 
kleinbedrijf in Nieuw Caledonië. 

Wat het Caribische gebied betreft is siechts één be
drag van 0,18 miljoen in St. Lucia toegezegd ten be-
hoeve van een onderzoek naar de geothermische 
mogelijkheden op dit eiland. 

Uit reeds eerder aan ontwikkelingsbanken in de 
A.C.S.-landen en de L.G.O. toegekende globale kre-
dieten zijn in het versiagjaar 54 bedragen voor in to
taal 31,7 miljoen toegewezen. Deze toewijzingen had-
den voornameiijk betrekking op kleinere investerln-
gen betreffende de voedingsmiddelenindustrie (11  
voor 7,8 miljoen), de rubber verwerkende nijverheid 
(6 voor 1,9 miljoen), het toerisme (6 voor 1,7 miljoen). 
de papier- en papierpulpindustrie (5 voor 4,1 mil
joen), chemische bedrijven (5 voor 4 miljoen) en de 
machine-nijverheid (5 voor 2 miljoen). 
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Wegens hun gemeenschappelijke Europese belang financiert 
de Bank o.a. ook projecten op het gebied van de 
energiebesparing en de milieubescherming (foto's: 
behandeling van biigewater van olietankers, produktie van 
isolaliemateriaal en filtering van rookgassen). 

Middelen 

In dit hoofdstuk wordt sen overzicht gegeven van de  
middelen die de Bank onder eigen verantwoordeiijk-
heid gebruikt voor haar kredieten en garanties zoafs 
die in haar baiane verschijnen en zoals die voor 1981 
gedetailleerd worden weergegeven op de biz. 92 tot 
98 en 101 en 102. Niet vermeid worden hier de midde 
len die de Bank in opdracht en voor rekening van  
derden beheert en die buiten haar baiane worden ge 
bockt in haar Speciale Beetle (zie biz. 68). Dit betreft 
met name de kredieten uit het nieuwe leningeinetru- 
ment, aismede de bedragen die in de Middellandse- 
Zeelanden en de A.C.S.-ianden ter beschikking zijn  
gesteld uit middelen van de Gemeenschap; deze  
operatiee worden voor 1981 opgesomd op biz. 99 en  
100, en 103 en 104. 

(met inbegrip van aanpassingen in verband met 
koersschommelingen). Voorts Is 251,θ mlijoen af-
komstlg van he t saldo van de verlies- en winstreke-
ning, terwiji 100,3 miljoen het bedrag betreft, dat de 
Lid-Sîaten hebben gestört uit hoofde van de kapitaai-
verhoging van 1978 en uit hoofde van de toetreding 
van Griekenland dat nu bijdraagt tot het kapitaal, de 
reserves en de voorzieningen. De stortingen uit hoof
de van de kapitaaiverhoging waartoe de Raad van 
Gouverneurs op 15 juni 1981 heeft besloten, zullen 
eerst plaatsvinden met ingang van 1984 en wel in 
acht gelijke termijnen van in totaal 540 miljoen. Dit za!  
het gestorte kapitaal brengen op 1 465,715 miljoen 
(zie biz. 10 en bijlage A bij de jaarrekeningen op 
bIz. 71). 

Op 31 december 1981 bedroeg het totaal der midde
len van de Bank (gestört kapitaal, reserves en voor
zieningen. saldo van de verlies- en winstrekening, 
opgenomen leningen) 15 468,6 miljoen tegenover 
12 237,6 miljoen op 31 december 1980. 

Deze toeneming was voor 2 878,9 miljoen een gevolg 
van de netto toeneming van de post leningen o/g 

In 1981 heeft de Bank 2 309,7 miljoen op de kapltaal-
markten opgenomen, tegenover 2 466,8 miljoen in 
1980. Dit beroep omvatte 2 149,9 miljoen aan open- 
bare emissies en onderhandse plaatsingen op de ka-
pitaalmarkten, 92,8 miljoen aan bankkredieten op 
middellange termijn en 67 miljoen in de vorm van 
door de Bank gegarandeerde participatiecertificaten 
die aan derden zijn afgegeven. 

label 10; Geplaatste leningen van 1961 tot 1981 

Löningen 

Aantal Onderhands Openbaar 

Bedrag (milj. Ecu)  

Totaal 

Oeeineming 
van derden aan 
financieringen 
door de E l . Β  

{milj. Ecu) 

Opgenomen 
middelen 

(milj. Ecu) 

1961 3 7.6 13,8 21,4 — 21.4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32,3 
1963 3 8.0 272 35,2 — 35,2 
1964 5 13,5 53.3 66,8 — 66,8 
1965 4 — 65,0 65,0 — 65,0 
1966 6 24,0 114,5 138,5 — 138,5 
1967 8 40,0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 — 146,0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412,9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17.5 479,5 
1973 22 207.0 401,0 608,0 4.3 612,3 
1974 16 704,2 121.3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 
1977 31 321.9(1) 707,6 1 029,5 132,0 1 161,5 
1978 43 509,0(2) 1 353,9 1 862,9 86,8 1 949,7 
1979 59 983,2 (3) 1 453,4 2 436,6 44,6 2 481,2 
1980 73 874.5 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 
1981 57 974.9 C) 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 

1961—1981 443 5 791,6 9 098.7 14 890,3 469,5 15 359,8 

(1) Waarvan 87 milioen mierbankoperaties op middellange termijn. 
(2) Waan/an 39,9 miljoen mierbankoperaties op middellange terrnijn. 
(3) Waarvan 1.5 mil|oen inierbankoperaties op middellange lermijn,. 
{*) Waarvan 92.8 mil|oen inierbankoperaties op middellange termijn. 
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Jabel 11 ; In 1981 opgenomen leningen 
Geldsooft Bed rag in 

waarin nationale Nominale 
Aisluitdatum Uitgifte in de lening valuta Bedrag in Looptijd rentevoet Aisluitdatum maand Land van uitgifte luidt (in milj.) milj. Ecu (in jaren) (%) Aard van de uitgifte 

Openbare en onderhandse uitglften 

9. 1.1981 januari Luxemburg $ 100 76,3 7 12% Openbaar(0 
5. 2.1981 februari Luxemburg Ffr. 11.1 1.9 7 13,3 Onderhands 

10. 2. 1981 februari Nederland f 15 5.4 15 11 Onderhands 
12. 2. 1981 februari Zwitserland Zwfr. 100 43,2 10 6% Openbaar (2) 
22. 2.1981 februari Luxemburg Zwfr. 100 43,2 7 6,35 Onderhands 
22. 2.1981 februari Luxemburg $ 100 76,3 7 13,6 Onderhands 
9. 3, 1981 maart Duitsland DM 200 78,0 10 10,5 Openbaar (3) 

13. 3.1981 maart Luxemburg Luxfr. 600 14,5 7 11.5 Openbaar (-*) 
18. 3.1981 maart Nederland f 30 10,7 20 12 Onderhands 
20. 3.1981 maart Luxemburg $ 75 57,3 8 12% Openbaar (3) 
24. 3. 1981 maart Nederland f 25 9,0 15 12 Onderhands 
24. 3. 1981 maart Nederland f 10 3,6 15 12 Onderhands 
14. 4.1981 apri! Luxemburg Ffr. 11.1 1.9 7 13,3 Onderhands 
30. 4.1981 mei Zwitserland Zwfr. 50 21,6 6 7% Onderhands 
6. 5. 1981 mei Nederland f 100 35,6 10 12 Onderhands 

12. 5. 1981 mei Duitsland DM 15 5,9 20 10 3/4 Onderhands 
18. 5. 1981 mei Zwitserland Zwfr. 80 34,6 10 7% Openbaar (®) 
25. 5.1981 mei Luxemburg $ 15,8 13,0 10 15 V4 Onderhands 

2. 6. 1981 juni Luxemburg Ecu 40 40,0 8 13 V, Openbaar (0 
3. 6. 1981 juni Luxemburg $ 25 19,1 8 12 3/, Openbaar (β) 
5. 6. 1981 juni Duitsland DM 100 39,4 10 10 3/, Openbaar 
9. 6. 1981 juni Nederland f 100 35,6 10 12 Openbaar (^0) 

15. 6. 1981 juni Frankrijk Ffr. 250 41,8 5 16 3/, Onderhands 
18. 6. 1981 juni Japan yen 20 000 78,7 12 8% Openbaar ("} 
23. 6.1981 juni Luxemburg $ 20 16,5 6 variabel Onderhands 
9. 7.1981 juli Zwitserland Zwfr. 75 34,9 6 71/2 Onderhands 

23. 7.1981 juli Nederland f 100 35,6 12 12 Ve Onderhands 
12. 8. 1981 augustus Duitsland DM 200 79,2 10 10 V2 Openbaar ('2) 
18. 8. 1981 augustus Japan yen 20 000 83,9 15 8,7 Onderhands 
24. 8. 1981 augustus Nederland f 30 10,7 20 12 V2 Onderhands 
27. 8.1981 September Zwitserland Zwfr. 80 37,2 10 7% Openbaar {^3) 
8. 9. 1981 September Luxemburg $ 100 94,8 7 16 V, Openbaar (!'') 

11. 9.1981 September Frankrijk Ffr. 500 83,0 10 17% Openbaar C^) 
20. 9.1981 September Luxemburg f 150 53,4 7 11.8 Onderhands 
22. 9.1981 September Nederland f 200 71.2 12 12 3/, Openbaar (^6) 
28. 9.1981 September Luxemburg $ 25 23,7 7 163/, Onderhands 
9. 10. 1981 Oktober Luxemburg Ecu * 45 45,0 8 14 V, Openbaar (1^) 

14. 10. 1981 Oktober Duitsland DM 200 80,6 10 10 Vg Openbaar (13) 
15. 10. 1981 Oktober Luxemburg $ 100 93,7 10 163/, Openbaar (13) 
23. 10. 1981 Oktober Verenigd Koninkrijk £ 10 17,0 12 16% Onderhands 
30. 10. 1981 november Zwitserland Zwfr. 80 37,9 5 8% Onderhands 
6. 11. 1981 november België Bfr. 2 000 49,2 6 14 V2 Openbaar (20) 
6. 11. 1981 november Verenigde Staten $ 125 117,2 10 14% Openbaar (2') 

26. 11. 1981 november België Bfr. 100 2,5 7 14 Onderhands 
27. 11. 1981 november Japan yen 25 000 100,8 14 9.1 Onderhands 

4. 12. 1981 december Duitsland DM 60 24,2 7 93/, Onderhands 
7. 12. 1981 december Zwitserland Zwfr. 100 47,4 7 7% Onderhands 
8. 12. 1981 december Nederland f 30 10,9 15 12 Onderhands 

10. 12. 1981 december Verenigd Koninkrijk E 53 89,9 10 15Vß Onderhands 
17. 12. 1981 december Nederland f 20 7,2 15 113/, Onderhands 
17. 12. 1981 december Nederland f 10 3,6 15 113/, Onderhands 
17. 12. 1981 december Duitsland DM 30 12,1 10 10 Onderhands 

2 149,9 

Interbankoperaties op middellange termljn 
Geldsoort Bedrag in 

waarin nationale 
lening valuta Bedrag in 

Afsluitdatum Uitbetaling Land luidt (in mitj.) mil). Ecu Vervaidag Rentevoet 

10. 3. 1981 maart Verenigd Koninkrijk DM 100 38,9 1985 10,75 
24. 6.1981 juni Nederland f 50 17,8 1985 11,965 
24. 6.1981 juni Nederland f 25 8.9 1985 11,965 
4. 11, 1981 november Verenigd Koninkrijk $ 5 4,7 1985 16,125 
4. 11. 1981 november Verenigd Koninkrijk $ 10 9,4 1985 16,25 
7. 11. 1981 november Nederland $ 14 13.1 1985 15,95 

92,8 
Totaal leningen 2 242,7 
• Elke obfigaiie van Ecu 1CXXD is voofzien van een warrant die het recht geeft om in te schrijven op een 14%-obligatie 1981/86 van Ecu 1 OCX). Op 31. 12. 1981 was 156 maal 

van dit recht gebruik gemaakt voor in totaal Ecu 156 000. 
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(') Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit het 
Crédit Commercial de France, de Bank of America In ternational 
Limited, de Bank van Brüssel-Lambert N.V.. de Banque Nationale 
de Paris, de Bayerische Landesbank Girozentrale, de Berliner 
Handels- und Frankfurter Bank, de Caisse des Dépôts et Consi 
gnations, de Continental Illinois Limited, de County Bank Limited, 
het Crédit Lyonnais, het Istituto Bancario San Paolo di Tonno.  
Smith Barney. Harris Upham & Co. Incorporated, de Société Géné 
rale, Sumitomo Finance International, Williams & Glyn's Bank  
Limited en de Genossenschaftliche Zentralbank AG. Wenen;  
aangeboden ter openbare inschnjving a pari. 

(^) Overgenomen door een banksyndicaat onder leiding van  
de Soditic S.A.. de Nordfinanz-Bank Zürich en de Kredieîbank 
(Suisse) S.A.: aangeboden ter openbare inschrijving a pari. 

(3) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de 
Deutsche Bank AG. de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG  
en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter  
openbare inschrijving a pan. 

(^) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande ult de Ban
que Internationale à Luxembourg S.A., de Banque Générale du 
Luxembourg S.A.. de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, de 
Caisse d'Éspargne de l'État Luxembourg, de Banque de Paris et 
des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A., het 
Crédit d'Alsace et d e Lorraine Luxembourg, de Société Alsacien
ne de Banque Luxembourg, de Banque Nationale de Paris (Lu
xembourg) S.A., de Banque de l'Indochine et de Suez S.A. Luxem
bourg en het Crédit Lyonnais Luxembourg; aangeboden ter open
bare inschrijving tegen 99 %. 

('2) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de 
Deutsche Bank AG, de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG  
en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter  
openbare inschrijving tegen 99,5 %. 

('3) Overgenomen door een banksyndicaat onder leiding van de 
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.; aangeboden ter open
bare inschrijving a pari. 

(1*) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de  
Union Bank of Switzerland (Securities) Limited, de Rabobank  
Nederland, de Kredietbank International Group, de Banque Géné 
rale du Luxembourg S.A.. de Banque Nationale de Paris, de Ban 
ca Commerciale Italiana, de Banque Internationale à Luxembourg  
S.A., het Crédit Lyonnais, de Daiwa Bank (Capital Management)  
Limited, de Dresdner Bank AG, Kuwait Foreign Trading, Contrac 
ting & Investment Co. (S.A.K.), Manufacturers Hanover Limited, 
Merrill. Lynch International & Co.. Salomon Brothers International, 
de Generale Bankmaatschappij N.V., Yamaichi International (Euro
pe) Limited, de Algemene Bank Nederland N.V., de Banca del 
Gottardo, de Bank van Brüssel-Lambert N.V.. The Nikko Securi
ties Co. (Europe) L td.. de Orion Royal Bank Limited en Schröder,  
Münchmeyer, Hengst & Co.; aangeboden ter openbare inschrij
ving a pari. 

('S) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Ban 
que Nationale de Paris, het Crédit Lyonnais, de Société Générale,  
de Banque de Paris et des Pays-Bas. de Caisse des Dépôts et 
Consignations en de Caisse Nationale de Crédit Agricole; aange
boden ter openbare inschrijving a pari. 

(5) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Cré 
dit Suisse First Bos ton Limited, de Deutsche Bank AG, de Bank 
van Brüssel-Lambert N.V., Baring Brothers & Co. Limited. Gold
man Sachs International Corp.. Kuwait Investment Company 
(S.A.K.), Morgan Guaranty Limited. Orion Bank Limited, Salomon  
Brothers International en de Swiss Bank Corporation International 
Limited; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 94 Ve %, 

(6) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de  
Union de Banque Suisses, de Société de Banque Suisse en het 
Crédit Suisse; aangeboden 1er openbare inschrijving tegen 
99,25%. 

(^) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Kre
dieîbank International Group, de Algemene Bank Nederland N.V., 
de Amro International Limited, de Banca Commerciale Italiana, de 
Bank of Tokyo International Limited, de Banque de l'Indochine et 
de Suez, de Banque Internationale à Luxembourg S.A.. de Berliner  
Handels- und Frankfurter Bank, de Chase Manhattan Limited, het 
Crédit Commercial de France, de Deutsche Bank AG. de Dresd 
ner Bank AG. Kleinwort, Benson Limited, Salomon Brothers Inter
national en de Generale Bankmaatschappij N.V.; aangeboden ter 
openbare inschrijving a pari. 

{'6} Geplaaist door een banksyndicaat bestaande uit de Amster
dam-Rotterdam Bank N.V.. de Algemene Bank Nederland N.V,, de 
Bank Mees & Hope NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V., de 
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., de Neder-
landsche Middenstandsbank N.V. en de Bank der Bondsspaar-
banken N.V.; aangeboden 1er openbare inschrijving a pari. 

('') Overgenomen dor een banksyndicaat bestaande uit de Ban
que Nationale de Paris, de Algemene Bank Nederland N.V., de 
Bank van Brüssel-Lambert N.V.. de Banque Générale du Luxem
bourg S.A., de Banque de l'Indochine et de Suez, de Banque In
ternationale à Luxembourg S.A., de Caisse des Dépôts et Consi
gnations, het Cr édit Commercial de France, het Crédit Lyonnais, 
de Dai-lchi Kangyo International Limited. Goldman Sachs Interna
tional Corp., de Kredietbank International Group en de Generale  
Bankmaatschappij N.V.; aangeboden ter openbare inschrijving 
tegen 99,25 %. 

('β) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de 
Deutsche Bank AG, de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG  
en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter  
openbare inschrijving a pari. 

(*) Overgenomen door de Crédit Suisse First Boston Limited; 
aangeboden ter openbare inschrijving tegen 90,083 %. 

(9) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de 
Deutsche Bank AG, de Dresdner Bank AG. de Commerzbank AG  
en de Westdeutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter  
openbare inschrijving tegen pari. 

('°) Geplaatst door een banksyndicaat bestaande uit de Amster
dam-Rotterdam Bank N.V., de Algemene Bank Nederland N.V.. de 
Bank Mees & Hope NV, Pierson. Heldring & Pierson N.V., de 
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., de Neder-
landsche Middenstandsbank N.V. en de Bank der Bondsspaar-
banken N.V.; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 
100,5 %. 

(") Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit The  
Nikko Securities Co., Ltd., Daiwa Securities Co. Ltd., The Nomura 
Securities Co., Ltd. en Yamaichi Securities Company, Limited; 
aangeboden ter openbare inschrijving tegen 99.45 %. 

('9) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit Ham- 
bros Bank Limited, de Bank van Brüssel-Lambert N.V., de Banque  
Internationale à Luxembourg S.A., de CIBO Limited, de Lloyds 
Bank International Limited, Manufacturers Hanover Limited, Merrill 
Lynch International & Co., de Orion Royal Bank Limited. Salomon  
Brothers International, de Skandinaviska Enskilda Banken, S.G. 
Warburg & Co. Ltd en Wood Gundy Limited; aangeboden ter  
openbare inschrijving tegen 99,75 %. 

(20) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Ge
nerale Bankmaatschappij N.V., de Bank van Brüssel-Lambert N.V., 
de Kredietbank, de Bank van Parijs en de Nederlanden België  
N.V., het Gemeentekrediet van Belgie en de Bank Degroof; aan
geboden ter openbare inschrijving a pari. 

(2') Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit Salo 
mon Brothers Inc., Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., The First 
Boston Corporation. Merrill Lynch White Weld Capital Markets  
Group en Lazard Frères & Co.; aangeboden ter openbare inschrij 
ving tegen 99,50 %. 
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Middelen 

De aandelen der communautaire en andere valuta's 
in de valutasamenstelling van het beroep op de kapl-
taalmarkt is enigszlns gewijzigd ten opzichte van het 
voorafgaande jaar. In tegenstelling tot 1980, maakten 
namelijk de leningen luidende in niet-communautaire 
valuta's meer dan de helft uit van het totaal opgeno-
men bedrag. 

In de valuta's van de Lid-Staten nam de Bank 1 063,9 
miljoen op (tegenover 1 317,1 mlljoen In 1980), het-
geen 47,4 % was van het totale opgenomen bedrag. 
De verdeling van dit bedrag over de verschillende na 
tionale valuta's was evenwichtiger dan in het vooraf
gaande jaar. De Duitse mark blijft de belanghjkste 
plaats innemen, maar de relatieve omvang van zljn 

Leningen o/g In 1981 near emisslevaluta 

Valuta' s van Lid-Staten andere valuta's 
Totaal Totaal 

DM / Ffr. £ Bfr. Luxfr. Ecu Totaal $ Zwfr. yen Totaal generasi 
milj. Ecu 
% 

353,3 319,1 128,5 106,8 51,7 14.5 85,0 1 063,9 615,3 300,0 263,5 1 178,8 2 242,7 milj. Ecu 
% 16,0 14.2 5,7 4,8 2,3 0,6 3,8 47,4 27,5 13,4 11,7 52,6 100 

Leningen ultgegeven 
in 1981 
{Ecu 2242.7 mlljoen) 

Op 31 december 1981 
uitstaande schuld 
(Ecu 13477.2 miljoen) 
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Middelen 

aandeel is afgenomen (358,3 miljoen In 1981 tegen-
over 814,3 miljoen in 1980). Daarentegen is een gro-
ter bedrag verkregen in guldens (319,1 miljoen in 
1981 tegenover 226,1 miljoen in 1980). Evenals in het 
voorafgaande jaar zi jn tevens bedragen opgenomen 
in Franse frank (128,5 miljoen) en pond sterling 
(106,8 miljoen). Tenslotte zijn ook nog bedragen van 
geringere omvang verkregen in Belgische en Luxem-
burgse frank en hebben twee emissies in Ecu plaats-
gevonden. 

De dollar legde beslag op 615,3 miljoen tegenover 
666 miljoen in 1980, hetgeen ruim de helft vormde  
van het bedrag dat in niet-communautaire valuta's is 
opgenomen. De daling van het relatieve aandeel van 
deze valuta heeft zieh daarmee voortgezet. Op de in 
ternationale markt is 498,1 miljoen in dollar opgeno
men tegenover 338,7 mil joen in 1980. Op de Ameri-
kaanse binnenlandse markt is slechts één open-
bare emissie ondergebracht voor een bedrag van 
117,2 miljoen. 

Wat de twee andere niet-communautaire valuta's be 
treff, waarin in 1980 reeds leningen luidden, was 
evenwel sprake van een sterke toeneming. De Zwit-
serse frank nam onder de niet-communautaire valu
ta's de tweede plaats in met 300 miljoen tegenover 
233,8 miljoen in 1980; in deze valuta zijn drie openba-
re emissies en vijf onderhandse leningen geplaatst. 
In de sector van de yen verkreeg de Bank eveneens 
een aanzienlljk bedrag (263,5 miljoen tegenover 166,6 
miljoen in 1980) door middel van één openbare emis
sie op de binnenlandse Japanse markt, door interna 
tionale emissies en door middel van twee langlopen-
de bankkredieten. 

In tabel 11 op biz. 60 worden bijzonderheden vermeid  
ten aanzien van de in het boekjaar afgesloten lenin
gen. Het saldo der opgenomen leningen onder aftrek 
van aflosslngen en na aanpassing in verband met 
wisselkoersveranderingen, bedroeg op 31 december 
1981 13 481,8 miljoen. waarvan 57,8 miljoen nog te  
vorderen was. 

Resultaten van het boekjaar 

Gedurende het boekjaar is het exploitatiesaldo van 
de Bank gunstig beïnvioed door het toenemende 
aandeel van het eigen vermögen van de Bank in de  
financiering van haar kredietverlening en door de  
aanhoudend hoge rentevoeten. 

De ontvangsten aan rente en provisies over verstrek-
te kredieten stegen van 943 miljoen in 1980 tot 1 312 
miljoen in het verslagjaar, terwiji rente en kosten van 
de leningen o/g toenamen van 859,1 miljoen in 1980 
tot 1 174,9 miljoen. Voorts bellep de ontvangen be-
heersprovisie 7,5 miljoen tegenover 5,7 miljoen in 
1980. 

De toenemende kredietverlening maakt het uiteraard 
noodzakelijk ook een grotere kasreserve aan te hou-
den; de belegging hiervan bij het vigerende hoge peil  
van de korte en lange rente resulteerde in een toene
ming van de beleggingsopbrengsten van 148,5 mil
joen tot 172,2 miljoen. 

Het saldo van de overige baten en lasten (groten-
deels verband houdend met het beheer van de porte
feuille) is niet veel veranderd (18,2 miljoen in 1981  
tegenover 19,1 miljoen in 1980). 

De administratiekosten stegen van 29,7 miljoen in het 
voorafgaande jaar tot 34,5 miljoen in 1981. 

Na correctie voor koersverschillen en afschrijving op 
emissiekosten en afiossingspremies ad 26,3 miljoen, 
afschrijving op gebouwen en inventaris ad 2,9 mil
joen, herwaardering van het eigen vermögen van de 
Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aange-
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, ad 
2.6 miljoen en een initiële afschrijving op het nieuwe 
gebouw ad 18,5 miljoen, resteert een saldo van de 
verlies- en winstrekening van 251.8 miljoen tegenover 
208,7 miljoen in 1980. 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van 
Gouverneurs voor te stellen dit saldo, vermeerderd 
met een overboeking ten laste van de voorziening  
voor koersschommelingen van de Ecu ad 2,6 miljoen, 
dat wil zeggen in totaal 254,5 miljoen, toe te voegen 
aan de reserves, waarvan 60 miljoen aan de statutaire 
reserve en 194,5 miljoen aan de aanvullende reserve; 
hij heeft eveneens voorgesteld de bouwvoorziening 
van 66 miljoen toe te voegen aan de aanvullende re
serve, 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1981  
19571,0 miljoen tegenover 15 120,7 miljoen per  
31 december 1980, hetgeen een stijging met 29,4%  
Impliceert. 
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Baiane van de Bank per 31 december 
miijoen Ecu 

20000 

Activa 

I Versirekte kredieten 

I Beschikbare middelen 

Overige activa 

Passiva 

I Opgenomen leningen 

H Kapitaal, reserves en voorzieningen 

Overige passiva 

Groei der verstrekte kredieten 

Groei der opgenoriien middelen 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
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Personalia 

Raad van Bewind 

De heran R. RAW. Β. F. baron van ITTERSUM. I. SPENTZAS, D. HANCOCK. J. Y. HABERER en F. RUGGIERO  
hebben ontslag genomen als bewlndvoerder van de Bank. De Raad van Bewind zegt hen dank voor hun waarde-
volle bijdrage tot de werkzaamheden van de Bank. 

Voor de resterende duur van hun ambtsperiode heeft de Raad van Gouverneurs in hun plaats benoemd de heren 
M. WILCOX en P. ARLMAN — in 1981 — en vervoigens in 1982 de heren S. MOUSOURIS, G. LITTLER — die 
van 1973 tot 1977 reeds plaatsvervangend lid was —, M. CAMDESSUS — die sinds 1971 plaatsvervangend lid is 
geweest — en M. SARCiNELLI. 

Comité ter contrôle van de boekhouding 

Zoals elk jaar heeft de Raad van Gouverneurs tijdens zljn jaarvergadering op 15 juni 1981 het Comité ter contrôle  
van de boekhouding gedeeltelljk hernieuwd. De aftredende voorzitter, de heer P. L. MoDONNELL, is her-
benoemd als lid van het comité voor de boekjaren 1981, 1982 en 1983. Tot de jaarvergadering van 1982, tijdens 
welke de balans en de verlies- en winstrekening over 1981 zullen worden goedgekeurd, wordt het voorzitter-
schap van het Comité vervuld door de heer J. BREDSDORFF. 

Personeel 

De heer R. dalla CHIESA, die sinds 1975 directeur Kredletveriening in de Gemeenschap was, heeft de Bank verla-
ten en is met ingang van 1 juli 1981 vervangen door de heer E. GREPPI, die sinds 1980 secretaris-generaal van de  
Bank en directeur Algemeen beheer was. De heer H. CRAMER is benoemd tot co-directeur. Aan de heer dalla  
CHIESA is de titel honorair directeur verleend. 

De heer H. HITZLBERGER is met ingang van 1 juli 1981 benoemd tot geassocieerd directeur Algemeen beheer 
en is ad interim beiast met de leiding van deze directie. De heer M. LAUCHE is benoemd tot directeur van de  
hoofdafdeling Secretariaat en algemene zaken. 

Het personeel omvatte op 31 decomber 1981 528 personen tegenover 500 op 31 decomber 1980. 

De Raad van B ewind zegt het personeel gaarne dank voor de omvang en de kwaliteit van het gedurende 1981 
met zoveel toewljding verrichte werk. 

Luxemburg, 4 mei 1982 

Y. Le Portz  

Voorzitter van de Raad van Bewind 
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Balans per 31 december 1981 
in Ecu —zie de noten bij de jaarrekeningen m bijlage E 

Activa 31.12.1981 31. 12. 1980 

Door de Ud-Staten te störten kapltael (zie bijlage A) . . 

Te vorderen als bijdrage aan de reserves en voorzlenlngen  

Kas en banken 
Direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar  
Opeisbaar na minstens één jaar  

Schatklstpapler, Wissels en schuldbrieven (zie noot B) 
Met looptijden tot hoogstens één jaar  
Met looptijden langer dan één jaar  

Vorderingen wegens lenlngen o/g 

Vorderingen op LId-Staten wegens kapitaaiverrekenlngen (zie  
bijlage D)  

Verstrekte kredleten (zie bijlage B) 
Uitbetaald  

1 116 594 860 
595 229 

63 723 820 
254 173 840 

14 653 184 581 
Nog te belalen 1 486 910 487 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekt kredielen  
Wegens door derden verstrekte kredieten; 1981 - 445 355 620; 
1980 - 148 944 266 
Wegens deelnemingen van derden aan k rediettransacties van de 
Bank: 1981 = 299 298 678; 1980 = 226 222 909 

Terreinen en gebouwen (zie noot C) 

Te ontvangen rente en provisle 

Te ontvangen wegens in het kader van het E.M.S. voorultbetaal 
de rentesubsidies (zie noot H)  

Nog niet afgeschreven emlsslekosten 

Nog niet afgeschreven aflossing spremies ... 

Deposlto's voor de dienst der lenlngen o/g (zie noot D) 

Diverse rekeningen (zie noot G)  

166 612 784 

761 458 

726147 750 

9 302 495 

1 117190 089 

317 897 660 
57 825 709 

13 538 817 

16140 095 068 

64 540 411 

265 781 250 

48 903 457 

348 633 548 

200 518 629 

167 374 242 

338 485 333 

20 535 931 

19 570 989 139 

737 412 918 
236 058 

19 975155 
259 484 177 

11 413 366 388 
1 312 772 693 

136 266 376 

1 132 623 

737 648 976 

279 459 332 
188 394 611 

5 634 619 

12 726139081 

72 079 780 

64 911 694 

250 608 827 

126 992 708 

137 398 999 

243 308 561 

22 336 507 

15120 694 945 
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Passiva 31.12.1981 31, 12. 1980 

Kapitaal (zie bijlage A) 
Geplaatst 14 400 000 000 
Niet gestört Obligo ? 12 934 285 000 

Statutaire reserve (zie noot Ν)  

Aanvullende reserve (zie noot Ν)  

Voorzieningsfondsen (zie noot Ν) 
Voorziening voor koersschommelingen van de Ecu 
Bouwvoorziening 

Pensioenfonds van het personeel (zie noot E) 

Verschuldigd aan Lid-Staten wegens kapltaalverrekeningen (zie 
bijlage D) 

Lenlngen (zie bijlage C) 
Obligaties 
Onderhandse leningen op middellange en lange termijn .... 

14 138 913 
66 014 000 

Aflossingspremies 

rio 811 408 239 
f 2 665 799 670 
j 13 477 207 909 
j 4 613 405 

Diverse credlteuren (zie noot F) | 

Nog te betalen op verstrekte kredfeten 1 

Garanties | 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten f f; 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1981 = 445 355 620; 
1980 « 148 944 266 If 

k %r-̂  
Wegens deelnemingen van d erden aan k rediettransacties van de I H 
Bank: 1981 = 299 298 678; 1980 = 226 222 909 î" 

Voorultontvangen rentesubsidies (zie noot H) 

Voor rekening van derden vooruitontvangen rentesubsidies (zie  
noot H) 

Te betalen en voorultontvangen rente en provisle 

Vervallen en nog nlet ultbetaalde coupons en obligaties (zie 
noot D) 
Diverse rekenlngen (zie noot G) 
Saldo verlies- en winstrekening (zie noot Ν)  

683 803 857 

71 601 555 

Pro memorie rekeningen 
Speciale Sectie 
In beheer ontvangen middelen 
— voor rekening van de Lid-Staten 
— voor rekening van de Europese Gemeenschappen 
Effecten in onderpand wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten 
Effecten in bewaarneming 
Op 31 december 1981 nog niet uitgeoefende inschrijvingsrechten 
op de 14% obligatie-emissie 1981-1986 ad Ecu 45 miljoen (In-
schrijving mogelijk tot 28 mei 1982) 

7 087 500 000 
6 176 250 000 

1465 715 000 i 
314 836 000 I 

614 371 592 1 

80152 913 
29 365 234 

8148 314 

13 208 736 
60 000 000 

13 481 821 314 
112 494 730 

1486 910 487 

64 540411 

755 405 412 

531 340 490 

338 485 333 
35 589 090 

251 812 819 
19 570 989 139 

331 848 983 
2 059 649 850 

28 232 339 
96 759 033 

44 844 000 

8 494 855 696 
2103 404 346 
10 598 260 042 

5 901 296 

442 305 969 

51 299 775 

911 250 000 
270 000 000 

441 937 147 

73 208 736 
24 873 567 

9 602 641 

10 604 161 338 
26 254 093 

1 312 772 693 

72 079 780 

493 605 744 

397 201 925 

243 308 561 
31 728 257 

208 710 463 
15120 694 945 

329 782 315 
1 199 336 559 

29 886 263 
103 082 550 
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Rekeningen van de Speciale Sectie (')  
per 31 december 1981 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Debet 31.12.1981 31. 12. 1980 

Landen van de Gemeenschap 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Uitbetaalde kredielen Totaal {2) 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap (nieuw 
communautair leningsinstrument) 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal (3) 
Turkile 
Uit middelen van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal {*) 
MIddellandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal {^) 
Afrika, Carlbisch gebled, Stille Oceaan en landen en gebleden 
overzee 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 

Overeenkomsten van Jaoende 1 an II 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Risicodragend kapitaal, uitbetaald 
Totaal (β) 

Overeenkomsten van Lomé 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen 
— uitbetaald  

et II 

Totaal (^) 
Totaal generaal 

203 287 894 
880 809 790 

3 720101 
331 848 983 

179 904 030 
87 895 970 
267 800 000 

2 058100 
2 941 900 
5 000 000 

6109 250 
118 505 905 
124 615155 

1 370 574 

63 886 512 
81 778 573 

886 347 138 496 082 852 

484 012 392 
1 084 097 684 484 012 392 

335 569 084 

8 348 506 
329 782 315 

184 295 721 
44 504 279 
228 800 000 

3 560 000 
1 440 000 
5 000 000 

338 130 821 

272 800 000 233 800 000 

125 985729 

12 966 323 
115 461 547 
128427 870 

1 431 179 

38 875 534 
56 404 310 

129 859 049 

145 665 085 
2 850 464 720 

95 279 844 
1 777164 958 

Pro nwmori·: 
Doof de Commissie verstrekie lenmgen legen bijzondere voorwaarden krachtens de overeenkomsi van Lome I, waarvan de mvordenng door de E.E.G. is opgedragen aan 
de Bank, uitbetaald en nog met afgelost bedrag : 31 12 19Θ1 : 203 762 364; 3t. 12 1980 123 726 737. 

0) De Speciale Sectie is op 27 mei 1963 ingesteld door de Raad 
van Gouverneurs; sinds zijn besluit van 4 augustus 1977 is het 
doel ervan verruimd tot het beheer van transacties die voor reke-
ning en in opdracht van de Lid-Staten. de E.E.G. en Euratom 
worden verricht. 

(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en In op
dracht van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ver-

strekte kredieten in het kader van het besluit van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen (77/270/Euratom) van 29 maart 
1977 betreffende de financiering van kerncentrales tot een be
drag van 500 miljoen, inmiddels bij besluit (80/29/Euratom) van 
20 december 1979 verhoogd tot 1 miljard; 860 472 386 
bij: koersaanpassingen + 25 874 752 

886 347 138 
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Credit 31.12.1981 31. 12. 1980 

In beheer ontvangen middelen 
Voor rekening van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie  
Europese Economische Gemeenschap: 
— Nieuw communautair leningsinstrument  
— Financlële protocollen met de Middellandse-Zeelanden 
— Overeenkomsten van Jaoende I en I!  
— Overeenkomsten van Lomé I en II  

Voor rekening van de Lid-Staten 
Totaal 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuw communautair leningsinstrument  
Tweede protocol Turkije  
Protocollen Middellandse-Zeelanden (leningen en risicodragend 
kapitaal)  
Overeenkomsten van Jaoende I en II  
Overeenkomsten van Lomé I en II (leningen en risicodragend kapi 
taal)  

Totaal 
Totaal generaal 

886 347 138 

880 809 790 
90 837 870 
119 876 479 
81 778 573 

203 287 894 
3 720101 

181 962 130 
6 109 250 

63 886 512 

βϊΪ 

2 059 649 850 
331 848 983 

2 391 498 833 

458 965 887 
2 850 464 720 

496 082 852 

484 012 392 
45 944 279 
116 892 726 
56 404 310 

8 348 506 

187 855 721 
12 966 323 

38 875 534 

1 199 336 559 
329 782 315 

1 529118 874 

248 046 084 
1 777 164 958 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten in het kader van het besluit van de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen {78/870/E,E.G.) van 16 Oktober 1978 ter  
bevordering van de investeringen in de Gemeenschap (nieuw 
communautair leningsinstrument) en dat van 20 januari 1981  
(81/19/E.E.G.) ten behoeve van de wederopbouw van de door  
aardbevingen getroffen Italiaanse gebieden: 1 014 461 493 
bij; koersaanpassingen + 74 225 871 
af: annuleringen — 4 589 680 

1 084 097 684 

f'') Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering van  
projecten in Turkije: 370215000 

-I- 7 233 304 bij: koersaanpassingen 
af: annuleringen 

aflossingen 
215 000 

41 664 220 — 41 879 220 
335 569 084 

(5) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten ter financiering van projecten in de Maghreb-Ianden, 
de Machrak-Ianden, Malta. Cyprus. Griekenland (10 miljoen vóór  
het land op 1 januari 1981 toetrad tot de E.E.G.) en Turkije: 

272 800 000 

(®) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten ter financiering van projecten in de geassocieerde Afri-
kaanse staten, Madagaskar en Mauritius en landen en gebieden 
overzee (G.A.S.M,—L.G.O.): 

— leningen tegen bijzon-
dere voorwaarden 

— risicodragend kapitaal 
bij: 
— gekapitaliseerde rente 
— koersaanpassingen 
af: 
— annuleringen 
— aflossingen 

139 483 056 
2 502 615 

1 178 272 
3 726 035 -h 

141 985 671 

4 904 307 

1 502 910 
19 401 339 — 20 904 249 

125 985 729 

C) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van d e Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
middelen ter financiering van projecten in de landen in Afrika, het 
Caribische gebied en de Stille Oceaan, alsmede in de landen en  
gebieden overzee (A.C.S.-landen—L.G.O.): 
— voorwaardelijkeenach-

tergestelde leningen 
— deelnemingen 
— convertibele obligaties 

bij: 
— gekapitaliseerde rente 
af: 
— annuleringen 
— aflossingen 
— koersaanpassingen 

140 753 000 

6118 036 

2 499 606 149 370642 

+ 11371 

3 412 140 
266 650 
38 138 — 3 716928 

145 665 085 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1981 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen m bi|lage E 

Inkomsten 1981 1980 

Rente en provisle over verstrekte kredleten . . 1312 000 852 942 992 401 

Rente en provisie over beleggingen  172 236 277 148 508 544 

Beheersprovisie (zie noot 1) 7494 956 | 5 697 803 

Overige baten (zie noot M)  22 776 868 | 19 207142 

Koersverschiiien (zie noot J)  1 568364 1 373 585 

1516 077 317 1 117779 475 

Uitgaven 
•Jg 

Administratiekosten (zie noot L)  34 507 048 f 29 727 435 

Rente en kosten van ieningen o/g . 1 174 916 224 859 137 571 

Afschrijving op emisslekosten en aflossingspremies 

Overige lasten {zie noot M)  

Afschrijvingen 
— netto aangeschafte inventaris  
— gebouw  

26 269 149 

4 556 665 

1 235180 
1 667 000 

20 964 134 

122113 

1 950 744 

1 243 151 466 911 901 997 

Bednjfsresultaat 

Koersverschil ontstaan door herwaardering van het eigen ver 
mögen van de Bank, voorzover de waarde daarvan niet is aan-
gepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten (zie noot Κ) 

Initlële afschrijving gebouw (zie noot C)  

Bijboeking van een vrijgevallen voorziening voor eventuale an 
dere kosten  

Saldo (zie noot Ν)  

272 925 851 

— 2 639 182 

— 18 473 850 

251 812 819 

205 877 478 

+ 712998 

+ 2 119 987 

208 710 483 
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1981 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

1981 1980 

Herkomst der middeien 
Saldo verlies- en winstrekening  
Posten zonder gevolgen voor de liquiditeit: 
Afschrijving op gebouw en netto aangeschafte inventaris .... 
Initiële afschrijving gebouw  
Afschrijving op emissiekosten en aflossingspremies  
Toeneming van de post „te betalen en vooruitontvangen rente en  
provisie"  
Toeneming van de post „te ontvangen rente en provisie" ....  

Overige posten: 

Opgenomen leningen  
Aflossing op verstrekte kredieten  
Door de Lid-Staten gestört kapitaal, alsmede hun b ijdrage aan de 
reserves en voorzieningen  
Toeneming van de posten „Diverse crediteuren", „Diverse rekenin-
gen (passief)" en „Pensioenfonds van het personeel", alsmede van 
het saldo betreffende rentesubsidies  
Daling van de post „Diverse rekeningen (actief)"  
Koersaanpassingen op leningen o/g  

Totaal 

Besteding der middelen 
Netto uitbetaiingen op kredieten  
Aflossingen op leningen o/g  
Emissiekosten  
Terreinen, gebouwen en inventaris  
Koersaanpassingen op uitstaande kredieten  
Netto toeneming (daling) wegens kapitaalverrekeningen met de 
Lid-Staten  
Toeneming (daling) van de posten „Kas en banken" en „Schatkist-
papier, Wissels en schuldbrieven"  

Totaal 

251 812 819 

2 902 180 
18 473 850 
26 269 149 

134 138 565 
- 98 024 721 

208 710 463 

1 950 744 

20 964 134 

93 789 826 
- 68 219109 

335 571 842 

2 373 455 560 
707 819 610 

100 300 164 

282 866 884 

1 800 576 
1 299 422 331 

257 196 058 

2 362 015 049 
553 946144 

88 593 750 

144.836 224 
26 033 555 

354 687 504 

S 101 236 967 3 787 308 284 

2 695 891 229 

664 649 013 

56 244 392 
5 367 793 

1 251 746 574 

9 358 525 

417 979 441 

2 770 685 538 

681 073 646 

48122115 
27 947 628 

366 130 194 

- 4186 422 

- 102 464 415 

5 101 236 967 3 787 308 284 

Bijlage A — Overzicht van de kapitaalrekening 
per 31 december 1981 
in duizenden Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Gestort kapitaal 
Geplaatst Voldaan op  

kapitaal (1) Niet gestört Obligo (2) 31. 12. 1961 Nog te voldoen (^) Totaal 

Düitsland 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 
Frankrijk 3150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 
Verenigd Koninkrijk .... 3 150 000 2 829 375 163 125 157 500 320 625 
Italie 2 520 000 2 263 500 130 500 126 000 256 500 
Belglë 829 500 745 068,75 42 956,25 41 475 84 431.25 
Nederland 829 500 745 068,75 42 956,25 41 475 84 431,25 
Denemarken 420 000 377 250 21 750 21 000 42 750 
Griekenland 225 000 202 097,5 5 504,75 17 397,75 22 902,5 
lerland 105 000 94 312,5 5 437,5 5 250 10 687,5 
Luxemburg 21 000 18 862,5 1 087,5 1 050 2137,5 

Totaal 14 400 000 12 934 285 739 567,25 726 147,75 1 465 715 

(1) Bi| besluit van de Raad van Gouverneurs van 19 juni 1978 is het geplaatste kapitaal van de Bank verhoogd van 3 543 750 tot 7 087 500; door de loetreding van de 
Helleense Republiek tot de E.E.G. is dit op 1 januari 1981 verder gestagen tot 7 200 000. Bij zijn besluit van 15 juni 1981 heefl de Raad van Gouverneurs vervoigens het 
kapitaal met ingang van 31 december 1981 verhoogd met 7 200 000; het geplaatste kapitaal bedraagt dientengevolge thans 14 400 000. 
De Lid-Staten störten in hun eigen valuta: 
— 10% van de kapitaalverhoging waartoe op 19 juni 1978 is besloten, d.w.z. de tegenwaarde van 354 375. en wel in acht gelijke termijnen van 44 296.875 op 30 aprii en  
31 Oktober van de jaren 1980/1983. 
— 7,5% voor de kapitaalverhoging waartoe op 15 juni 1981 is besloten, d.w.z. de tegenwaarde van 540 000, en wel in acht gelijke termijnen van 67 500 op 30 aprii en  
31 Oktober van de jaren 1984/1987. 
Het bedrag van 726 147,75 dal nog te voldoen is omvat de 12 termijnen van de jaren 1982/1987, alsmede het nog le störten aandeel van de Helleense Republiek. 

(2) Storting kan door de Raad van Bewind worden verlangd, indien dit noodzakelijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geldgevers te voldoen. 
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Bijiage Β — Onderverdeling van de verstrekte leningen 
per 31 december 1981 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Land of gebied wear de kredieten zijn verstrekt (i) (2) Aantal Uitbetaald Nog te beialen Toiaal (3) 

2.35 
12,77 
20,93 
36,26 
3.36 
0,35 
2,62 
2,83 
7.87 
0,02 
1.27 

1. Kredieten voor projecten binnen de Qemeenschap en daarmee gelljkgestelde projecten elders*: 
Duitsland 39 379 406 957 — 379 406 957 
Frankrijk 125 2 020 642 955 40 311 073 2 060 954 028 
Verenigd Koninkrijk 192 3 363 480 142 14 915 546 3 378 395 688 
Italie 403 5 517 726 859 334 262 065 5 851 988 924 
België 17 529 968 377 11 976 995 541 945 372 
Nederiand 6 57 019 281 — 57 019 281 
Denemarken 59 319138116 103188 986 422 327102 
Griekenland 43 282 080 490 175 711 755 457 792 245 
lerland 86 1 243 947 001 26 207 778 1 270154 779 
Luxemburg 2 2 607 950 — 2 607 950 
Elders 8 205 544 884 — 205 544 884 

Totaal 980 13 921 563 012 706 574 198 14 628 137 210 

2. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap: 
Middellandse-Zeelanden (met inbegrip van Portugal) 

Algerije 2 1 435 173 28 635 135 30 070 308 
Cyprus 1 5 300 541 6 695 963 11 996 504 
Egypte 3 19 170851 47465291 66636142 
Joegoslavië 2 51 795 329 6 833 400 58 628 729 
Jordanië 4 6 876 694 12 000 000 18 876 694 
Libanon 6 32 102 519 7 000 000 39102 519 
Malta 1 3 514 902 — 3 514 902 
Marokko 3 9 903 968 46 860 000 56 763 968 
Portugal 23 211 617015 169817034 381 434049 
Spanje 2 — 40 000 000 40 000 000 
Syrië 1 — 15 700 000 15 700 000 
Tunesië 5 24 269 441 18 437 875 42 707 316 
Turkije 9 68 255 855 44 158 398 112 414 253 

A.C.S.-Landen/LG.O. 
Barbados 2 2 006 997 5 524 325 7 531 322 
Botswana 2 — 6 500 000 6 500 000 
Bovenvolta 2 68 051 8 000 000 8 068 051 
Garibisch gebied 1 618 064 2 130 000 2 748 064 
Fiji 3 14 073 571 23 090 369 37163 940 
Gabon 4 6271 910 18000000 24271 910 
Ghana 2 10 437 968 6 000 000 16 437 968 
Guinee 1 1 119 722 3 292 041 4 411 763 
Ivoorkust 17 64 539 387 16 636 985 81 176 372 
Kameroen 11 30 934 536 15 614 485 46 549 021 
Kenya 9 46 599 951 14 980 755 61 580 706 
Liberia 2 8 092 812 75 000 8 167812 
Malawi 3 11 923 467 3 790 000 15 713 467 
Mauritanie 1 4 546 249 20 693 261 25 239 510 
Mauritius 4 6 604 266 7 719 827 14 324 093 
Nieuw Caledonie 2 7 302 702 3 607191 10 909 893 
Niger 3 5 247 471 11 141 773 16 389 244 
Nigeria 2 6168 263 44 265 000 50 433 263 
Papua-Nieuwguinea 2 6 566 708 41 200 000 47 766 708 
Senegal 4 819 104 22 000 000 22 819 104 
Swaziland 3 11 741 055 9 000 000 20 741 055 
Tanzania 1 361 553 2 124 000 2 485 553 
Togo 4 23 982 845 4 499 322 28 482 167 
Trinidad en Tobago 2 8 655 779 2 231 000 10 886 779 
West-Afrika 1 — 5 000 000 5 000 000 
Zaire 1 11 572 059 4 194314 15766373 
Zambia 4 7124 791 35 423 545 42 548 336 

Totaal 155 731 621 569 780 336 289 1 511 957 858 

Totaai generaal 1 135 14 653 184 581 1 486 910 487 16 140 095 068 

(·) Transaclies krachtens artikel 18, ltd 1, 2β alinea, van de Statuten, betreffende projecten in de Noorse territoriale wateren, Oostenrijk en Tunesië. 

90,63 

0,18 
0,07 
0,41 
0,36 
0,12 
0,24 
0,02 
0,35 
2,36 
0,25 
0,10 
0,26 
0,70 

0,05 
0,04 
0,05 
0,02 
0,23 
0,15 
0,10 
0,03 
0,50 
0,29 
0,38 
0,05 
0,10 
0,16 
0,09 
0,07 
0,10 
0,31 
0,30 
0,14 
0,13 
0,02 
0,18 
0,07 
0,03 
0,10 
0,26 

9,37 
100,00 

(^) Geldsoorten waarin vorderingen uit hoofde van verstrekte 
kredieten iuiden: 
Geldsoort: 
Geldsoorten van de Lid-Staten . . , 
Andere geldsoorten  
Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten 

Bed rag:  
7112880 322 
7 540 304 259 

14 653184 581 

Bij: 
nog te betalen 1 486 910 487 

16140 095 068 
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Vervalkalender der uitstaande kredieten (in duizenden Ecu) 
Vervaiperiode per Vervaiperiode per 

31.12. 1981 31.12.1980 
1982 .... . 804 399 1981 . . . 629 830 
1983 .... . 1 033 580 1982 . . . 738 352 
1984 .... . 1 198992 1983 . . . . 921 342 
1985 .... . 1 320 243 1984 . . . . 1 027 133 
1986 .... . 1 461 274 1985 . . . . 1 088 506 
1987 tot 1991 . 6619915 1986 tot 1990 . 5 169 643 
1992 tot 1996 . 3 297 508 1991 tot 1995 .2811 100 
1997 tot 2001 404 184 1996 tot 2000 340 233 

Totaal 16 140 095 Totaal 12 726139 

5. Kredieten îoegekend krachtens de 
financiële samenwerkingsovereenkom- 
sten van de E.E.G. met de landen in  
het Middellandse-Zeegebied (ind. Por
tugal) 
Kredieten onder garantie van de oor-
spronkeliike zes Lid-Staten van de 
E.I.B  
Kredieten onder E.E.G.-garantie . .  
Kredieten aan de deelnemende landen  
of onder hun directe of indirecte ga
rantie  
Overige  

Toîaal  

18 733 385 
145 268 654 

655 879 243 (V)  
57 964 104 (V)  
877 845 386 

16140 095 068 

(2) Onderverdeling van de verstrekte kredieten near de voor· 
naamste erop gegeven garanties per 31 december 1981 (1) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap 
daarmee gelijkgestelde projecten eiders) 

Kredieten aan Lid-Staten of door hen 
gegarandeerd  
Kredieten aan overheidsinstellingen in 
Lid-Staten of door hen gegarandeerd 
Kredieten aan of garanties van finan 
ciële instellingen (banken, instellingen 
voor kredietverlening op lange termijn 
verzekeringsmaatschappijen) . . . 
Kredieten onder garantie van over  
heids- of semi-overheidsbedrijven in 
Lid-Staten (met uitzondering van finan 
ciële instellingen)  
Kredieten onder hypothecair verband 
Kredieten onder garantie van particu 
liere ondernemingen (met uitzondering 
van financiële instellingen) . . . 
Overige  

(en 

11 219 443 290 

1 852 552 904 

482 486 221 

195 805 050 
70 031 982 

509 230 143 
298 587 619 

14 628137 209 

8. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
1. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Jaoende 1 
Kredieten aan de deelnemende landen 
of door hen gegarandeerd 6615 590 

2. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Jaoende II 
Kredieten aan de deelnemende landen 
of door hen gegarandeerd 55 360 966 
Overige 3 841 497 

59 202 463(11) 

3. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Lomé I 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . 400 054 580 
Overige 9 816 459 

409 871 039(111) 

(I) Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties gelij-
kertijd. 
(II) De door de zes oorspronkelijke Lid-Staten afgegeven borgtochten ter deh- 
king van alle risico 's in verband met deze verbintenissen belogen Ecu 24 430 695.  
(Ut) De door de Lid-Staten algegeven borgtochten ter dekking van alle risico's in  
verband met deze verbintenissen belogen Ecu 118 262 700. 
(IV) De door de Lid-Staten afgegeven borgtochten ter dekking van alle risico's In 
verband met deze verbintenissen belogen Ecu 118&X)000. 
(V) De door de E.E.G. afgegeven borgtocht ter dekking van atte risico's in ver 
band met deze verbintenissen. met inbegrig van de verbintenissen uit hoofde van  
de kredietverlening in Griekeniand vóór dit land toetrad tot de E.E.G. ad 
237712466. beloopt in totaal 705525000, tegenover 527025000 eind 1980. 
De borgen zi/n gehouden hun eventuele verghchtingen te voldoen op basis van  
de koersen voor de omrekening van de Ecu in de geldsoorten waarin de kredie
ten aan geidnemers zijn uitbetaald, geldende op de dagen der uitbetaling. 

(3) Oorspronkelljk bedrag van de verstrekte 
kredieten, berekend tegen de koersen die 
golden op de data van ondertekening van  
de betreffende overeenkomsten: 
Bij: 
koersverschilien  

Af: 
opzeggingen en annuleringen .  
afiossingen op de hoofdsom 
aandeei van derden in kredieten 

Verstrekte kredieten .... 

18 759 823159 

-H 1 156 743 334 
19 916 566 493 

115 441 237 
3 361 731 510 

299 298 678 
— 3 776 471 425 

16140 095 068 

De som van de uitstaande kredieten en garanties, door de Bank  
verstrekt, die volgens artikel 18, lid 5. van de Statuten 250 % van 
het g eplaatste kapitaal — d.w.z. thans 36 000 000 000 — nlet te  
boven mag gaan, bedroeg op 31. 12. 1981 : 
uitstaande kredieten  

garanties: 
wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten  
wegens door derden verstrekte kredieten . . 
wegens deelnemingen van derden aan kre-
diettransacties van de Bank  

16140 095 068 

64 540 411 
445 355 620 

299 298 678 
809 194 709 

Totaal der uitstaande kredieten en garanties . 16 949 289 777 

4. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Lomé II 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . .  
Kredieten met andere zekerheden . .  
Kredieten ten behoeve van de mijn-
bouw en de energievoorziening (ar
tikel 59) 

113 423 381 
5000 000 

40 000 000 
158 423 381 (IV) 
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Bijiage C — Overzicht van de gevestigde schuld 
per 31 december 1981 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Per 31 december 1981 uits taande schuld Mutaiies gedurende het boekjaar 

Per 31 december Gewogen 
1980 uitstaande Koers- gemiddelde 

Geldsoort schuld Nieuwe leningen Aflossingen verschillen Bedrag (') rentevoet Vervaltermijnen 

eurco (2) ... 89 314 651 2 486 690 341 512 -F 87169 473 8,13 1982/1989 
Ecu — 85 156 000 — — 85156 000 13,78 1982/1989 
DM 2 516 502 362 358 346 816 179 021 166 129 515 309 + 2 825 343 321 8,04 1982/2001 
Ffr 562 617 475 128 467 823 37 952 176 26 369 117 - 626 764 005 12,48 1982/1996 
e  191 200 306 106 842 499 9715442 1 136 905 - 287 190 458 12,98 1982/1993 
lire 148 379 118 — 13 689 510 9 223 235 - 125 466 373 8,80 1982/1995 
Bfr 353 513 116 51 700 707 21 583 049 4 451 102 - 379 179 672 9,11 1982/1993 
f 956 477 868 319 120 976 28 798 100 51 583 209 -F 1 298 383 953 9,74 1982/2004 
Luxfr 185 392 076 14 515 509 23 877 993 1 540 471 - 174 489 121 9,18 1982/1991 
$ 4 298 386 567 615 279 338 280 180 499 918 406 448 -F 5 551 891 854 10,26 1982/2000 
Zwfr 749 534 511 299 991 534 52 550 517 175 700 460 + 1 172 675 988 6,26 1982/1994 
Libanees £ , . 6 341 280 — 1 102 694 207 613 - 5 030 973 7,13 1982/1985 
yen 471 933 730 263 465 456 9 324 990 62 758 555 -F 788 832 751 8,39 1982/2000 
0.sch 68 666 982 — 3 352 970 4 319 955 -F 69 633 967 7,92 1982/1989 

Totaai .... 10 598 260 042 2 242 886 658 663 635 796 1 299 697 005 + 13 477 207 909 
Aflossings-
premies . . . 5 901 296 — 1 013217 274 674 - 4 613 405 

Totaal generaal 10 604 161 338 2 242 886 658 664 649 013 1 299 422 331 + 13 481 821 314 

(1) U it onderstaande label biijkt, welke bedragen nodig zijn voor de adossingen op lemngen o/g (in duizenden Ecu) : 
Vervalpenode 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 tot 1991 
1992 lot 1996 
1997 tot 2001 
2002 tot 2004 

Totaal 

31. 12. 19Θ1 Vervalperiode 31. 12. 1980 
820 495 1981 530 964 
817 892 1982 795 704 

1 034 6C© 1983 719203 
964 329 1984 888 772 

1 111 565 1985 776639 
7 024 953 1986 tot 1990 . . . 5 112 794 
1 433 816 1991 tot 1995 . . . 1 469 136 

269 490 1996 tot 2tXJ U . . . 304 207 
4 672 2001 tot 2004 . . . 6742 

13 481 821 Totaal 10604 161 

(2) Een eurco is de som van bepaaide onveranderiijke bedragen die luiden in geldsoorten van 9 Ud-Staten van de Europese Economische Gemeenschap, te weten 
1 eurco - DM 0.9 + Ffr. 1,2 + £ 0,075 + lire 80 + f 0,35 + Bfr. 4,5 + Deense kr. 0.2 + lers £ 0,005 + Luxfr, 0,5, 

Bijiage D — Vorderingen  
op Lid-Staten en bedragen, 
verschuldigd aan Lid-Staten 
wegens kapitaalverrekeningen 

per 31 december 1981 

In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Toepassing van de in noot A bedoelde wisseikoersen leidt over-
eenkomstig artikei 7, ieden 1 en 2, van de Statuten, tot aanpas-
sing van de bedragen die de Lid-Staten in hun eigen geidsoor-
ten hebben gestört uit hoofde van hun deelneming in het kapitaal 
van de Bank. 

De door de Bank te vorderen of verschuldigde bedragen zijn de  
volgende; 

Vorderingen op; 

Verschuidigd aan: 

Frankrijk 7 703 023 
Italie 4 200 660 
Beigië 1 206 292 
Denemarken .... 301 852 
Grlekenland .... 51061 
leriand 44 960 
Luxemburg . . . 30 969 

13 538 817 

Duitsiand . . . 
Verenigd Koninkrijk 
Nederiand . . . 

2 174 166 
4 823 502 
1 150 646 
8148 314 

Overeenkomstig het besiuit van de Raad van Gouverneurs van 
30 december 1977 geschiedt de betaling van deze bedragen 
telkens op 31 Oktober, voor zover het verschil tussen de wissel-
koers die voor de boekhouding wordt gebruikt en de koers 
die geidt voor de aanpassing, meer dan 1,5% bedraagt. Is dit  
verschii geringer dan 1,5% — in positieve of negatieve zin — 
dan blijven de aanpassingsbedragen geboekt op de niet-rente-
dragende aanpassingsrekeningen. 
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Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 december 1981 — in Ecu 

Noot A — Qrondslagen voor de boekhouding van de Bank 

1. De voor de jaarrekeningen gebruikte Ecu. 
De Bank gebruikl de Ecu voor hei bijhouden van de kapitaaire-
keningen der üd-Staten en voor het opmaken van haar jaarreke
ningen. 
Velgens artikel 4, lid 1, van de Statuten van de Europese Investe-
ringsbank is de waarde van de Ecu gelijk aan de som van de 
volgende bedragen in nationale valuta's van de Lid-Staten: 
DM 
£ 
Ffr. 
lire 

0,826 
0,0885 
1.15 

109,0 

f 0.286 
Bfr. 3,66 
Luxfr. 0,14  
Deense kr. 0,217  
lers £ 0.00759  

Bij beslult van 13 mei 1981 heeft de Raad van Gouverneurs de 
rekeneenheid van de Bank gedefinieerd als de Ecu die bij de 
Europese Gemeenschappen in gebruik is. Dit besluit was van 
toepassing met ingang van 1 januari 1981, zodal de jaarrekenin
gen per 31 december 1980 nog in Europese rekeneenheden 
luidden. De koersen voor de omrekening van de nationale valu 
ta's van de Lid-Staten in de Ecu en de Europese rekeneenheid 
worden berekend aan de hand van de marktkoersen en dagelijks 
gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen. 
De Bank past deze koersen bovendien toe bij de omrekening 
van alle andere valuta's welke zij bij haar werkzaamheden ge-

5. Vooruitontvangen rentesubsidies 

Bij bepaalde kredieten worden rentesubsidies toegekend, waar-
van de gekapitaliseerde waarde bij vooruitbetaiing wordt ontvan-
gen. Deze subsidies worden overgeboekt naar de verlies- en  
winstrekening naar gelang de rentebedragen worden ontvangen, 
waarop ze betrekking hebben. 

6. Pensioenfonds van het personeel 

De door de Bank en het personeel gestörte bijdragen aan het 
pensioenfonds werden belegd in de activa van de Bank. Het 
fonds wordt elke drie jaar onderworpen aan actuariele revisie, 

7. Belastingen 

Krachtens het protocol betreffende de voorrechten en immuni- 
feiten van de Europese Gemeenschappen, voortvioeiend uit arti
kel 28 van het verdrag van 8 aprii 1965 tot instelling van één  
Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen 
gemeen hebben, zijn de bezittingen, inkomsten en andere eigen-
dommen van de Bank vrijgesteld van alle directe belastingen. 

Noot 8 — Schatklstpapler, Wissels en schuidbrieven 

bruikt. Onder dit hoofd vallen; 1981 1980 
Voor het opmaken van de ba lans per 31 december 1981 en 1980 
zijn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast: schatkistpapier. kasobligaties 

1 Ecu = 1 rekeneenheid = 1981 1980 en obligaties, gewaardeerd 
legen aankoopkoers. doch 

Duitse mark 2.44436 2.56556 niet hoger dan de nominale 
Franse frank 6.20177 5.93916 waarde, dan wel beurswaarde 
Pond Sterling 0,566523 0.549110 (beurswaarde 1981: 
Italiaanse lire 1 303,57 1 217,30 278 521 207 
Belgische frank 41.7467 41,3351 beurswaarde 1980: 
Nederlandse gulden 2,68309 2,79081 259 779 468) 277 901 019 258 814 108 
Deense kroon 
Drachme 
lers pond 

7.94077 
62,2263 
0,686819 

7,88723 
61.2587 
0,690185 

ingekochte eigen obligaties, 
gewaardeerd tegen inkoop-
koers  22 761 730 20 263 437 

Luxemburgse frank 41,7467 41,3351 

ingekochte eigen obligaties, 
gewaardeerd tegen inkoop-
koers  22 761 730 20 263 437 

US dollar 1,08517 1.30963 Wissels en bankaccepten, op-
Zwitserse frank 1,95169 2.31477 genomen voor de nominale 
Libanees pond 5,01891 4,77033 waarde  17 234 911 381 787 
Japanse yen 238,304 265,461 317 897 660 279 459 332 
Oostenrijkse schilling 17,1132 18.2038 
CFA-frank 310,089 296.958 De splitsing naar looptijd is als volgt: 
Bij de omrekening van de activa en de passiva van de Bank in 
Ecu kunnen verliezen of winsten ontstaan. die worden geboekt in 
het credit of debet van de verlies- en winstrekening. Bij deze her-
waardering worden niet de bedragen in aanmerking genomen, 
die van de Lid-Staten worden ontvangen ol aan deze verschul-
digd zijn wegens kapitaalverrekeningen overeenkomstig artikel 7  
van de Statuten. 

2. Schatkistpapier, Wissels en schuidbrieven 
Schatkistpapier, kasobligaties en obhgaties zijn gewaardeerd le
gen aankoopkoers. doch niet hoger dan de nominale waarde. 
dan wel beurswaarde. 

3. Terreinen en gebouwen 
Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd legen hun aan-
schafflngswaarde. onder aftrek van gecumuleerde afschrijvingen 
(inclusief een initiele afschrijving op het gebouw Kirchberg). In-
ventaris wordt afgeschreven in het jaar van aanschaffing. 

4. Emissiekosten en aflossingspremies 

Emissiekosten en aflossingspremies worden afgeschreven over  
de gehele loopiijd van de betrokken leningen o/g naar rato der 
uitstaande bedragen. 

hoogstens drie maanden . . 

tussen drie en zes maanden 

tussen zes en twaalf maan
den  

langer dan twaalf maanden 

39 543 181 

10318 882 

13 861 757 

254173 840 
317 897 660 

5126 264 

5 246 427 

9 602 464 

259 484 177 
279 459 332 

Noot C — Terreinen en gebouwen 

Het terrein en het gebouw Kirchberg zijn gewaardeerd legen hun 
aanschaffingswaarde onder aftrek van met name een initiele af
schrijving van 18 473 850, welke de boekwaarde van het gebouw 
op 1 januari 1981 reduceert tot 50 000 000. Laatstgenoemd be-
drag is aan de hand van een rapport van een onafhankelijk des
kundige op dit gebied bepaald als een voorzichtige raming van 
de huldige marktwaarde van het object. Met i ngang van 1 januari 
1981 wordt deze waarde van het gebouw lineair afgeschreven 
over zijn economische levensduur die wordt geraamd op dertig 
jaar. Het onder het hoofd ..Terreinen en gebouwen" vermelde be-
drag ad 48 903 457 heeft de rhalve betrekking op de waarde van 
het terrein ad 570 457, alsmede op de restwaarde van het ge
bouw ad 48 333 000 na de eerste jaarlijkse afschrijving. 
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Noot D — Deposito'» voor leningen o/g 
Onder dit hoofd zijn opgenomen — met als tegenpost aan de  
creditzijde „Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obliga-
ties" — de vervallen c oupons en obligaties die nog niet ter in 
casso waren aangeboden. 

Noot E — Pensl oenfonds van het personeel 
De kosten van het pensioenfonds over 1981, met Inbegrip van 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen 4 579 995 (in 
1980; 3 562 597). 

Noot F — Dive rse crediteuren 

Onder dit hoofd vallen: 

bankkredieten op korte termijn 

de speciale rekening van de  
Europese Economische Ge-
meenschap uit hoofde van le
ningen tegen bijzondere voor-
waarden en daarop belrekking 
hebbende bedragen .... 

een deposito (in Ecu) van een 
officiële instelling van een Lld-
Staat 
overlopende kosten .... 

1981 

23 079 764 

22 018 035 

64 505 535 
2 891 396 

112 494 730 

Noot G Diverse rekeningen 
Onder dit hoofd vallen: 
als debetpost 
woningbouwleningen en voor-
schotten aan het pers oneel 
de post diverse debiteuren . . 

als creditpost 
bij afsluiting van het boekjaar 
nog te betalen kosten en ande 
re admlnistratieve uitgaven, als-
mede de post diversen . . . 

1981 

15 360 485 
5 175 446 
20 535 931 

35 589090 

1980 

6 642 004 

17 512 382 

2 099 707 
26 254 093 

1980 

13 080 046 
9 256 461 
22 336 507 

31 728 257 

Noot i — Beheersp rovisie 
Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van het 
beheer van voor rekening en risico en in opdracht van de Lid-
Staten en de Europese Gemeenschappen verstrekte kredieten. 

Noot J — Koers verschillen 
Onder dit hoofd zijn de boekwinsten gedurende 1981 ad 
1 568 364 opgenomen (1980: 1 373 585), d ie voortvloeien uit de  
Peeking van kasverrichtingen tegen de omrekeningskoersen die 
gelden gedurende het kwartaal waarin deze verrichtingen heb-
ben plaatsgevonden. 

Noot Κ — Koersvers chil ontstaen door herwaerdering van het 
eigen vermögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan 
niet is aangepast uit hoofde van artikei 7 van de Statuten 
Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen bij de op-
stelling van de balans per 31 december 1981 leidt tot een nega-
tief herwaarderingsverschil van 2 639 182 (in 1980: posltief ver- 
schil van 712 998). Bij deze herwaardering b lijft buiten beschou-
wing het nettovermogen, voor zover l uidende in de geldsoorten 
van de Lid-Staten en overeenkomende met hun In nationale valu
ta's gestorte aandelen in het kapitaal van de Bank, waarop de  
penodieke aanpassing krachtens ariikel 7 van de Statuten van 
toepassing is (zie bijlage D). 

Noot L — Admlnlstratiekosten 
Onder dit hoofd zijn geboekt 
Personeelskosten 
Salahssen 
Sociale voorzieningen . . 
Overige   

Algemene onkosten 
Totaal 

1981 1980 
22 442 258 19 818 748 
5 249 216 3 863137 
1 440 640 1 026 048 

29 132114 24 707 933 
5 374 934 5 019 502 
34 507 048 29 727 435 

Op 31 december 1981 omvatte het personeel 528 personen (op 
31 december 1980: 500 personen) 

Noot M ̂  Overige baton en lasten 
Het hoofd "Overige baten" omvat: 

boekwinsten op transacties met 
schatkistpapier, Wissels en 
schuldbrieven in portefeuille . . 

koerswinsten op schatkistpapier. 
Wissels en schuldbrieven in porte 
feuille   

andere baten  

1981 1980 

22 329 303 

447 565 
22 776 868 

18092 174 

1 092 567 

22 401 
19 207 142 

Noot H — Voor uftontvangen rentesubsldies 
a) Deze post betreff de rentesubsidies bij kredieten voor projec- 
ten bullen de Gemeenschap op grond van de overeenkomsten  
en protocollen met de A.C.S.-landen en de landen rond de Mid-
dellandse-Zee. aismede de rentesubsidies welke de Bank kan 
toekennen in het kader van hel Europese f^onetaire Stelsel over-
eenkomstig de verordening (79/1736/E.E.G.) van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979. 

b) Onder het hoofd „voor rekening van derden vooruitontvangen 
rentesubsidies" zijn de bedragen geboekt, die zijn ontvangen 
wegens rentesubsidies bij kredieten welke uit de middelen van 
de E.E.G. zijn verstrekt krac htens het besluit van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen (78/870/E.E.G,) van 16 Oktober 1978  
(nieuw communautair leningsinstrument) in het kader van de ver
ordening (79/1736/E.E.G.} van de Raad van de Europese Ge
meenschappen van 3 augustus 1979. 

c) Van d e in het kader van het E.lvl.S. ontv angen bedragen Is  
een gedeelte voorgeschoten op lange îermijn. Dit voorschot is  
geboekt onder het hoofd „te ontvangen wegens in het kader van 
het E.M.S. vooruitbetaalde rentesubsidies". 

Het hoofd ..Overige lasten" omvat: 

koersverliezen op schatkistpapier,  
Wissels en schuldbrieven in porte
feuille  

andere kosten  

4 430 546 

126 319 
4 556 865 

122 113 
122 113 

Noot Ν ~ Reserves en voorzfeningsfondsen; verdeling van het 
saldo van de verlies- en winstrekening 
De Raad van Gouverneurs besloot op 15 juni 1981 hel koersver-
schil ad 712 998, ontstaan door herwaardering van het eigen ver 
mögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet was  
aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, toe te voegen 
aan de voorziening voor koersschommelingen van de Ecu en het 
exploitatiesaido over het boekjaar 1980 als volgi te verdelen: 

40 000 000 naar de statutaire reserve 
162 997 465 naar de aanvullende reserve 
5 000 000 naar de bouwvoorziening 
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Overzicht van de mutaties In de reservat en voorzleningsfond-
sen gedurende het boekjaar 1981 

Stand Bijdrage der  
per Heileense 

31. 12, 19Θ0 Republlek 
aan de re
serves en 

voor· 
zieningen 

Siatuiaire reserve 

Aanvullende reserve . 

Voorziening voor Koers-
schcmmelingen van de  
Ecu 

Bouwvoorzienmg . . 

270000000 

441 937 147 

13 206 736 

60000000 

4836000 

9436 9Θ0 

217 179 

1 014 000 

Verdeling van Stand 
hei saldo van per 
de verlies-en 31.12 1981 
winsirekening 

over 1980 

400COOOO 314 836 000 

162 997 465 614 371 592 

712998 

5000 000 

14 136 913 

66 014 000 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van Gou 
verneurs voor te stellen het koersverschil ad 2 639182, ont-
staan door herwaardering van het eigen vermögen van de  
Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aangepast uit 
hoofde van artikel 7 van de Statuten, af te boeken van de  
voorziening voor koerschommelingen van de Ecu, het be-
drijfsresultaat over het boekjaar 1981, onder aftrek van een 
initiële afschrijving op het gebouw. d.w.z. in totaal 
254 452 001, toe te voegen aan de reserves en de bouviA/oor-
ziening ad 66 014 000 toe te voegen aan de aanvullende re
serve. 

785 145 883 15 504159 208 710463 1 009360 505 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse & Co. 

De President van de Europese Investenngsbank 
Luxemburg 

Wij hebben de financiele overzichten betreffende de jaren 1981 en 
1980 van de Europese Invesleringsbank gecontroleerd. 

Onze contrôles zijn verricht volgens algemeen aanvaarde contro-
lebeginselen en omvatten derhalve een onderzoek van de admi-
nlstratle tot e en zodanige omvang en zodanige andere conlrole-
maairegelen als wij in de gegeven omstandigheden nodig oor-
deelden. Naar ons oordeel geven de financiele overzichten een 
getrouw beeld van de grootte en de samenslelling van het vermö 
gen op 31 december 1981 en 1980 van de Europese Investerings-
bank, alsmede van de resultaten over en de herkomst en beste-
ding der middelen in de op die data geëindigde boekjaren, op ba
sis van algemeen aanvaarde administratieve beginselen die op 
beständige wijze zijn toegepast. 

Onze verklaring heeft betrekking op de volgende financiele over
zichten. 

Batans 

Rekeningen van de Speciale Beetle  

Verlies- en winstrekening 

Overzicht van de herkomst en besteding der middelen 

Overzicht van de kapitaairekening 

Onderverdeling van de verstrekte kredieien 

Overzicht van de gevestigde schuld 

Vorderingen op Lid-Slaten en bedragen. verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen 
Noten bij de jaarrekeningen 

Bijiage A 

Bijiage Β  

BIjlage 0 

Bijiage D 
Bljlage E 

Luxemburg, 24 februarl 1982 PRICE WATERHOUSE & Co. 
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Verklaring van het Comité ter contrôle van de  
boekhouding 

Het Comité dat krachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van het règlement van orde van de Europese 
Investeringsbank de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boeken van de Bank controleert, 

— na inzage van alle boeken en bescheiden waarvan het Comité het voor de uitoefening van zijn mandaat nodig 
oordeelde om kennis te nemen, 

— na kennisneming van het rapport van de heren Price Waterhouse & Co. d. d. 24februarl 1982, 

gezien het jaarverslag over 1981, de balans en de rekeningen van de Speciale Sectie per 31 december 1981, 
alsmede de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Baad van 
Bewind in zijn vergadering van 4 mei 1982 zijn vastgesteld, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het règlement van orde, 

verklaart bij deze: 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1981 hebben plaatsgevonden met inachtneming van de  
voorschriften van de Statuten en het règlement van orde, 

dat de balans, de verlies- en \winstrekening en de rekeningen van de Speciale Sectie In overeenstemming zijn met 
de boekhouding en dat deze, zowel wat de activa als de passiva betreft, een juist beeld geven van de financiële 
toestand van de Bank. 

Luxemburg, 18 mei 1982 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

J. BREDSDORFF C. BRÜCK P. L. McDONNELL 
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Kredietverlening van 1958 tot 1981 
Sinds haar oprìchting in 1958 heeft de Europese Investerlngsbank een bedrag van In totaal 21111,5 mlljoen 
verstrekt. Uitgedrukt in prijzen van 1981 kan dit worden gesteld op ongeveer 34 miljard. Van het totale bedrag 
had 90,8 Vo of 19 162,7 miljoen betrekking op kredieten uit eigen middelen en garanties en de rest of 1 948,8 
miljoen op toezeggingen uit middelen van de Lid-Staten of van de Gemeenschap. Hierdoor is bijgedragen tot 
investeringen van in totaal circa 83,6 miijard — overeenkomend met 145 miijard in prijzen van 1981 — waar-
van de E.i.B. gemiddeld 25 Vo heeft gefinancierd. 

Voor projecten in de Gemeenschap zijn kredieten 
verleend voor 18 243,6 miijoen (in prijzen van 1981: 
circa 29 miijard), hetgeen 86,4% van het totale be
drag uitmaakt. Zi] hebben bijgedragen tot de finan
ciering van investeringen C) van in totaal ongeveer 68 
miijard (in prijzen van 1981: 116 miij ard) (^), die naar 
raming direct ruim 257 000 ni euwe arbeidsplaatsen 
scheppen en circa 112 000 andere veiiigstellen. Daar-
bovenuit gaat in omvang nog het niet te ramen werk-
gelegenheidseffect van de gefinancierde investerin
gen in vooral de energie- en infrastructuursector, die 
immers indirect bevorderüjk zijn voor de stimulering 
van produktieve activiteiten en die tevens tijdelijke 

(') Dit is het bedrag der investeringen in vaste activa op grond van projec-
len waaraan de Bank steun heeft verteend. Het is berekend aan de hand van 
gegevens die ten grondslag lagen aan de financienngsplannen van de pro-
motors ten tijde van de goedkeunng van de kredieten door de Raad van Be 
vvi nd 
(2) De bedragen in pnjzen van 1981 zi jn bepaald op basis van nationale  
pri|sindexci|fers voor investeringen in vaste activa, gecorrigeerd voor koers-
schommetingen lussen nationale valuta's en de Ecu en gewogen met be-
hulp van het aandeel van de verschillende Lid-Staten in de kredietacîiviteit  
van de Bank. 

Werkgelegenheid creëren tijdens de bouwperiode 
van de betrokken projecten. 

Buiten de Gemeenschap heeft de Bank sinds 1963 
2 867,9 miljoen ter beschikking gesteld, waarvan ruim 
twee derde uit eigen middelen. 

De bedragen per jaar zijn weergegeven in de grafiek 
op biz. 20 en in tabe! 12. De tabellen 4, 7 en 18 op biz. 
30, 46 en 88 geven de onderverdeling naar doelstel-
ling van economisch belaid, lokalisatie der projecten 
en sector. 

Hieronder zai een korte schets worden gegeven van 
de ontwikkelingen in de Gemeenschap sinds 1973 en 
van de activiteiten krachtens de verschillende finan-
ciële samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen. 

label 12: Kredietverlening van 1959 tot 1981 (^) 
(in milj. Ecu) 

Binnen de Gemeenschap 

Kredieten 

Builen de Gemeenschap 

Totaal 
Uit eigen  
middelen 

in cpdracht 
en garanties 

het 
nieuwe instrument 

Uit eigen  
mlddelen 

Uit begrotings-
middelen 

1959/1972(2) 203,0 167,5 7.9 11,1 16,5 
1973 815,8 696,8 — — 10,9 108,1 
1974 996,4 849,7 — — 61,0 85,7 
1975 1 006,5 917,5 — — 48,9 40.1 
1976 1 273,3 967,9 118,1 — 142,4 44,9 
1977 1 571.5 1 401,3 — — 152,0 18,2 
1978 2 188.3 1 966,5 — — 173,9 47,8 
1979 3 071,1 2 281.2 — 277,0 420,9 92,0 
1980 3 498.5 2 739,0 14.2 197,6 371.4 176,3 
1981 3 848,1 2 539,4 282,1 . 539,8 396,4 90,4 

Totaal 21 111,5 16 704.6 524,5 1 014,5 1933,6 934,3 

zie nooi 2 bi| label 1 op biz. 21. 
(2) )aarii|ks gemiddeide 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap (1973-1981) 
Van 1973 tot eind 1981 heeft de Bank voor een totaal 
van 14 773,7 miljoen aan kredieten uit eigen middelen 
en garanties binnen de Gemeenschap verstrekt, het
geen ruim vier vijfde uitmaakt van de totale krediet
verlening In de Lid-Staten sinds 1958. Hierbij Is in de  
laatste drie boekjaren nog een bedrag van 1 014,5 
miljoen aan kredieten uit het nieuwe Instrument ge-
komen (zie biz. 24) voor projecten In Italie, lerland, 
het Verenigd Konlnkrijk, Frankrijk en Denemarken, 
die regionale dispahteiten kunnen doen verminderen,  
de energiedoeleinden van de Gemeenschap naderblj 
brengen en bijdragen tot het herstel van de Italiaanse 

gebieden die in november 1980 door aardbevingen 
zijn getroffen. Bij kredieten uit eigen middelen van in 
totaal 2 592,7 miljoen en kredieten uit het nieuwe in
strument van in totaal 365,8 miljoen is een rentesub-
sidie toegekend in het kader van het E.M.S. (zie biz. 
25). In het volgende hoofdstuk zaI geen onderscheid 
meer worden gemaakt naar herkomst der middelen 
en wordt slechts de totale activiteit van de Bank 
sinds 1973 beschreven, met inbegrip van de krediet
verlening vallende onder de Speciale Sectie (zie tabe!  
13 op biz. 80). 
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Onderverdeling naar doelstelling 
van economisch beleid 

Gedurende de laatste negen jaar is de steun aan pro-
jecten van regionaal belang vljf maal zo groot gewor 
den. Uitgedrukt in prijzen van 1981 is deze gestagen 
met gemiddeld 10 % per jaar, zodat nu circa 70 % van 

de kredietverienlng in de Gemeenschap naar dit doe! 
Is gegaan. De kredietverlening voor projecten van 
gemeenschappelijk belang betrof voor 85,3 % inves-
teringen die de energievoorziening van de Gemeen
schap dienen te verbeteren, hoofdzakelijk door ont-
ginning van interne energiebronnen. Ook voor de in 
tracommunautaire verbindlngen zijn omvangrijke be-
dragen ter beschikking gesteld. 

Kredletverlening binnen de Gemeenschap (1973-1981) 
Onderverdeling naar doelstelling van economisch beleid 
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De doofgaande lijn vertegenwoordigt de kredietvertening urt eigen mddelen en de ondertjroken lijn de letale kredietverlening mei inbegrip van het nieuwe instruman, 

label 13: Kredietverlening in de Gemeenschap van 1973 tot 1981 
Onderverdeeld naar land, economische doelstelling, sector en herkomst dér middelen {in mil|. Ecu) 

Uli eigen Ult het nieuwe 
middelen instrument Totaal % 

Totaal 14 773,7 1 014,5 15788,2 100,0 

Ondervardailng naar land 

Belgie 501,1 — 501,1 3.2 
Denemarken 431,8 18,1 449.9 2,8 
Duitsland 839,4 — 839,4 5.3 
Griekenland 159,2 — 159,2 1.0 
Frankrijk 1 966,5 40,3 2 006,8 12,7 
lerland 1 273,8 145,8 1 419,6 9,0 
Italie  5 781,3 671,1 6 452,4 40.9 
Luxemburg — — — — 
Nederland 62,3 — 62,3 0,4 
Verenigd Koninkrijk 3 534,8 139,2 3 674,0 23,3 
Bülten de Gemeenschap 223,5 — 223,5 1.4 

Onderverdeling naar acononiiache doelstelling 
Regionale ontwikkeling 10011,1 773,0 10 784,1 68,3 
Modernisering en omschakeling van bedrijven 187,8 — 187,6 1.2 
Gemeenschappelijk Europees belang  6 334,9 326,5 6 661,4 42,2 
waarvan energie  5402.9 326,5 5 729,4 36,3 
— ai wegens dubbeltellingen van kredieten die aan meer dan één 

doelstelling voldoen  -1 760,1 -85,0 - 1 845,1 -11.7 

Onderverdeling naar sector 
Energie, verbindlngen en overige infrastructuur  11631,8 1 014,5 12 646,3 80,1 
Energie  5 911,3 351,2 6 262,5 39,7 
Verbindingen  3 399,8 277,7 3 677.5 23,3 
Waterprojecten  1 988,8 150,2 2139,0 13,5 
Overige infrastructuur  331,9 235,4 567,3 3,6 
Industrie, landbouw, diensten  3141,9 — 3 141,9 19,9 

(1) Kredieten van direct belang voor de Gemeenschap. verstrekt krachtens arlikel 16, lid 1, 2e alinea, van de Statuten, op grond waan/an de Raad van 
Gouverneurs de Bank kan machtigen kredieten buiien de Gemeenschap te verlenen. 
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Onderverdeling naar sector 
De snelle stijging van de kredietverlening sinds 1973 
is hoofdzakelijk een gevolg van de toeneming bij de  
gefinanclerde projecten van grotere omvang in de  
sectoren energie, vervoer, telecommunicatie en 
waterbeheersing. De conjunctuurgevoelige krediet
verlening aan de industrie, de landbouw en de dien- 
stensector vertoonde een onregelmatiger verloop  
maar legde desondanks met 3 141,9 miljoen beslag  
op 19,9 % van de steun die in de Gemeenschap sinds  
1973 is verleend. Dit betreft kredieten aan de basisin-

dustrie, maar in toenemende mate ook de verwer 
kende industrie, zoals vooral de automobiel-, de ma
chine- en de voedingsmiddelenindustrieën. Sterk ge-
groeid is de omvang van de kredietverlening ten be-
hoeve van investeringen van het midden- en kleinbe-
drijf; hiertoe zijn 95 globale kredieten verstrekt voor 
In totaal 1 226,1 miljoen, waaruit 873,6 miljoen is toe-
gewezen voor 2 425 projecten van deze aard. Deze 
investeringen vonden plaats in diverse bedrijfstakken 
waar de arbeidsintensiteit gemiddeld veel hoger lag  
dan bIj de grote projecten (34 400 per nieuwe ar-
beidsplaats in plaats van 79 300). 

Onderverdeling naar sector Onderverdeling naar land 
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De doorgaande lijn vertegenwoordigt de kredietverlening uit eigen middeten en de onderbroken iijn de totale kredietverlening mei inbegrip van het nieuwe instrument. 
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Onderverdeling naar land 
De kredietverlening is voor bijna drie Vierde gecon- 
centreerd geweest In de landen van de Gemeen- 
schap met de ernstigste regionale Problemen, te we-
ten Italië, hetVerenigd Koninkrijk, lerland en Grieken-
land (zie tabe! 7 op biz. 46). Alleen al in Zuid-ltalië is  
circa 28 % van de kredietverlening in de Lid-Staten 

ter beschikking gesteld. De kredietverlening in het 
Verenigd Koninkrijk — hoewel tenslotte enigszins te-
ruglopend —, in lerland en in Frankrijk heeft even-
eens een grote omvang bereikt, vooral in verband  
met de financiering van energieprojecten — dikwijis  
samenhangend met de ontginning van binnenlandse  
energlebronnen —, van verkeersinfrastructuur en van  
grote waterprojecten. 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap 
In het kader van de economische en financiële sa-
menwerking van de Gemeenschap met een toene-
mend aantal la nden levert de Bank sinds 1963 een 
bijdrage tot de tenuitvoerlegging van de overeen-
komsten, financiële protocollen en besluiten betref
fende enerzijds de Middellandse-Zeelanden — Grle-
keniand (tot 1980), Portugal, Spanje, Turkije, Joego-
slavië, de Maghreb-Ianden (Algerije, Marokko en  
Tunesië), de Machrak-Ianden (Egypte, Jordanië, Li
banon, Syrië), Cyprus, Malta en Israël — en ander- 
zijds de landen in Afrika, heî Garibische gebied en de  
Stille Oceaan (A.C.S.-Ianden), alsmede de landen en  
gebieden overzee (L.G.O.). 

In deze landen is van 1963 tot 1981 een bedrag van in 
totaal 2 867,9 miljoen toegezegd, waarvan 1 933,6 mll-
joen uit de eigen middeien van de Bank (^) en 934,3  
miljoen uit begrotìngsmiddeien van de Lid-Staten of  
— deels via het Europese Ontwikkelingsfonds 
(E.O.F.) — van de Gemeenschap (^) (zie de tabelien 
8 en 17 op biz. 50 en 87). 

Middellandse-Zeegebied 

In het MIddellandse-Zeegebied — met inbegrip van 
Portugal — zijn bedragen toegezegd van in totaal 
1 874,9 miljoen, waarvan 1 232,1 miljoen uit eigen  
middeien (zie tabel 8 op biz. 50). Dit gebied nam al-
dus bijna twee derde van de kredietverlening buiten 
de Gemeenschap voor haar rekening. 

Behalve in Spanje en Portugal krachtens de steun 
vóór toetreding (zie bIz. 51), Joegoslavië (50 miljoen), 
Malta (8 miljoen) en Cyprus (12 miljoen) hadden de 
werkzaamheden sinds 1978 vooral betrekking op de 
tenuitvoerlegging van financiële protocollen die in 
1981 afiiepen. De betrokken bedragen zijn vrijwel ge-
heel toegezegd in de Maghreb- en Machrak-Ianden 
en volledig in Turkije, Portugal en Israël. In totaal was  
dit 868,5 miljoen, waarvan 605,7 miljoen afkomstig 
was van eigen middeien; dit maakt ongeveer 45 % uit 
van de totale kredietverlening in het gehele Middel-
landse-Zeegebied sinds 1963 (zie tabel 14 op 
bIz. 83). 

De kredietverlening uit begrotingsmiddelen in Tur
kije, tot een bedrag van 196 miljoen, was in hoofd-

zaak bestemd voor de bouw van waterkracht- en 
bruinkoolcentrales met een produktiecapaciteit van 
3 700 MW; het importsubstitutieeffect van deze cen
trales kan worden becijferd op bijna 4 miljoen ton 
aardolie per jaar, d.w.z. circa 27% van de invoer in 
1980. De industriële en agrarische kredietverlening 
(90 miljoen waarvan 60 miljoen in de vorm van globa-

Kredietverlenlng in de Middellandse-Zeelanden 
(ind. Portugal) 
krachtens in 1981 afgelopen financiële protocollen 
miljoen Ecu 
300-, 

250 — 

200-

Portugal Turkije 

Landbouw (i) 

Industrie 

Energie 

Maghreb-Ianden Israël 
Machrak-Ianden 

(') Deels vergezeld gaande van rentesubsidies. 
(2) Leningen legen bijzondere voorwaarden en rislcodragend kapilaal. toe-
gekend voor rekening en in opdracht van de Lid-Slaten of van de Europese 
Economische Gemeenschap (Europees Ontwikkelingsfonds) en beheerd in 
de Speciale Sedie (zie bIz. 68). 

Overige infrastructuur 

(I) omvat verbetering van de landbouw in het algemeen, investeringen in landbouw-
bedrijven, veeteell, bosbouw, visserij, agro-industrie, houtindustrie en verwerkende  
bedrijven. 
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le kredieten) ter financiering van projecten betreffen 
de het midden- en kleinbedrijf) za! naar raming onge-
veer 6 000 nieuwe arbetdsplaatsen scheppen in op 
ultvoer gerichte of invoervervangende bedrijfstakken. 

In Portugal zljn uitsiuitend kredieten uit eigen midde-
len verstrekt, welke bestemd waren voor de financie 
ring van industriële en agrarische projecten (98 mil-
joen), verkeersinfrastructuur (72 miljoen) en de ener-
gievoorziening (30 miljoen). Het werkgelegenheids-
effect kan hier worden geschat op circa 2 500 ar-
beidsplaatsen, grotendeels als gevolg van onder-
steunde kleine projecten. 

In de zuidelljke MIddellandse-Zeelanden zijn kredie
ten toegekend voor havenaanieg, spoorwegwerken 
en wegverbindingen — gedeeltelijk met het oog op 
de vergemakkelijking van de export — (141,2 mil
joen). de energlevoorziening — additlonele capacl-
teit: 1 200 MW — (67 miljoen). aismede industriële 
(88,3 miljoen) en agrarische projecten (12 miljoen), 
waarvan 69,9 miljoen is toegewezen ten behoeve van 
134 kleine projecten. De kleine projecten nemen ruim 
80 % voor hun rekening van het werkgelegenheids-
effect van deze investeringen, dat op 9 000 arbeids-
piaatsen wordt geschat. 

Aile in dit hoofdstuk bedoelde investeringen te za-
men — tot een totaal bedrag van naar raming 4.5 mll-
jard — hebben belangrijke economische gevolgen: 

circa 17 500 nieuwe arbeidsplaatsen, verruiming van 
de elektriciteitsproduktie en verbetering van de han-
delsbalansen der betrokken landen. De meeste infra-
structuurprojecten (havenaanieg bijvoorbeeld), de in
vesteringen in de energievoorziening en een groot 
aantal industriële en agrarische projecten zullen na-
melijk bijdragen tot hetzij beperking van de invoer, 
hetzij stimulering van de uitvoer. 

label 14: Kredieten in het kader van d e in 1981  
afgelopen financiële protocollen met 
Middellandse-Zeeianden, waaronder 
Portugal (1978-1981) 

(m mil). Ecu) 

Uli eigen 
middelen 

Uli 
begroiings-

middelen Totaal 

Turkije (3e financiële 
protocol 1979-1981) 90,0 220.0 310.0 
Portugal (financieel 
protocol 1978-1981) 200.0 200.0 
Middellandse 
Zee-Zuid (') (eerste 
financiële protocollen 
1979-1981) 270.7 37,8 308,5 

Totaal 560,7 257,8 818,5 

(M Maghreb-landen (Algenje, Marokko, Tunesië). 
(Egypte, Jordanie, Libanon, Syrië) en Israël, 

Machrak-landen 

Kredietveriening in de A.C.S.-landen en de LG.O. (1976-1981) 
Onderverdeling naar bruto binneniands produkt Onderverdeiing naar sector 
der betrokken landen 

Uit eigen middelen Uit risicodragende 
middelen 

Ecu 548.4 miljoen Ecu 147,7 miljoen 

I I b.b.p./hoofd > 1000 S 

370 < b.b.pytioofd < 1000 S 

b.b.p./hoofd < 370 $ 

Energie 

Mijnbouw 

Overige infrastructuur 

Industrie 

waarvan rlsicodragend kapitaal 
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Afrika, het Caribische gebied 
en Stille Oceaan 

hoe deze bedragen zijn verdeeld over de landen en  
de diverse overeenkomsten. 

Sinds 1964 is de Bank actief geweest in een toene-
mend aantal landen in Afrika, het Caribische gebied 
en de Stille Oceaan, in het kader van de twee over
eenkomsten van Jaoende, de twee overeenkomsten 
van Lomé en de besluiten betreffende de landen en  
gebieden overzee. 

De Bank heeft in deze landen middeten toegezegd 
tot een bedrag van in totaal 993 miljoen, hetgeen 
35 % uitmaakt van de kredietverlening bulten de Qe-
meenschap. De kredieten uit eigen middelen belie-
pen 701,5 miljoen. Dit de middelen van het E.G.F. zijn 
voorts in de eerste plaats leningen tegen bijzondere 
voorwaarden krachtens de twee overeenkomsten 
van Jaoende (142 miljoen) toegezegd, en rislcodra-
gend kapitaal krachtens de tweede overeenkomst 
van Jaoende en de eerste overeenkomst van Lomé  
(100,2 miljoen), alsmede in 1981 risicodragend kapi
taal krachtens de tweede overeenkomst van Lomé  
(49,5 miljoen). In tabel 17 op biz. 87 is weergegeven 

Ruim de helft van het risicodragend kapitaal is ge-
gaan naar 22 van de minst ontwikkelde A.C.S.-lan-
den, zoals die worden opgesomd in art. 155 van de 
tweede overeenkomst van Lomé. Voor deze landen 
blijkt deze financieringsmogelljkheid bijzonder op-
portuun. Daarentegen was ruim drie kwart van de 
kredietverlening uit eigen middelen van de Bank be-
stemd voor de andere A.C.S.-landen. 

In de grafiek op bIz. 83 wordt een verband gelegd 
tussen de financieringsactiviteiten van de Bank en  
het ontwikkelingspeil van de verschillende landen. 
Ruim 80 % van de kredietverlening uit eigen middelen 
van de Bank blijkt te zijn gegaan naar projecten In 18  
A.C.S.-landen, waarvan 6 met betrekkelijk hoog inko-
men per hoofd en 12 In de middengroep. Daarente
gen was ruim 61 % van het rislcodragende kapitaal 
bestemd voor projecten In 20 van de ärmste A.C.S.-
landen en 37 % voor projecten in 16 landen van de 
middengroep. 
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Tabel 15; Kredietverìening in het Mlddellandse Zeegebled (') van 1963 tot 1981 (^) 

Onderverdeeld naar sector 

Aantal Mil|oen Ecu 

Totaal 

waan/an 
toewijzingen 

uit globale 
kredieten Totaai 

waarvan 
toewijzmgen 

uit globale 
kredieten % 

Energie, verbindingen en overige  
Infrastructuur  73 1 1 179.9 3,0 62,9 

Energie  32 1 606,9 3,0 32,4 
Produktie  24 1 510,3 3.0 27,2 
Thermische centrales  14 / 282.0 3.0 15,0 
Waterkrachtcentraies 10 228.3 12,2 
Transport 8 96,6 5.2 
Elektriciteitsleidingen 8 96.6 5.2 

Verbindingen 28 375,7 20,0 
Vervoer 28 375,7 20,0 
Spoonvegen 7 91,9 4.9 
Autowegen 10 122,2 6.5 
Scheepvaart 9 142,0 7.6 
Luchtvaart 2 19,6 1.0 

Waterprojecten 13 197,3 10.5 
Verbetering van de landbouw .... 12 191,8 10,2 
Watervoorziening en waterzuivering . . 1 5.5 0,3 

Industrie, landbouw en diensten . . . 553 456 695,0 308,1 37.1 

Industrie 469 411 529,6 280,3 28,2 
Mijnbouw  10 10 5.0 5.0 0.3 
Metallurgie  23 15 46,8 12,4 2.5 
Bouwmaterialen  37 27 66,9 23,5 3.6 
Houtindustrie 29 27 19,3 17,5 1.0 
Glas en aardewerk 23 21 25,7 22,5 1.4 
Chemische industrie  55 42 89,2 25,3 4,7 
Metaal- en machine-industrie .... 66 66 41,9 41,9 2,2 
Automobielinduslrie en de produktie 
van transportmaterieel  13 13 7,9 7,9 0,4 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  32 30 20,3 15.1 1.1 
Voedingsmiddeien  80 80 50,8 50.8 2.7 
Textiei en leer  42 35 27,3 22.2 1.4 
Papierpulp en papier  20 10 88,6 10.9 4,7 
Rubber en kunststof verwerkende 
Industrie  25 24 16,3 15,8 0,9 
Overige industrieën  5 5 1.5 1,5 0.1 
Bouwnijverheid  3 3 1.9 1.9 0.1 
Industrieterreinen en industriehalien 6 3 20,2 6,1 1.1 

Landbouw. bosbouw  28 22 63,1 13.1 3,4 
Diensten  23 23 14,7 14.7 0,8 

Toerisme  8 8 9.7 9,7 0.5 
Overige  15 15 5,0 5,0 0.3 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bed rag)  33 — 87,6 — 4,7 

Totaal generaal  626 457 1 874,9 311,1 100,0 

(1) Gewone kredieien uii de eigen middeien van de Bank (1 232.1 mi|)oen) en transacties legen bi|2ondere voorwaarden uil de middelen van de Lid-Staten of van de  
Gemeenschap. welke de Bank beheert m hei kader van haar Speciale Seciie (642.β miljoen). 

(2) zie noci 2 bij tabei 1 op biz. 21 
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Jabel 16: Kredietverlening in de landen In Afrika, het Carlbische gebied en de Stille Ooeaan (A.C.S.-landen) en de 
landen en gebleden overzee (L.G.O.) (^) van 1964 tot 1981 (2) 

Onderverdeeld naar sector 

Totaal 

Aantal 

waarvan 
toewijzingen 

uit globale 
kredieten Totaal 

Miljoen Ecu 

waarvan 
toewijzingen 

ui! globale 
kredieten 

Infrastructuur  63 3 351,6 1,4 35,4 

Energie  31 3 221,9 1.4 22,4 
Produktie  24 2 159,3 0,8 16,0 
Thermische centrales  8 1 26,1 0.6 2.6 
Waterkrachtcentrales  14 1 110,7 0,2 11.1 
Kernenergie  1 15,0 1.5 
Gas- en oliewinning  1 7,5 0,8 
Transport  7 1 62,6 0,6 6,4 
Elektriciteitsleidingen  7 1 62,6 0,6 6.4 

Verbindingen  28 117.6 11.8 
Vervoer  27 116,8 11,7 
Spoorwegen  8 55,7 5,4 
Autowegen  8 38,7 3,9 
Scheepvaart  10 20,0 2,0 
Luchtvaart  1 4,4 0.4 
Telecommunicatie  1 0.8 0.1 

Waterprojecten  4 12.1 1.2 
Verbetering van de landbouw .... 2 5.3 0,5 
Watervoorziening en waterzulvehng . . 2 6.8 0,7 

Industrie, landbouw en diensten . . . 330 147 641,4 68,6 64,6 

Industrie  234 129 554,8 64,0 55,9 
Mijnbouw  18 6 172,8 2.5 17,4 
Metallurgie  15 8 32,1 3,8 3.2 
Bouwmaterialen  22 8 64,2 4,0 6,5 
Houtindustrie  8 7 5.1 1.9 0,5 
Glas en aardewerk  6 4 7,7 3.6 0,8 
Chemische Industrie  20 8 44,7 5.9 4.5 
Metaal- en machine-industrie .... 13 12 5,7 5.2 0.6 
Automobielindustrie en de produktie 
van transportmaterieel  6 4 6.6 1.7 0,7 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  2 2 2.5 2,5 0,3 
Voedingsmiddelen  64 27 155,4 16,6 15,6 
Textlel en leer  30 14 41,4 4.3 4.2 
Papierpulp en papier  15 15 8.2 8,2 0,8 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  15 14 8.4 3.8 0,8 

Landbouw  3 1 9.9 0,6 1.0 
Diensten  56 17 30,9 4.0 3,1 

Toerisme  21 14 20,9 3.8 2.1 
Studies en technische bijstand . . . 35 3 10,0 0,2 1.0 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) (3) 29 — 41,8 — 4.2 
Ontwikkelingsbanken  8 — 4,0 — 0,4 

Totaal generasi  393 150 993,0 70,0 100,0 

(1) Gewone kredieten uit de eigen middelen van de Bank (701,5 miljoen) en transacties legen bijzondere voorwaarden uit de middelen van de Lid-Staten via be i Europese 
Ontwikkelingsfonds, welke de Bank beheert in het kader van haar Speciale Sectie (291,5 miljoen). 

(2) zie noot 2 bij tabel i op biz. 21. 
(3) Verschil tussen het bedrag der toegekende kredieten (111 ,θ miljoen) en het uit deze kredieten reeds toegewezen bedrag (70 miljoen). 
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label 17; Kredletverlening In de landen In Afrika, het Cartbische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de  
landen en gebieden overzee (L.G.O.) (1976—1981) (Overeenkomsten van Lomé) 

Onderverdeeld naar land en herkomst der middelen 

Kredieten uil eigen middelen Risicodragend kapitaal uii begrotmgsmiddelen (M Toiaai bedrag 

Overeenkomst 
van Lomé I 

Mil). 
Ecu Aantal 

Overeenkomsi 
van Lomé H 

Mil|. Toleai 
Aantal Ecu bedrag 

Overeenkomst 
van Lomé I 

Mil|. 
ECU Aantal 

Overeenkomst 
van Lomé II 

Mill. 
Ecu Aantal 

Toiaal 
bedrag 

Overeen
komst van 

Lomé I 
Mil). 
ECU 

Overeen
komst van 

Lomé II 
Mil|. 
Ecu Totaal 

AFRIKA . 
West-Afrika  
Bovenvolta 
Gambia . 
Ghana  
Guinee . 
Ivoorkust 
Kaapverdië  
Liberia 
Mali . . 
Mâuritanië  
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Togo . . 
Westafrikaanse ont  
wikkelingsinstelling 
Midden-Afrika 
Burundi . 
Gabon 
Kameroen 
Kongo 
Rwanda . 
Tsjaad 
Zaire . . 
Oostelijk en Zuidelijk 
Afrika  
Botswana 
Comoren  
Djibouti , 
Kenya 
Lesotho , 
Madagaskar  
Malawi 
Mauritius 
Seychellen  
Somalia . 
Sudan 
Swaziland 
Tanzania 
Uganda . 
Zambia . 

CARIBISCH GEBIED 
Barbados . . . 
Caribische ontwikke 
lingsinstelling . . 
Guyana .... 
Jamaica . . . 
St. Lucia . . . 
Trinidad en Tobago 

52 338,5 
25 192,5 

1 8.0 

2 16.0 
1 4.4 

10 47,4 

7.4 

25.0 
6.0 

50.0 
12.0 
16,3 

3 14.5 
3 12,5 

12,0 
5.0 

10.5 

20.5 
7.5 

3.0 

10.0 

11 106.4 444,9 
4 29.4 221,9 

— — 8.0 

— — 16,0 
— — 4,4 
— — 47,4 

— — 7,4 

— — 25.0 
1 10,0 16,0 

— — 50.0 
1 10,0 22,0 
1 4,4 20,7 

— — 1 5,0 5.0 
6 32,6 3 32,0 64,6 

2 22,0 22.0 
6 32,6 1 

g 1 1 
42,6 

21 113,4 4 45,0 158,4 
2 6,5 — — 6.5 

8 52,4 1 6.5 58.9 

— 14.5 
— 12.5 

1 7.0 19,0 
— — 5.0 

2 31.5 42,0 

— — 20.5 
— — 7,5 

— — 3.0 

66 
28 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
3 

92.7 
40,7 
8.0 
2.4 
2,25 
0,15 
3.0 
3.6 
0.3 
6.3 

0.9 

8.5 
5.2 

0,1 
24.0 
0,5 

4.6 
3.1 
3.0 
7.5 
5.3 

13 32.5 125,2 431,2 138.9 570,1 

27 28,0 
2 1,75 

0,02 
1.0 
1,3 
0.1 
2.3 
1.6 
0,07 
0,6 
0.25 
6.5 
1.1 
7.75 
0.35 
3.4 

3 4.8 

1 0.7 

1 2,3 

1 1.8 
3 10,0 
2 4.0 

6.0 

17,7 

0,17 
1.8 
1,55 
3,0 
2.17 

7.50 

1,50 
4.5 — — 

1.0 
3.2 
0.1 
0.2 

45,5 
8,0 
2,4 
2,25 
0,15 
3,0 
3.6 
1.0 
6,3 

— — 0,9 

10,8 
5,2 

1.9 
34,0 

4.5 

4.6 
3.1 
3.0 
7.5 

11.3 

45,7 
1.75 
0,19 
2.8 
2.8 
3.1 
4,47 
1.6 
0,07 
0.6 
0,25 
6.5 
1.1 

15.25 
0.35 
4,90 
4.5 

1.0 
3.2 
0.1 
0.2 

— — 10.0 — — 

233,2 
16,0 

2.4 
18,25 

4,55 
50.4 
3.6 
7.7 
6.3 

25,0 
6,9 

50.0 
20.5 
21.5 

0,1 
56.6 
0,5 

37,2 
3.1 
3.0 
7.5 
5.3 

141,4 
8.25 
0,02 
1,0 

53.7 
0.1 
2.3 

16.1 
12,57 

0.6 
0,25 
6,5 

13,1 
12,75 
0,35 

13,9 

25,0 
7.5 

4.0 
3.2 
0.1 
0.2 

10,0 

34,2 

0.7 

10.0 

12,3 
4,4 

6,8 
42,0 

4,0 
22,0 
10,0 

6.0 

62.7 

0.17 
1.8 
8.05 
3.0 
2.17 

7,0 
7,50 

33.0 

267,4 
16.0 
2.4 

18.25 
4.55 
50,4 
3.6 
8.4 
6,3 

25,0 
16,9 
50,0 
32.8 
25.9 

6,9 
98,6 
4.5 

22.0 
47.2 

3.1 
3.0 
7.5 

11.3 

204.1 
8,25 
0,19 
2,8 

61,75 
3.1 
4,47 

16.1 
12,57 
0.6 
0,25 
6.5 

20.1 
20,25 
0,35 

46,9 

25,0 
7,5 

4.0 
3.2 
0.1 
0.2 

10,0 
STILLE OCEAAN 3 31.0 2 52,0 83,0 2 2.1 4 16,0 18,1 33,1 68,0 101,1 
Fiji 2 24,0 1 12,0 36,0 1 0.2 — — 0.2 24,2 12,0 36,2 
Papua-Nieuwguinea 1 7,0 1 40,0 47,0 1 1.9 1 12.0 13,9 8.9 52,0 60,9 
Tonga 2 1.0 1.0 — 1.0 1.0 
Westsamoa . . , 1 3.0 3.0 — 3.0 3.0 
A.C.S.-Landen 
Toiaal 60 390,0 13 158,4 548,4 72 99,3 17 48,5 147,8 489,3 206,9 696,2 
L.G.O 1 7,0 — — 7,0 1 0,9 1 1,0 1,9 7.9 1,0 8,9 

Totaal generaal 61 397,0 13 158,4 555,4 73 100,2 18 49,5 149,7 497,2 207,9 705,1 (2) 

(') zie biz 55 
(2) Hierbii komen nog de bedragen, toegekend van 1964 tot 1976 krachtens de overeenkomsten van Jaoende. te weten: 146.1 miijoen uit eigen middelen en 142 miljoen uit 

de middelen van hel E O F. 
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label 18; Kredietverlenlng In de Gemeenschap van 1958 tot 1981 
Onderverdeeld naar sector 

18.1 Uit eigen middelen 

Aantal Miljoen Ecu 

waarvan toewijzingen waarvan toewi]zingen 
Totaal uit globale kredieten Totaal uit globale kredieten % 

Energie, verbindingen en overige 
infrastructuur 792 160 13 079,8 81,3 75,9 

Energie  288 19 6 359,7 23,2 36,9 
Produktie 198 2 4 688,0 1,7 27,2 
Kernenergie  66 2561,8 14,9 
Thermische centra/es  36 623,9 3,6 
Waterkrachtcentrales 29 745,3 4,3 
Geolhermische centrales en 
warmtecentrales 12 2 98,9 1.7 0,6 
Gas- en oliewinning 48 613,2 3,5 
Winning van vaste brandstoffen . . 7 44.9 0.3 
Transport 90 17 1 671.7 21.5 9,7 
Eiektriciteitsieidingen 42 17 567,7 21,5 3.3 
Oiie- en gasieidingen 48 1 104 ,0 6,4 

Verbindingen 346 141 4 342,6 58,1 25,2 
Ven/oer 266 141 2 079,3 58,1 12,1 
Spoorwegen 20 398,1 2,3 
Autowegen 191 124 1 150,8 37.9 6.7 
Scheepvaart 42 16 .me 20,1 1.8 
Luchtvaart 12 1 216.9 0,1 1.3 
Overige  1 4.9 
Telecommunicatie 80 2 263,3 13.1 

Walerprojecten 131 2110,6 12,3 
Verbetering van de landbouw . . 36 698,2 4,1 
Watervoorziening en afvalwater-
zuivering 95 1 412,4 8.2 

Overige Infrastructuur 18 226,2 1.3 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bed rag) 9 40,7 0,2 

Industrie, landbouw en diensten . . 3156 2 612 4 149,3 929,2 24,1 

Industrie 2 894 2 466 3 634,0 887,1 21,1 
Mijnbouw AI 44 32,7 26,4 0,2 
Metallurgie  136 77 818,1 51.9 4,7 
Bouwmaterialen 216 183 188,3 73,3 1,1 
Houtindustrie 231 227 66,6 47.5 0,4 
Glas en aardewerk 68 50 111,0 30,9 0.7 
Chemisctie industrie   224 137 596,2 61,6 3.5 
Metaal- en machine-industrie . . . 653 595 433,4 184,1 2,5 
Automobielindustrie en produktie 0013-
van transportmaterleei  105 8377 418,8 31,6 2.4 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  154 129 155,4 43,5 0,9 
Voedingsmiddelen  464 407 357,5 149,6 2.1 
Textiel en leer  158 145 70,6 50,1 0.4 
Papierpulp en papier   170 159 101,7 59,9 0.6 
Rubber en kunststol verwerkende 
industrie  183 163 146,7 58,3 0.9 
Overige  67 62 23,4 15,0 0.1 
Bouwnijverheid  11 11 3,4 3.4 
Industrieterreinen en industriehallen 7 110,2 0.6 

Landbouw, bosbouw, visserij . . . 121 118 63,1 24,3 0.4 
Diensten  35 28 65,3 17.9 0.4 

Toerisme  20 18 20,9 12,9 0.1 
Onderzoek en ontwikkeling . . . 3 8,1 0.1 
Overige dienslen  12 10 36,3 5.0 0.2 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag)  106 386,9 2.2 
Totaal  3 948 2 772 17 229,1 1 010,5 100,0 
(1) ΖΙΘ noot 2 bij tabel 1 op biz. 21. 
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18.2. Uit het nieuwe leningsinstrume nt 

Aanial Mil|oen Ecu 

waarvan toewi|zingen waarvan ioewi)zingen 
Totaal uit globale kredieten Totaal Uli globale kredieten % 

Energie, verbindlngen en overige 
Infrastructuur  39 1 014,5 100,0 
Energie  18 351,2 34,6 

Produktie  14 268,6 26,5 
Thermische centrales  3 45.5 4.5 
Waterkrachtcentraies  3 147.2 14,5 
Geothermische centrales en 
warmtecentrales  3 31.6 3.1 
Gas- en oliewinning  2 20,6 2.1 
Winning van vaste brandstoffen . . 3 23,7 2.3 
Transport  4 82,6 8.1 
Elektriciteifsleidingen  1 17.1 1.7 
Gasleidingen  3 65,5 6,4 

Verbindlngen  12 277,7 27.4 
Vervoer  6 156,3 15,4 
Spoorwegen  1 28,4 2,8 
Autowegen  5 127.9 12,6 
Telecommunicatie  6 121,4 12,0 

Waterprojecten  5 150,2 14,8 
Watervoorziening en afvalwater-
zuivering  5 150,2 14,8 

Diverse infrastructuur  4 235,4 23,2 

Totaal  39 1 014.5 100.0 

18.3. Uit eigen middelen van de Bank en uit het nieuwe instrument 

Energìe, verbindlngen en overige 
Infrastructuur  831 160 14 094,3 81,3 77,3 
Energie  306 19 6 710,9 23,2 36,8 

Produktie  212 2 4 956,6 1.7 27,2 
Kernenergie  66 2561,8 14,0 
Thermische centrales  39 669,4 3,7 
Waterkrachtcentraies  32 392,5 4.9 
Geothermische centrales en 
warmtecentrales  15 2 130,5 1,7 07 
Gas- en oliewinning  50 633,8 3.5 
Winning van vaste brandstoffen . . 10 68,6 0.4 
Transport  94 17 1 754.3 21,5 9.6 
Elekthciteitsleidingen  43 17 584,8 21,5 3.2 
Olie- en gasleidingen  51 1 169,5 6.4 

Verbindlngen  358 141 4 620,3 58,1 25,4 
Vervoer  272 141 2 235,6 58,1 12,3 
Spoorwegen  21 426,5 2.4 
Autowegen  196 124 1278,7 37,9 7,0 
Scheepvaart  42 16 308,6 20,1 1.7 
Luchtvaart  12 1 216,9 0.1 1.2 
Overige  1 4,9 
Telecommunicatie  86 2 384,7 13.1 

Waterprojecten  136 2 260.8 12.4 
Verbelering van de landbouw . . 36 698,2 3,8 
Watervoorziening en afvalwater-
zuivering  100 1 562,6 8.6 

Diverse infrastructuur  22 461,6 2.5 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag)  9 40,7 0,2 

Industrie, landbouw, diensten . . 3156 2 612 4149,3 929,2 22,7 
(zie onder 18.1.) 
Totaal 3 987 2772 18 243,6 1 010,5 100,0 
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label 19; Lopende globale kredìetoperatles In de Gemeenschap in 1981 en voltoolde operaties 

Onderverdeeld naar bemiddelende insielling (^) 

GioDâie kredieten 

Bedrag 
Aanial (mil| Ecu) 

Toewi|zingen 

Bedrag 
Aanlal (milj Ecu) 

Italië 
Istituto per lo Sviluppo Economico detritalla Meridionale (ISVEIMER) 
Istituto Mobiliare Italiano (IMI) . . . 
Istituto Regionale per 
(IRFIS)  
Mediocredito Centrale  
Banca Nazionale del lavoro (BNL) 
Banca Centrale di Credito Popolare 
Banco di Napoli  
Banco di Sicilia  
Credito Industriale Sardo (CIS) . .  
Totaal lopende globale kredieten 

Finanziamento alle Industrie in Sicilia 

3 
3 

3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
18 

174.7 
55,3 

45.3 
48.9 
13,0 
13,3 
8.3 
6.3 
8.0 

373.1 

258 
42 

70 
54 
10 
11 
12 
3 

460 

110,5 
30,1 

28,3 
24.0 
11,9 
11,0 
7.9 
2.4 

226.1 

Totaal per 31. 12. 1980 voltooide operaties 25 316.6 608 280,2 

Totaal Italié 43 669,7 1068 506,3 

Frankrìjk 
Caisse d'Aide à l'Équipement des Collectivités Locales (CAECL) . 5 58,7 108 36.9 

Totaal per 31. 12. 1980 voltooide operaties  13 142,9 220 113,1 

Totaal Frankrìjk  18 201,6 328 150,0 

lerland 
Industrial Credit Company (ICC)  5 85,1 409 46,2 
Agricultural Credit Corporation (ACQ) 3 13.1 20 4,1 
IDA Agency Loan (Lastgevingsovereenkomst) 1 14,8 — — 
Totaal lopende globale kredieten . . 9 113.0 429 50.3 

Totaal per 31. 12. 1980 voltooide ope raties . . 9 65,5 472 56.1 

Totaal lerland . . 18 178,5 901 106,4 

Verenìgd KonInkrIJk 
Britse Staat (Lastgevingsovereenkomst) . . .  
Industriai and Commercial Finance Corporation 
Midland Bank  
Totaal lopende globale kredieten  

30,9 
8,5 
9,3 

48,7 

41 
22 
1 

64 

24.7 
1.3 
0.1 

26.1 

Totaal per 31. 12. 19 80 voltooide operaties 4 101.4 123 73,6 

Totaal Verenigd Konlnkrijk 7 150,1 187 99,7 

Belgle 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (NMKN) 
Totaal per 31. 12. 1980 voltooide operaties 

1 
3 

12.3 
30.3 

7 
41 

12,3 
30,6 

Totaal Belglë  4 42,6 48 42,9 

Denemarken 
Deense staat 
Kongeriget Danmarks Hypotekbank og FInansforvaltning .... 
Totaal lopende globale kredieten 

4 
1 
5 

16,0 
20,5 
36,5 

31 
2 

33 

8.0 
1.7 
9,7 

Totaal per 31. 12. 19 80 voltooide operaties 11 31.8 85 31,6 

Totaal Denemarken 16 68,3 118 41,3 

Grlekenland 
Ethnikl Trapeza Ependiseon Viomihanikis Anaplixeos (ETEBA) . . 
Agrotiki Trapeza tis Ellados (ATE) 
Elliniki Trapeza Viomihanikis Anaptixeos (ETBA) 
Trapeza Ependiseon 
Totaal lopende globale kredieten 

2 
1 
1 
1 
5 

25,9 
10.1 
20.1 

5.1 
61.2 

15 
11 
4 
4 

34 

13,7 
8.0 
3,4 
2,9 

28,0 

Dultsland 
Totaal per 31.12.1980 voltoolde operatlee 4 46,3 88 36,0 

Lopende globale kredieten in 1981 
waan/an voor energiebesparing 
Per 31. 12 . 1980 voltooide operaties 

46 
6 

69 

703,5 
63.3 

734,7 

1 135 
20 

1 637 

389,4 
22.6 

621,1 

Totaal generaal 115 1 438,2(2) 2 772 1 010,5 

(h Zie noot 2 bi| label 1 op biz 21. 
(2) Waarvan nog loa te wi|zen 304,2 mil|oen; annuienngen; 97,5 miiioen; koersaanpassingen : 26 milioen 
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label 20: Toewijzlngen ult globale kredleten In de Gemeenschap in 1981 en van 1969 tot 1981 C] 

Onderverdeeld naar gebied en doeisîelling van economisch beleid 

1981 

Milj. 
Ecu Aantal 

1969—1981 

Mil). 
Ecu Aantai 

1981 

Mil], 
Ecu 

1969—1981 

Aantal 
Milj. 
Ecu 

REGIONAAL BELANG 
Belgi«  7 12,3 48 42,9 
Antwerpen  1 1.7 7 7.3 
Henegouwen .... 1 4.1 8 7.8 
Limburg  — — 3 1.1 
Luik  2 2.6 12 9.7 
Luxemburg  — — 1 0.8 
Namen  1 1,2 2 2.0 
Oost-Vlaanderen . . . 2 2.7 7 8.3 
West-Vlaanderen . . . — — 8 5,9 
Denemarken .... 24 6,1 116 39,6 
Ten oosten van de  
Grote Belt 
(zonder Kopenhagen)  
Ten westen van de  
Grote Belt .... 

Dultsland {^) ... 

Griekenland . . . 
Aegaeische eilanden 
(oost) 
Centraal Griekenland 
{oost) 
Centraal en  
West-Macedonie . . 
Epirus 
Kreta  
Multiregionaal . . . 
Oost-Macedonle. 
Peloponnesus-Centraal 
Griekenland (west) 
Thessalië . . . 
Thracië ... 

Verenlgd Konlnkrljk 
Schotland . . . 
Noord-Engeland . 
Noordwest-Engeland 
Zuidwesl-Engeland 
Yorkshire en 
Humberside . . 
East Midlands . . 
Wales .... 
Noord-lerland . . 

lerland 386 43,3 901 106,4 

2 

22 

34 

1 

10 

θ 
2 
3 
1 
2 

2 
3 
2 

46 
5 
4 

12 
3 

8 
3 
7 
4 

1.0 

5.1 

28.0 

2.3 

5.4 

7.7 
3,1 
2.0 
0,9 
1.6 

1.5 
2.7 
0.8 

18.1 
0.7 
3.1 
2.3 
7.4 

0.9 
1.1 
1.2 
1.4 

11 

105 
88 
34 

1 

10 

8 
2 
3 
1 
2 

2 
3 
2 

187 
37 
51 
16 
14 

18 
3 

42 
6 

6.3 

33,3 
36,0 
28.0 

2.3 

5.4 

7.7 
3.1 
2.0 
0.9 
1.6 

1.5 
2.7 
0.8 

99.7 
16.8 
33.1 

4.4 
16,3 

9.7 
1.1 

16.2 
2.1 

Frankrijk 
Aquitanië 
Auvergne 
Bourgogne 
Bretagne 
Centraal-Frankrijk  
Champagne-Ardennen 
Corsica 
Elzas 
Franche-Comté . . 
Languedoc-Roussillon 
Limousin .... 
Loire-regio .... 
Lotharingen . . . 
Midi-FVrénées . . . 
Neder-Normandië  
Nord-Pas-de-Calais . 
Picardië  
Poitou-Charentes 
Rhône-Alpen . . . 

itali«  
Abruzzen . . .  
Apulië ....  
Basilicata . . .  
Calabrie ....  
Campanië . . .  
Friuli-Venezia Giulia 
Latium ....  
De Marken . . .  
Molise ....  
Sardinië .... 
Sicilië  
Toscane ....  
Trentino-Alto Adige 
Umbrië .... 

108 36,9 328 150,0 
— — 11 6,7 
1 0,7 10 7,1 

— — 3 2.3 
— — 34 28,2 
— — 3 1.2 
— — 2 0,5 

1 0,7 2 1.0 
— — 27 8.3 
— — 2 0.4 
10 4.0 33 9.4 
— — 11 2.7 
3 2.4 25 12.4 

— — 24 13,3 
71 11.3 89 19.2 
4 1.4 9 9.2 

18 16,4 28 21.9 
— — 2 1.1 
— — 6 2.6 
— — 7 2.5 

346 161,0 1050 485,4 
34 17,9 118 54,3 
48 21.9 139 55,3 
5 0.7 23 7.9 

30 6,5 63 17,1 
81 41.9 207 106,2 
5 1.1 31 9,0 

31 21.8 141 86.6 
12 7.6 34 20,3 
8 2.7 23 9.6 

— — 66 28.3 
61 25,6 127 59,4 
8 3.7 28 7.4 

12 6,0 35 16,7 
11 3.6 15 7.3 

Totaal regionaal belang . . . 951 305,7 2 752 986,0 

ENERGIEBESPARING 

Denemarken , , . .  
Griekenland .... 

2 1.6 2 1,6 Italie .... 
lerland , . . 

. . . 17 19,6 18 20,9 

Totaal energiebesparing . . 19 21,2 20 22,5 

Totaal generaal . . . . 970 326,9 2 772 1 010,5 

(1) z\e noot 2 t>i| label 1 op biz 21.  
(2| Zie Jaarversiag 1960. 
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Kredieten en garanties In de Gemeenschap C) 
Α. Uit eigen middelen 

Projecten gefinancierd in 1981 

In 1981 is voor een bedrag van 2 821,5 mlljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op kredieten uit eigen middelen en garanties voor projecten in de Gemeenschap (zie biz. 23 tot 47 voor de economische 
aspecten van deze projecten). Deze kredieten vallen geheel onder verantwoordelijkheid van de Bank en verschijnen ook 
als zülks in de boekhouding. 

Voor sommige projecten zijn tevens kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument verstrekt (zie biz. 99):  
deze projecten zijn voorzien van een sterretje. Het teken + bij een kredietbedrag wil zeggen. dat hierbij een rentesubsidie 
van 3 % is toegekend krachtens het E.M.S. voor projecten in Italie en lerland. De buitengewone kredieten voor het herstel 
van de aardbevingsschade die in november 1980 in Zuid-ltalië is ontstaan, zijn cursief gedrukt; bij deze kredieten is  
eveneens een rentesubsidie van 3 % toegekend. 

BELGIË 

miljoen Ecu 
182,5 

Bfr. 7 500 miljoen 

1.—2. Kerncentrales van Tihan-
ge (Luik) — tweede en derde 
eenheid (902, respectievelijk 
1 003 MW) — en van Deel 
(Antwerpen) — derde en Vierde 
eenheid (897, respectievelijk 
1 003 MW) 
Intercom en Ebes via 
Belgelectric Finance B.V. 
— Bfr. Smiijard 121,0 
— Bfr. 2 miljard 49,2 

3. Globaal krediet aan de Natio
nale Maatschappl] voor Krediet 
aan de Nijverheld (NMKN) ter fi 
nanciering van industriale projec 
ten van bescheiden omvang in de 
Belgische regionale ontwikke-
lingsgebieden 
Bfr. 500 miljoen 12,3 

— Andelsselskabet Ikast-El- og 
Varmevaerk 
Deense kr. 25 miljoen 3,1 

8. Gasleiding van 93 km tussen 
Froslev/Flensburg aan de Duitse 
grens en Egtved (Zuid-Jutland) 
Dansk Olle og Naturgas 
A/S-Dong 
Deense kr. 115 miljoen 14,7 

9. Grotendeels onderzeese 
gasleiding tussen het Tyra-veld in 
de Deense sector van de Noord-
zee en Nybro (Ribe) 
Dansk Olle og Naturgas 
A/S-Dong 
Deense kr. 600 miljoen 76.9 

10. Uitbreiding en uitdieping 
van de haven van Aabenraa 
(Zuid-Jutland) 
Gemeente Aabenraa 
Deense kr. 15 miijoen 1,9 

14.—15. Globale kredieten aan 
de Deense Staat (MInisterie van 
Flnanclën) ter financiering van in- 
dustriële projecten van beschei
den omvang in regionale ontwik- 
kelingsgebieden 
— Deense kr. 25 miljoen 
— Deense kr. 50 miljoen 

3.1 
6.4 

DUITSLAND 292,0 

DM 725 miljoen 

18.—17. Kerncentrale van Mül 
heim-Kärlich (1 223 MW) ten 
noordwesten van Koblenz (Rijn-
land-Palts) 
Société Luxembourgeoise de 
Centrales Nucléaires S.A. 
Twee garanties 
— DM 250 miljoen 
— DM 450 miljoen 

100.8 
181.4 

DENEMARKEN 142,9 
Deense kr. 1 121,2 miljoen 

4. Kolen stokende wärmte/  
krachtcentrale, die de stadsver-
warming te Randers (Aarhus) zai 
voeden 
Gemeente Randers 
Deense kr. 90 miljoen 11.4 

5. Stadsverwarming te Kalund-
borg en aansluiting daarvan op 
de kolen stokende centrale van 
Asnaes (Vestsjaelland) 
Gemeente Kalundborg 
Deense kr. 60 miljoen 7,6 

6.—7. Stadsverwarming van 
Herning en Ikast (Ringkobing) 
— Gemeente Herning 

Deense kr. 42 miljoen 5,3 

11. Integratie van het telecom-
municatienet op Groenland in het 
Deense net, uitbreiding van de  
satellietverbindingen en van het 
net op het eiland 
Deense staat (Mlnlsterle van 
Flnanclën) 
Deense kr, 54,2 miljoen 6.8 

12. Uitbreiding van de afval-
waterzuivering te Kaiundborg 
(Vestjaelland) 
Gemeente Kalundborg 
Deense kr. 15 miljoen 1.9 

13. Bouw van een research- en 
ontwikkelingscentrum voor de  
visserij te Hirtshals (Noord-Jut-
land) 
Nordsocentret, Flskerl- og Hav-
forsknlngscenter Selvejende In
stitution 
Deense kr. 30 miljoen 3,8 

18. Deudan-gasleiding van 64 
km tussen Rendsburg en Flens-
burg/Froslev aan de Deense 
grens (Sleeswijk-Holstein) 
B.V. Belegglngs Maatschapplj 
G. Florls-Corsten 
DM 25 miljoen 9,9 

GRIEKENLAND 159,2 
drachme 9 810 miljoen 

19. Weg Saloniki—Serres van 
78 km (Macedonie) 
Griekse staat (MInisterie voor 
Coördlnatle) 
drachme 900 miljoen 14.6 

(') De geopende kredieten luiden m tiel algemeen m  
de tegenwaarde van de nationale valuta. 
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20. Vluchtgeleidingsapparatuur 
voor het gehele Griekse lucht-
ruim 
Griekse Staat (Minlsterie voor 
Coördinatle) 
drachme 950 miljoen 15,5 

21.—22. Uitbretding en moder-
nisehng van de telefoondienst, 
totstandbrenging van 81600 
nieuwe aansluitingen 
O.T.E. — Organismos Tllepikol-
nonlon Ellados A.E. 
— drachme 800 miljoen 12,9 
— drachme 900 miljoen 14,6 

23. Irrigatie van 12 000 ha in de  
vlakte van Drama (Oost-Macedo-
nië) 
Griekse Staat (MInisterle voor 
Coördinatle) 
drachme 460 miljoen 7.5 

24. Bevloeiing van 1460 ha 
längs de kjst ten westen van 
Nestos (Oost-Macedonlë) 
Griekse Staat (MInisterle voor 
Coördinatle) 
drachme 130 miljoen 2.1 

25. Irrigatie en bevloeiing van 
2 600 ha in de vlakte van B oida-
Mavh (Epirus) 
Griekse Staat (Minlsterie van 
Coördlnatie) 
drachme 190 miljoen 3,1 

26. Modernisering en uitbrei-
dlng van een bevloeiingsnet voor 
1 400 ha in de vlakte van Konitsa 
(Epirus) 
Griekse staat (Minlsterie voor 
Coördinatle) 
drachme 150 miljoen 2.5 

27. Riolehng en afvaiwaterzul-
vering in de Steden loannina (Epi
rus), Larissa (Thessalië), Kastoria 
en Ptolemaïs (West-Macedonië)  
De betrokken gemeentebedrlj· 
yen via de Griekse staat (Minl-
sterle voor Coördinatle)  
drachme 850 miljoen 13.9 

28. Aanleg van industrieterrel-
nen te Komotini (Thracië), Kavala 
(Oost-Macedonlë), Volos (Thes 
salië), Patras (Peloponnesus) en 
Heraklion (Kreta) 
Elllnlkl Trapeza VIomlhanlkIs 
Anaptixeos A.E. (ETBA) ten be-
hoeve van de Viomlhanlkes P e-
riokes ETBA A.E. (ViPETBA) 
drachme 700 miljoen 11,3 

29. Globaal krediet aan de Elli-
niki Trapeza Viomihanikis Anap
tixeos A.E. (ETBA) ter financie
ring van industriële projecten van 
kleinere omvang 
drachme 1 240 miljoen 

30. Globaal krediet aan de Tra
peza Ependiseon A.E. ter finan
ciering van industriële projecten 
van kleine omvang 
drachme 310 miljoen 

31. Globaal krediet aan de Elll
nlkl Trapeza Ependiseon Viomi
hanikis Anaptixeos A.E. (ETE-
BA), ter financiering van industrië 
le en toeristische projecten van 
kleine omvang 
Drachme 1 000 miljoen 

32. Gtobaal krediet aan de Elll
nlkl Trapeza Ependiseon Vloml-
hanikls Anaptixeos A.E. 
(ETEBA) ter financiering van In 
dustriële projecten van kleinere  
omvang die een rationeler ener-
gieverbruik beogen 
drachme 610 miljoen 

33. Globaal krediet aan de  
Agrotlki Trapeza tis Ellados  
(ATE) ter financiering van agro-
industhële projecten van kleine  
omvang en van investerlngen in 
landbouwbedrijven 
drachme 620 miljoen 

FRANKRUK 

20,1 

5.1 

16,1 

9,8 

10.1 

226.7 
Ffr. 1 355,7 miljoen 

34. Kerncentrale Super-Phénix 
(1 200 MW) te Creys-Malville 
(Rhône-Alpen) 
Centrale Nucléaire Européenne 
à Neutrons Rapides S.A. 
(NERSA) 
Ffr. 285 miljoen 47.6 

35. Kerncentrale van Belleville  
(Centre) — eerste en tweede 
eenheid (beide 1 270 MW) 
Électricité de France (EDF) Ser
vice Natlonai 
Ffr, 400 miljoen 67,3 

36. Fabriek voor de verrijking 
van uranium door middel van 
gasdiffusie te Tricastin (Rhône-
Alpen) 
Eurodif S.A. 
Ffr. 265,9 miljoen 44,1 



37. Autoweg längs de Baski
sche kust (A 63), vak van 66,5 km 
tüssen Saint-Geours-de-Marem-
ne en de Spaanse grens (Aqulta-
nië) 
Société Concessionnaire des  
Autoroutes de la Côte Basque 
„ACOBA" 
Ffr. 29,8 mlijoen 

38.* Autoweg Parijs—Bor
deaux (A 10), vak van 219 km tus-
sen Poitiers en Bordeaux (Poi-
tou-Charentes en Aquitanië) (zie  
ook nrs. 154 en 155) 
Société des Autoroutes du Sud 
de la France via de Caisse Na
tionale des Autoroutes 
Ffr. 60 mlijoen 

39. Uitbrelding van de handels-
haven te La Rochelfe-La Pallice 
(Poitou-Charentes) 
Chambre de Commerce et d'in
dustrie de La Rochelle via de 
Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
(CAECL) 
Ffr. 15 miljoen 

40.—41.—42.—43. Globale kre-
dieten aan de Caisse d'Aide à 
l'Équipement des Collectivités 
Locales (CAECL) ter financiering  
van infrastructurele overheidsin-
vesteringen in ontwikkellngsge-
bieden 
— Ffr. 50 miljoen 
— Ffr. 100 miljoen 
— Ffr. 50 miljoen 
— Ffr. 100 miljoen 

lERLAND 

5.0 

10,0 

2.5 

8,4 
16,6 
8,4 

16,8 

325,3 
lors £ 225,1 miljoen 

44.-45. Kolen stokende cen
trale te Moneypoint (Mid West) 
— twee eenheden van elk 
300 MW 
Electricity Supply Board 
— lers £ 30 miljoen 43,1 + 
— lers £ 22 miljoen 31,8 + 

46. Uitbreiding van turf stoken
de centrales te Shannonbridge  
en Lanesborough (Midlands) met 
twee groepen van elk 41 MW 
Electricity Supply Board 
lers £ 17 miljoen 24,4 

47. Ontginning van hoogveen 
voor de produktle van turf en een 
turfbrikettenfabriek te Littleton 
(Midlands) 
Bord Na Mona 
lers £ 3 miljoen 4,3 -F 

48. Uitbreiding van het stroom-
koppelnet en met name de aan-
leg van 400 kV-lijnen tussen 
Moneypoint en Dublin 
Electricity Supply Board 
lers £ 18 miljoen 

49. Elektrificatie en modernlse-
rlng van de spoorweg tussen 
Howth en Bray in de voorsteden 
van Dublin; aanschaf van 40 
trelnstellen 
Coras lompair EIreann 
lers £ 18 miljoen 

50. Aanschaf van een veerschip 
voor 1 500 Passagiers en 340 
auto's voor de verbindingen met 
Groot-Brittannië 
British and Irish Steam Packet 
Company Limited 
lers £ 5 miljoen 

51.—52.* Uitbreiding en mo-
dernisering van de telefoon- en 
telexdienst, betrekking hebbend 
op bijna 90 000 aansluitingen (zie  
ook nr. 157) 
lerse staat (MInisterie van Fl-
nanclën) 
— lers £ 25,0 miljoen 
— lers £ 7,8 miljoen 

53. Afwatering van 45 129 ha 
in de graafschappen Meath. 
Limerick en Mayo 
lerse staat (MInisterie van Fi-
nanclën) 

26,0 -F 

26,0 -F 

7,2 -F 

36.2 -F 
11.3 -F 

lers £ 3 miljoen 

54. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in de graafschap
pen Roscommon, Longford, 
Laois, Offaly, Westmeath, Cavan, 
Leitrim en Donegal 
ierse staat (Minlsterle van Fi-
nanclën)  
lers £ 6,8 miljoen 

4,3 -F 

9.9 -F 

55. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in de graafschap
pen Cork en Kerry 
ierse staat (MInisterie van Fi- 
nanclën) 
lers £ 6 mlijoen 8.6 -F 

56. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in de graafschap
pen Mayo en Sligo 
ierse staat (MInisterie van Fl- 
nanclën) 
lers £ 4 miljoen 5,8 -F 



57. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in de graafschap-
pen Dublin. Meath, Kildare, 
Wicklow, Wexford, Kilkenny. 
Tipperary en Waterford  
Jerse Staat (MInlsterie van Fl-
nanclën) 
lers £ 3 miljoen 4.3 + 

58. De bouw van 28 vakoplel-
dingscentra voor de Industrie en 
de landbouw. uitbreiding van 18 
andere centra 
•erse Staat (Ministerle van Fi- 
nanclën) 
lers £ 20 miljoen 28,9 + 

59.—60. Globale kredieten aan 
de Industrial Credit Company 
Limited (ICC) ter financiering van 
industriële projecten van kleinere  
omvang 
— lers £ 15 miljoen 21.6 
— lers £ 15 miljoen 22.0 

61.—62. Globale kredieten aan 
de Agricultural Credit Corpor
ation (ACC) ter financiering van 
— agrarische en agro-industriële  

projecten van kleinere om
vang 
lers E 4 miljoen 

— investeringen op landbouw-
bedrijven 
lers £ 2.5 miljoen 

5,8 

3.7 

ITALIË 1 251,4 

lire 1 573,6 miljard 

Gebruikte atkortingen 

ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi 
IMI Istituto Mobiliare Italiano 
ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 
CREDIOP Consorzio di Credilo per le Opere Pubbli
che 
ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
SIP Società Italiana per ! Esercizio Telefonico ρ A 
IRFIS Istituto Regionale per il Finanziame nto atte Indu
strie in Sicilia 

63.—64.—65. Kerncentrale van  
Alto Lazio te Montalto di Castro 
(Latium). twee eenheden van elk  
982 MW  
ENEL 
— lire 40,2 miljard 32,0 -I-
— lire 60 miljard 49.3 + 
— lire 10 miljard 8.0 -k 

66.* Omschakeling op kolen-
stook van de centrale van 1 216  
MW te Brindisi (Apulië) (zie ook 
nr. 158) 
ENEL 
lire 15 miljard 11,9 + 

67. Waterkrachtcentrale van 50 
MW te Calusia (Calabriè) 
ENEL 
lire 6 miljard 4.8 + 

68. Pompaccumulatiecentrale 
van 1 000 MW te Presenzano 
(Campanie) 
ENEL 
lire 30 miljard 23,9 -f-

69. Ontginning van het aardgas-
veld Lavinia voor de kust van Ca-
labrië in de Ionische Zee 
Aglp S.p.A. via de ENI 
lire 3.5 miljard 2.8 + 

70. Ontginning van het aardolie-
veld Perla voor de kust van Gela 
(Sicilië) in de Middellandse Zee 
Aglp S.p.A. via de ENI 
lire 35 miljard 27.9 -I-

71. Ontginning van het aard-
gasveld Emma voor de kust van  
Pineto (Abruzzen) in de Adriati-
sche Zee 
Aglp S.p.A. via de ENI 
lire 5 miljard 4.0 + 

72.—73. Bouw van een boor-
platform en voorbereidende 
werkzaamheden voor de ontgin
ning van het aardolieveld Rospo 
Mare voor de kust van Vasto 
(Abruzzen) in de Adriatische Zee 
— AglpS.p.A.vlâdeENI 

lire 6 miljard 4,7 
— Elf italiana S.p.A. via d e Ban

ca Nazionale del Lavoro 
lire 15 miljard 11,8 

74. Uitbreiding van de produk-
tie-installaties van het aardolie
veld te Gavone bij Modena (Emi
lia-Romagna) 
Aglp S.p.A. 
lire 33 miljard 26,3 + 

75. Modernisering en uitbrei
ding van een aardolie-raffinaderij 
te Taranto (Apulië) ter vergroting 
van de produktie van lichte Pro 
dukten 
industria Italiana Petroli S.p.A. 
via de ENI 
lire 40 miljard 31.8 

76.* Aanpassing van een oud 
aardgasveid voor de opsiag van  
4 770 miljoen m' aardgas te Mi-
nerbio (Emilia-Romagna) (zie ook 
nr. 161) 
Aglp S.p 
lire 15 miljard 11.8-1-

77.—78. Aanleg van circa 1 000  
km hoogspanningsiijnen ter uit
breiding van de koppelverbindin-
gen tussen Noord- en Zuid-ltalië  
ENEL 
— Zuid-ltaliè 

lire 55 miljard 43,4 -f 
— Midden-ltalië 

lire 40 miljard 31,8-1-

79. Aanleg van ruim 400 km 
hoogspanningsiijnen en 7 km on-
derzeese kabel in de Straat van  
Messina ter aanvulling van de 
koppelnetten in Sicilie en Cala-
brië  
ENEL 
lire 40 miljard 31.6 -I-

80. Uitbreiding van het stroom-
koppelnet op Sardlnié 
ENEL 
lire 6 miljard 4,7 + 

81. Herste! van het eiektricì-
teitsnet in Campanie en Basilica
ta na de aardbeving en in novem-
ber 1980  
ENEL 
tire 15 miljard 11.9 

82.—83.* Aanleg van 285 km 
van de gasleiding Algerije—Italië  
tussen Castrovillari in Calabrie en  
Melizzano in Campanië, bouw 
van een compressorstation te 
Messina op Sicilië (zie ook nr. 
162) 
Snam S.p.A. via de 
— ENI 

lire 100 miljard 78,9 + 
— Banco di Napoli 

lire 50 miljard 39.8 Ί-

84. Gasleiding van 92 km tus
sen Chieti en San Salvo (Abruz
zen) 
Snam S.p.A. via de ENI 
lire 12 miljard 9.5 + 

85.* Gasleiding van 40 km tus
sen Ripalta in Lombardije en Cor-
temaggiore in Emilia-Romagna, 
bouw van een compressorstation 
te Ripalta (zie ook nr. 163) 
Snam S.p.A. 
lire 11 miljard 8.7-1-

86. Eerste fase van de omscha
keling van de gasvoorziening te 
Rome op aardgas 
Società italiana per il Gas p.A. 
via de IMI 
lire 17 miljard 13,4 

87. Aanleg van verschlllende 
wegvakken van de weg nr. 16 In  
Apulië  
ANAS 
lire 30 miljard 23.9 
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88. Wegenaanleg in Sicilie  
ANAS 
lire 30 miljard 

89. Rondweg om Palermo 
Sicilie 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 8 miljard 

23,9 

op 

6.3 + 

90. Aanleg van diverse vakKen 
van de weg nr. 148 tussen Aprilia 
en Latina en van de weg nr. 7 bij 
Terracina (Latium) 
ANAS 
lire 24,5 mitjard 19,5 + 

91.—92. Aanschaf van acht  
A 300 B4 Airbus-toestelten 
Alitalia S.p.A. via de iMI 
— $ 35 miljoen, tegenwaarde 

van lire 36,6 miljard 28,9 
— $ 30 miijoen, tegenwaarde 

van lire 35,3 miljard 28,1 

93. Uitbreiding van het telexnet 
in Zuid-ltalië met bijna 11000 
nieuwe aansluitingen 
Amministrazione delle Poste  
e Telecomunicazioni via de  
CREDiOP 
lire 11 miljard 8.7 

100. Uitbreiding en modernise- 
ring van de watervoorziening in 
56 gemeenten met circa 420 000  
inwoners in Latium en de Abruz-
zen 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 27 miljard 21,5 -I-

101. Vergroting van de Ruzzo-
wateraanvoerleiding ten behoeve 
van de watervoorziening in de 
provincies Teramo (Abruzzen) en 
Ascoli Piceno (de Marken) 
Cassa per li Mezzogiorno 
iire 5 miijard 4,0 -I-

102. Vergroting van de Agri- en  
Frida-wateraanvoerleidingen ten  
behoeve van de watervoorziening 
in de provincies Matera, Potenza 
(Brasiiicata) en Cosenza (Cala
brie) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 10 miljard 8,0 -t-

103. Uitbreiding van de water
voorziening rond Cosenza (Cala
brie) 
Cassa per li Mezzogiorno 
lire 18 miijard 14,3 + 

104,^105. irrigatie van 13 200  
ha en afwatering in de vlakte van  
Campidano — watervoorziening 
rond Cagliari (Sardinia) 
Cassa per II Mezzogiorno 
— lire 11,1 miljard 8.8 
— lire 10 miljard 8,0-1-

94.—95.—96. Uitbreiding van  
het telefoonnet in de Abruzzen, 
Molise en Latium met 141 000  
nieuwe aansluitingen 
SIP via de 
— CREDIOP 

lire 80 mlijard 63,7 
— ISVEIMER 

lire 50 miljard 39,8 
— Istituto Bancario San Paolo 

di Torino 
lire 30 miljard 23,9 

97.—98. Berste herstelmaatre-
gelen voor het telefoonnet in 
Campanie en Basilicata na de 
aardbevingen in november 1980  
SIP 
— lire 15 miljard 11,9 
— lire 10 miljard 8.0 

99. Uitbreiding van de Auruncl-
wateraanvoerleiding en de water
voorziening in de provincies Pro
sinone en Latina (Latium) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 25 miljard 19,9 

106. irrigatie van rulm 8 000 ha 
en afwatering van 16 000 ha in de 
vlakte van Oristano (Sardinië)  
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 12 miljard 9,6 -h 

107. Irrigatie en afwatering van  
ruim 12 000 ha in de vlakte van  
Gela (Sicilie) 
Cassa per il Mezzogiorno 
iire 20 miljard 15,8 

108. Irrigatie van bijna 24 000 ha 
ten zuidoosten van Foggia (Apu-
lië) met behuip van een stuw-
meer in de Ofanto 
Cassa per li Mezzogiorno 
lire 15 miljard 11.9-i-

109. Irrigatie van ruim 12 000 ha 
in Agro Pontino in de Provincie 
Latina (Latium) 
Cassa per II Mezzogiorno 
tire 12 miljard 9,5 + 

110. Watervoorziening en afvai-
waterzuivering op het Industrie-
terrein van Syracuse (Sicilië) 
Cassa per li Mezzogiorno 
lire 29 miljard 23,1 



111. Wegen- en spoorwegaan-
leg, watervoorziening, afvalwater-
zuivering en gasvoorziening op 
de industrieterreinen van Prosi 
none, Cassino, Anagni (Latium) 
en Sangro Aventino (Abruzzen) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lirelOmiljard 8,0 + 

112. Omschakeling op steen-
kool van cementfabrieken te Ca
tania, Isola de lle Femmine , Porto 
Empedocle en Villafranca Tirrena 
(Sicilië) en aanleg van 7 km weg  
tussen de fabriek te Porto Empe
docle en een nieuwe kalkgroeve 
Cementerie Siciliane S.p.A. via 
de IRFiS 
lire 14 miljard 11,1 

113. Fabriek van thermisch iso-
lerend vensterglas te San Salvo 
(Abruzzen) 
SVS-Società Vetri Speciali 
S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 3,5 miljard 2,8 

114. Rationalisatie en moderni-
sering van een fabriek van farma
ceutica te Torre Annunziata 
(Campanië) 
Ciba Geigy S.p.A. via de 
ISVEIMER 
lire 8.2 miljard 6.5 

115. Fabriek van chemische  
Produkten, vooral ten behoeve 
van de vulcanisatie van rubber, te  
Termoli (Molise) 
iCT — Industria Chimica di Ter
moli S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 8 miljard 6,4 

116. Fabriek van silanen te Ter
moli (Molise) 
Unisil S.p.A. via de IMI 
lire 14,5 miljard 11,5 

117. Fabriek van vioeibare 
detergenten voor huishoudelijk 
gebruik te Isernia (Molise) 
Södel S.p.A. via de Banco di 
Napoli 
lire 6,4 miljard 5,1 

118. Modernisering en uitbrei-
ding van een lakfabriek te Caiva-
no (Campanië) 
Ivisud S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 3,9 miljard 3,1 

119. Rationalisatie van de pro-
duktie van industriële gassen met  
het oog op energiebesparingen  
SIC — Società per l'industria 
dell'Ossigeno ed di altri Gas 
S.p.A. via de IMI 
lire 16 miljard 12,7 

120. Uitbreiding en rationalisa
tie van een heftruckfabriek te 
Bari (Apulië) 
Fiat Carrelli Elevatori S.p.A. via 
de IMI 
lire 1 miljard 0,8 

121. Omschakeling van een 
schrijfmachinefabriek op de pro-
duktie van elektronische schrijf-
machines en tekstverwerkings-
machines te Crema (Lombardije) 
ing. C. Olivetti & Co S.p.A. via de 
IMI 
lire 6 miljard 4,9 

122. Pompen- en zuigerfabriek 
te Atessa (Abruzzen) 
Piaggio Adriatico S.p.A. via de 
Interbanca 
lire 4,6 miljard 3,7 

123. Installaties ter beperking 
van het energieverbruik in de fa-
brieken van de Fiat-groep te Tu-
hjn (Piémont) 
Fiat Auto S.p.A. en Fiat Veicoli 
industriali S.p.A. via de Fiat 
S.p.A. 
lirelOmiljard 7,9 

124. Herstructurering van een 
fabriek van koolstofelektroden te 
Marni Scalo (Umbrie) 
Eiettrocarbonium S.p.A. via de 
IMI 
lire 9 miljard 7,4 

125. Modernisering en uitbrei
ding van een bedrijf ter verwer-
king van oliehoudende zaden te 
Aprilia (Latium) 
Italiana Olii e Risi S.p.A. via de 
interbanca 
lire 2,7 miljard 2,1 

126. Modernisering en rationali
satie van een fabriek van diep-
vriesprodukten te Cisterna di 
Latina (Latium) 
Aigei S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 7 miljard 5,6 

127. Uitbreiding van een fabriek 
van voedingsmiddeien te Latina 
(Latium) 
Plasmon Dietetici Alimentari via 
de Interbanca 
lire 5,8 miljard 4,6 

128. Uitbreiding en modernise
ring van een bottelarij van mine-
raalwater en alcoholvrije dranken 
te Riardo (Campanië) 
San Gemini Industrie e Servizi 
S.p.A. en de S.p.A. dell'Acqua 
Minerale Ferrareiie via de 
ISVEIMER 
lire 4.7 miljard 3,7 

129. Energie besparende maat-
regelen in een alcoholdistilleer-
derij te Ferrara (Emilia-Romag
na), die afvalslib als brandstof zai 
verbruiken 
Eridania-Zuccherifìci Nazionali 
S.p.A. via de interbanca 
lire 3 miljard 2,4 

130. Uitbreiding van een fabriek 
van biomedische apparaten te 
Saluggia (Piémont) 
SORIN-Società Ricerche im
pianti Nuciearl-Biomedica S.p.A. 
lire 3 miljard 2,4 

131. Globaal krediet aan de IMI 
ter financiering van industriële  
projecten van bescheiden om- 
vang in Zuid-ltallë 
lire 40 miljard 31,6 

132. Globaal krediet aan de  
ISVEIMER ter financiering van in
dustriële projecten van beschei 
den omvang op het Zuid-italiaan-
se vasteland 
lire 75 miljard 59,7 

133. Globaal krediet aan de 
IRFIS ter financiering van kleine 
re projecten op Sicilië 
lire 25 miljard 19,9 

134. Globaal krediet aan de  
Banco di Sicilia ter financiering 
van industriële projecten van be 
scheiden omvang op Sicilië  
lire 8 miljard 6,3 

135. Globaal krediet aan de CIS 
— Credito Industriale Sardo ter 
financiering van industriële pro
jecten van bescheiden omvang 
op Sardinië 
lirelOmiljard 8,0 

136. Globaal krediet aan de IMI  
ter financiering van industriële  
projecten van bescheiden om
vang in de minder ontwikkelde 
delen van Midden- en Noord-lta-
lië 
lire 15 miljard 11,8 

137. Globaal krediet aan de Me
diocredito Centrale — Istituto 
Centrale per il Credito a Me-
diotermine ter financiering van  
Industriële projecten van be 
scheiden omvang In de minder  
ontwikkelde delen van Midden- 
en Noord-ltalië 
lire 30 miljard 23,9 

138. Globaal krediet aan de IMI  
ter financiering van energie be
sparende projecten van beschei
den omvang in de industrie in 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 15 miljard 11,8 

97 



VERENIGD KONINKRIJK 218,8 

e 122,6 miljoen 

139. Bouw van 210 slaapwa-
gens voor enkele hoofdiijnen van 
het spoorwegnet 
British Railways Board 
£ 20 miljoen 36,8 

140. Wegenaanleg in Noord-
lerland en met name rond Belfast 
en Londonderry 
Department of Finance for 
Northern ierland 
£ 5 miljoen 9,1 

141. Aanleg van een wegvak 
van 4 km van de rondweg om 
Liverpool (Noordwest-Engeland) 
Merseyside County Council 
£ 3 miljoen 5,5 

142. Uitbreiding van het tele-
foonnet in Hull met 18 000 nieuwe 
aansluitingen (Yorkshire en Hum-
berside) 
KIngston-upon-Hull City Council 
£ 1 miljoen 1,8 

143. Numerieke schakelinstalia-
ties (System X) voor tele fooncen-
trales in verschillende ontwikke-
lingsgebieden 
British Telecommunications 
Corporation 
£ 35 miljoen 59,4 

144. Afwatering en vloedkerin-
gen in Devon; watervoorziening 
en afvalwaterzuivering in Corn
wall (Zuidwest-Engeland) 
South West Water Authority via 
de National Water Council 
£6 miljoen 11,0 

145. Watervoorziening en afval
waterzuivering in Noordwest-En
geland 
North West Water Authority via 
de National Water Council 
£11,1 miljoen 18,8 

146. Watervoorziening rond  
Scunthorpe en afvalwaterzuive
ring te Corby (Yorkshire en 
Humberside-East Midlands) 
Anglian Water Authority via de  
National Water Council 
£ 2,5 miljoen 4,2 

147. Watervoorziening, afval
waterzuivering en wegenaanleg 
in het gebied van Fife (Schotland) 
Fife Regional Council 
£ 5 miljoen 9,2 

148. Watervoorziening van 
Hunterston, afvalwaterzuivering 
rond Shieldhall en Irvine (840 000 
inwoners), alsmede voltooiing 
van de stadsautoweg in Glasgow 
(Schotland) 
Strathclyde Regional Council 
£20 miljoen 37,1 

149. Installaties voor de pro-
duktie van microprocessoren te  
Leeds (Yorkshire en Number-
side) 
Systlme Limited 
£ 4,5 miljoen 8,3 

150. Fabriek van schuivers en 
laadschoppen op rupsbanden te  
Redruth, Cornwall (Zuidwest-En
geland) 
J. I. Case (UK) Inc. 
£ 3 miljoen 5,5 

151. Uitbreiding van een dag-
bladdrukkerij te Manchester 
(Noordwest-Engeland) 
Express Newspapers Limited 
£1,5 miljoen 2,8 

152. Globaal krediet aan de  
Midland Bank industrial Equity 
Holding Ltd ter financiering van 
industriële en toeristische pro-
jecten van kleinere omvang in 
ontwikkelingsgebieden in Enge-
land en Wales 
£ 5 miljoen 9,3 

BUITEN DE GEMEENSCHAP 22,8 
153. Gasleiding Algerije-
— sectie van 370 km 
Tunesië  
Snam S.p.A. 

-Italië 
door 

22,8 



Β. Uìt het nieuwe communautaire leningsinstrument 

Projecten gefinancierd in 1981 

In 1981 is voor een bedrag van 539,8 miljoen aan nleu\ve financieringsovereenkomsten gezamenlljk met de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen ondertekend, betrekking hebbend op kredieten uit het nieuwe communautaire leningsin
strument voor projecten in de Gemeenschap (zìe biz. 23 tot 47 voor de economische aspecten van deze projecten). Deze 
kredieten worden door de Bank In opdracht en naam en voor rekening en risico van de Europese Economische Gemeen
schap verstrekt (zie biz. 23 en 24) ; zlj vallen buiten de normale boekhouding, maar verschljnen daarentegen in de Speciale  
Beetle (biz. 68). Bij deze kredieten is de Bank siechts verantwoordelijk voor de goede uitvoering volgens bankgebruiken 
van het haar toevertrouwde mandaat. 

De projecten waarvoor gedurende het boekjaar ook kredieten uit eigen middelen van de Bank zijn verstrekt, zijn voorzien 
van een sterretje. Het teken + bij een kredietbedrag wil zeggen. dat hierbi] een rentesubsidie van 3 % is toegekend krach-
tens het E.M.S. voor projecten in Italië en lerland. De buitengewone kredieten voor het herstel van de aardbevingsschade 
die in november 1980 In Zuid-ltalië is ontstaan, zijn cursief gedrukt; bij deze kredieten is eveneens een rentesubsidie van 
3 % toegekend. 

FRANKRIJK 

miljoen Ecu  
40,3 

Ffr. 240 miljoen 

159. Pompaccumulatlecentrale 
van 1 000 MW te Edolo (Lombar-
dije) 
ENEL 
lire 40 miljard 32,9 + 

Azienda Autonoma de lle Ferro
vie dello S tato (F.S.) via het Mi 
nisterin van de Schatkist 
$ 30 miljoen, tegenwaarde van  
tire 36 miljard 28.4 

154.—155.· Autoweg Parijs—  
Bordeaux (A 10), vak van 219 km 
tussen Poitiers en Bordeaux 
(Poitou-Charentes en Aquitanlë)  
(zie ook nr. 38) 
Société des Autoroutes du Sud 

la France via de Caisse Na
tionale des Autoroutes 
— Ffr. 72 miljoen 
— Ffr. 168 miljoen 

12,0 
26,3 

160. Warmtecentrale en stads-
verwarming te Brescia (Lcmbar-
dije) 
Azienda Servizi Municipalizzati 
del Comune dl Brescia via de IMI 
lire 15 miljard 11,9 + 

165. Herstel van bijna 900 km 
wegen in Campanië en Basilicata 
na de aardbevingen in novemb er 
1980  
ANAS 
$ 32.6 miljoen. tegenwaarde van  
lire 40 miljard 30.8 

lERLAND 

lers £ 12 miljoen 

17,3 

161.· Aanpassing van twee  
oude gasvelden voor de opsiag 
van aardgas te Minerbio (Emilia-
Romagna) en Ripaita (Lombar-
dije) (zie ook nr. 76) 
Agip S.p.A. 
lire 5 miljard 4,0 + 

166. Uitbreiding van het tele-
foonnet in Campanie 
SIP via de iSVEIMER 
lire 20 miljard 15,8 

156. Ontginning van hoogveen  
voor de produktie van turf ten be
hoove van de stroomopwekking 
Bord Na Mona 
lers £ 6,3 miljoen 9,2 

157.· Uitbreiding en modernl-
sering van de telefoon- en telex
dienst (zie ook nrs. 51—52)  
lerse Staat (Ministerie van Fl-
nanciän) 
lers E 5.6 miljoen 

ITALIË 

8.1 -F 

448,3 

lire 566 miljard 

158.· Omschakeling op steen-
kool van de centrales van Brindisi  
(Apulië) en Sulcis (Sardinië) (zie  
ook nr. 66) 
ENEL 
lire 15 miljard 11,8 

162.· 103 km lange sectle van 
de gasieiding Algerije—Italië tus
sen Sant'Eufemia en Castrovillari 
(Calabrie) (zie ook nrs. 82, 83) 
Snam S.p.A. via de ENI  
lire 10 miijard 7,9-1-

163.· Gasleidingen tussen Mi
nerbio (Emilia-Romagna) en Zi-
mella (Venetie), aismede tussen 
Ripalta (Lombardije) en Corte- 
maggiore (Emilia-Romagna) ;  
compressorstations te Minerbio 
en Ripalta (zie ook nr. 85) 
Snam S.p.A. 
lire 20 miljard 15,9 -F 

164. Herstel van 1 137 km 
spoorwegen in Campanië en Ba 
silicata na de aardbevingen in no
vember 1980 

167. Uitbreiding van het tele-
foonnet in Sardinië 
SIR via het Credito Industriale 
Sardo 
fire 50 miljard 39,8 

168. Wegenaanleg. spoorweg-
aanleg, watervoorziening, afval-
waterzuivering en gasvoorziening 
op de industrieterreinen van 
Chieti (Abruzzen), Fresinone (La-
tium), Napels, Salerno (Campa 
nië) en Catania (Sicilie) 
Cassa per II Mezzogiorno  
lire 15 miljard 11,9-1-

169. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in 166 gemeenten 
in Campanië en Basilicata ten be-
hoeve van de herhuisvesting van 
bijna 120000 personen na da 
aardbevingen in november 1980 
Cassa per II Mezzogiorno  
lire 35 miljard 26.1 
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170. Infrastructuur ten behoeve 
van geprefabhceerde woningen 
met het oog op de herhuisves-
ting van de bevolking van Cam 
panie en Basilicata na de aardbe-
vingen in november 1980 
HaUaanse Staat (Mlnistaria ¥βη  
de Schatkist) 
lire 195miljard 155.2 

171. Herstel van 1 179 s ctiool· 
gebouwen in Campanie en Basili 
cata na de aardbevingen in no
vember 1980 
tta/iaanse staat (Miniataria van 
de Schatkist) 
fire 70 mHjard 

VERENIGD KONINKRMK 33,9 

55.7 

£ 20 miljoen 

172. Bouw van een dam te Kiel-
der in de North Tyne en water-
transportleiding naar de Wear en 
de Tees ten behoeve van de  
watervoorziening van Noord-En-
geland 
Northumbrian Water Authority 
via de National Water Council 
£ 20 miljoen 33,9 

Bouw van de dam van Kielder in de North Tyne (Noordoost-Engeland) ter verbetering van 
de watervoorziening. 
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Kredietverlening van de Bank buiten de Gemeenschap (') 
A. Uit eigen middelen 

Projecten gefinancierd in 1981 

In 1981 is voor een bedrag van 396,4 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op kredieten uit eigen middelen van de Bank voor projecten buiten de Gemeenschap. Hiervan was 238 miljoen bestemd 
voor de Middellandse-Zeelanden en 158,4 miljoen voor de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan 
(A.C.S.-landen), alsmede de landen en gebieden overzee (L.G.O.) (zie biz. 49 tot 57 voor de economische aspecten van  
deze projecten). Deze kredieten vallen geheel in de normale boekhouding van de Bank. 

Voor sommige projecten is tevens een bedrag uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap toegekend (zie bIz. 103 en 
104): deze projecten zijn voorzien van een sterretje. Wat de projecten in het Middellandse-Zeegebied betreft verwijst een 
voetnoot bij het kredietbedrag naar een rentesubsidie van 2 of 3 %, die voor het betrokken project uit begrotingsmiddelen 
van de Gemeenschap is verstrekt (zie bIz. 49). Bij aile kredieten in de A.C.S.-tanden zijn rentesubsidies toegekend uit de 
middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds (zie bIz. 53). 

1. Middellandse-Zeegebied 
miljoen Ecu 

PORTUGAL W 

escudo 5 474,7 miljoen 

173. Aanieg van 182 km weg  
tussen Setubal ten zuiden van 
Lissabon en Quia aan de Portu 
gese zuidkust 
Portugese Staat 
escudo 2 154,6 miljoen 31,0(2) 

174. Aanpiant van 10 000 ha 
eucalyptus ten behoeve van de 
papierpulp- en kartonproduktie 
Ceiulose Beira Industrial S.à.r.l. 
(CELBI) 
escudo 754,7 miljoen 11,0 (2) 

175. Aanpiant van 6 800 ha 
eucalyptus ten behoeve van de 
papierpulp- en kartonproduktie 
Companhia de Ceiulose do 
Caima 
escudo 480,3 miljoen 7,0 (2) 

176. Globaal krediet aan de 
Banco de Fomento Naclonal — 
BFN ter financiering van indu-
striële en toeristische projecten 
van kleinere omvang 
escudo 2 085,1 miljoen 30.0 (2) 

SPANJE ^ 

peseta 4 117,8 miljoen 

177. Globaal krediet aan de 
Banco de Credito Industrial — 
BCI ter financiering van indu-
striële projecten van kleinere om
vang in de minder ontwikkelde 
delen van Spanje 
peseta 2 058,9 miljoen 20,0 

178. Globaal krediet aan de 
Banco de Credito Industriai — 
BCi ter financiering van de om-
schakeling op kolenstook van 
verschillende cementfabrieken in 
geheel Spanje 
peseta 2 058,9 miljoen 20,0 

TURKUE 

179.' Schepping van een natio-
naai regelcentrum voor het hoog-
spanningsnet te Gölbasi en enke-
le voorzieningen aan di t net (zie  
ook nr. 205) 
Türkiye Elektrik Kurumu — TEK 
(staatselectriciteitsbedrijf) 
Turks ε 1 303,7 miljoen 10,0 

ALGERUE 
180. Aanieg van 133 km weg  
tussen Constantine en Jijel 
Democratische Volksrepubliek 
Algerije 
dinar 46,7 miljoen 

MAROKKO 

10.0 (3) 

30,0 

dirham 172.6 miljoen 

181. Havenaanieg te Safi en 
Agadir 
Koninkrìjk Marokko 
dirham 86,3 miljoen 15,0 

182. Globaal krediet aan het 
Koninkrijk Marokko ter financie 
ring van industriële projecten van 
kleine omvang 
dirham 86,3 miljoen 

TUNESIË 12,0 
Tunesische dinar 6,6 miljoen 

183. Landbouwontwikkeling 
— Verbetering van de irrigatie en 

afwatering van 930 ha olie· en 
dadelpaimplantages in Zuid-
Tunesië (Société Tunisienne 
de l'Industrie Laitière — STIL) 

— Uitbreiding van de irrigatie, 
veeteelt, de boomkwekerij en 
het weidegebied op een tlen-
tal agrarische complexen in 
Noordwest-Tunesië (Office 
des Terres Domaniales — 
OTD) 

Repubiiek Tunesië 
Tunesische dinar 4,4 miljoen 8,0 (3) 

184. Landbouwontwikkeling 
— Installaties voor een pluim-

veeslachterij, alsmede voor 
opsiag en behandeling van 
eieren (Société d'Elevage de 
Tabarka S.A. — Socelta) 

— Bouw van 200 ha kassen 
voor de produktie van vroege 
groenten en fruit in het ge 
bied Sousse-Monastir 
(Coopérative Centrale „Neb-
hana") 

Repubiiek Tunesië via de Ban
que Nationale de Tunisie 
Tunesische dinar 2,2 miljoen 

LIBANON 

^5·° JORDANIÊ 

CYPRUS 

4,0 (3) 

12,0 
Libanees 2 57,2 miljoen 

185. Uitbreiding van de thermi 
sche centrale van Zouk bij 
Beiroet 
Électricité du Liban via de Liba 
nese ontwikkeiings- an weder-
opbouwraad 
Libanees £ 34,5 miljoen 

186. Uitbreiding van de centrale 
van Jieh 
Électricité du Liban via de Liba 
nese ontwikkeiings- en weder- 
opbouwraad 
Libanees £ 22,7 miljoen 

7.0 (3) 

5.0(3) 

187. Aanieg van een industrie-
terrein voor het industriële mid 
den- en kleinbedrijf te Sahab b ij 
Amman 
Jordan industriai Estates (Cor
poration) via het Hasjemitische 
Koninkrijk Jordanie 
Jordaanse dinar 1,1 miljoen 3.0 (3) 

188. Uitbreiding van de centrale 
van Dhekelia 
Electricity Authority of Cyprus 
Cyprisch £ 5.6 miljoen 12.0 (3) 

< ' > De geopende kredieten luiden in Ecu wat transac-
ties beireft in het kader van de linanciële samenwer-
king met landen buiten de Gemeenschap. De bij 
deze poster aangegeven waarde in nationale valuta's 
heeft siechts indicatieve betekenis: deze waarde is 
gelifk aan de tegenwaarde van de bedragen in Ecu op 
de datum van ondertekenmg van de betrokken over-
eenkomsten (zie biz. 8). 
(2) Hierbi) i s een rentesubsidie van 3 % verstrekt. 
(3) Hierbii is een rentesubsidie van 2%verstrekt. 
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ISRAËL 30,0 KAMEROEN 

shekel 364,3 miljoen 

189.—190. Globale kredieten 
aan de Industrial Development 
Bank of Israel (IDBI) ter financie 
ring van industriële projecten van 
kleinere omvang 
— shekel 149,2 miljoen 
— shekel 215,1 miljoen 

15,0 
15,0 

2. A.C.S.-landen en LG.O. 

PAPUA-NIEUWGUINEA  

191.* Ontginning van het koper-  
erts van Ok Tedi (zie ook nr. 206)  
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
ten behoeve van de Ok Tedi  
Mining Ltd 
kina 29,3 miljoen 40,0 (i) 

Bij alle hieronder vermelde kre
dieten zijn rentesubsidies ver-
leend (zie voetnoot op biz. 53). 

ZAMBIA 31,5 

kwacha 30,0 miljoen 

192. Uitbreiding van een fabriek 
voor de winning van koper uit af-
valgesteente te Chingola in 
Noord-Zambia 
Nchanga Consolidated Copper  
Mines 
kwacha 23,9 miljoen 25,0 

193.* Globaal krediet aan de  
Development Bank of Zambia 
(DBZ) ter financiering van kleine 
re projecten op het gebied van 
de industrie, de agro-Industrie,  
de mijnbouw en het toerisme (zie  
ook nr. 222) 
kwacha 6,1 miljoen 6,5 

GABON ^ 

CFA-frank 6 629,2 miljoen 

194. Uitbreiding van een urani-
ummijn te Mounana 
Compagnie des Mines d'urani·  
um de Franceville — COMUF 
CFA-frank 4 519,9 miljoen 15,0 

195. Verdubbeling van het ver 
mögen van de waterkrachtcen-
trale van Poubara 
Gabonese Republlek ten behoe
ve van de Société d'Energie et 
d'Eau du Gabon 
CFA-frank 2 109,3 miljoen 7,0 

FUI  
196. Uitbreiding van de stuwca-
paciteit van de dam van Monasa-
vu en van de waterkrachtcentrale 
te Wailoa (80 MW) op het eiland 
Viti Levu 
Fiji Electricity Authority 
Fiji $ 11,5 miljoen 12,0 

197. Reconstructie van het 
baanvak Edéa—Eséka van de 
spoorweg Douala—Jaoende 
Régie Nationale des Chemins 
de Fer du Cameroun —  
REGIFERCAM 
CFA-frank 2 992,1 miljoen 

NIGER 

SENEGAL 

SWAZILAND 

KENYA 

WEST-AFRI KA 

TOGO 

10,0 

198. Kolen stokende centrale 
van Anou Araren — tweede een-
heid van 16 MW 
Société Nigérienne du Charbon 
d'Anou Araren 
CFA-frank 2 973,7 miljoen 10,0 

199. Uitbreiding en modernise-
ring van de cementfabriek van 
Rufisque 
SOCOCIM Industries 
CFA-frank 2 973,7 miljoen 10,0 

200. Dam met stuwcapaciteit 
van 20 miljoen m' en een water
krachtcentrale van 20 MW te 
Luphohlo-Ezulwini bij Mbabane 
Swaziland Electricity Board  
lilangeni 6,5 miljoen 7,0 

201. Omschakeling op steen-
kool en uitbreiding van de ce
mentfabriek van Bamburi bij 
Mombasa 
Bamburi Portland Cement 
Company Ltd 
Kenyaanse shilling 72.6 miljoen 6,5 

202.* Globaal krediet aan de 
Banque Ouest Africaine de Dé
veloppement — BOAD 
ter financiering van kleinere pro
jecten op het gebied van de 
Industrie, de energievoorziening, 
het toerisme en de telecommuni-
catie binnen het grondgebied van 
de minst ontwikkelde ledenlan-
den van deze bank (zie ook nr.  
219) 
CFA-frank 1 486,9 miljoen 5,0 

203. Uitbreiding van de haven  
van Lomé 
Haven van Lomé 
CFA-frank 1 325,8 miljoen 4.4 

(h Kredietverlening na verkregen machtiging van de 
Raad van Gouverneurs van de Bank op grond van ar-
likel 18. Iid 1 en 2. van de stalulen. krachlens arlikel 
59 en bijlage XXXI van de overeenkomsi van Lomé 2.  
welke betrekking hebben op invesleringsprojecten  
op mijnbouw- en energiegebied die van gemeen-
schappeli|k belang zijn voor de Gemeenscbap en 
voor het betrokken A.C.S.-land. 



Β. Uit de begrotingsmiddelen van de Gemeenschap 

Projecten gefinancierd in 1981 

In 1981 is voor een bedrag van 90,4 mlljoen aan nieuwe financlerlngsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op transacties uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap, waarvan 39 mlljoen aan leningen tegen bijzondere voorwaar-
den In de MIddellandse-Zeelanden en 51,4 mlljoen aan rlsicodragend kapitaal in de A.C.S-landen en de L.G.O. (zie biz. 49  
tot 57 voor de economlsche aspecten van deze projecten). Deze bedragen zijn door de Bank In opdracht en naam en voor 
rekening en risico van de Europese Economlsche Gemeenschap toegekend; zij vallen buiten de normale boekhouding, 
maar verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie (zie biz. 68). De Bank is te dien aanzien uitsluitend verantwoordelijk 
voor de goede ultvoering van het haar toevertrouwde mandaat. 

Voor sommige projecten zijn tevens kredieten uit eigen middelen van de Bank verstrekt; verwezen wordt telkens naar de 
corresponderende nummers op de bIz. 101 en 102. Zij zijn voorzien van een sterretje *. 

1. Leningen tegen bijzon
dere voorwaarden in de 
Middellandse-Zeelanden 

ZAÏRE 

TURKUE 

mlljoen Ecu  

39,0 

Turks £ 5 084.6 mlljoen 

204. Dam in de Eufraat en  
waterkrachtcentrale te Karakaya 
Republiek Turklje 
Turks E 3 259,4 mlljoen 25,0 

205.* Schepping van een natio
naal regelcentrum voor het hoog-
spanningsnet te Gölbasi en enke-
le voorzieningen aan dit net (zie  
ook nr. 179) 
Türklye Elektrik Kurumu-TEK 
Turks £ 1 825,2 mlljoen 14,0 

2. Rlsicodragende midde
len L) uit het Europese Ont-
wikkelingsfonds in de 
A.C.S.-landen en de LG.O. 

PAPUA-NIEUWGUINEA  

206,* Ontginning van het koper-
erts van Ok Tedi (zie ook nr. 191). 

Voorwaardelijke lening aan de 
Staat Papua-Nleuwgulnea 
kina 8.8 mlljoen 12,0 

TANZANIA 

207. Voorwaardelijke lening aan 
de Tanzanlaanse Staat ter finan 
ciering van de tweede fase van  
de exploratie van het aardolieveid 
van Songo Songo ten zuiden van 
Dar es Salaam door de Tanzania  
Petroleum Development Corpor
ation 
Tanzaniaanse shilling 67 mlljoen 7,5 

208. Voorwaardelijke lening aan  
de Société Financière de Déve 
loppement (SOFIDE) ter finan
ciering van studies, deelnemin-
gen en leningen tegen buitenge-
wone voorwaarden ten behoeve 
van het midden- en kleinbedrijf 
op het gebied van de Industrie, 
de agro-industrie, de mijnbouw 
en het toerisme  
Zaïre 34,9 mlljoen 

BURUNDI 

joen 

LESOTHO 

6,0 

4,0 
Burundische frank 433,5 mlljoen 

209.—210. Bouw van een fa-
briek van flessen voor b ier en al-
coholvrije dranken te Bujumbara 
— Voorwaardelijke lening aan de 

Banque de Développement 
Economique du Burundi ten  
behoeve van de Verreries du 
Burundi 
Burundische frank 325,1 mil- 
joen 

— Voorwaardelijke lening aan de 
Republiek Burundi ter finan 
ciering van haar deelneming 
in het kapitaal van de Verre
ries du Burundi 
Burundische frank 108,4 mil-

3,0 

1.0 

3,1 

(M Zie bIz 55 voor ΘΘΠ omschrljving. 

maloti 3,20 miljoen 

211. Voorwaardelijke lening aan 
de Lesotho National Develop
ment Corporation — LNDC ter 
financiering van studies, deelne-
mingen en achtergestelde lenin
gen ten behoeve van kleinere  
projecten op het gebied van de 
industrie, de agro-industrie, de 
mijnbouw en het toerisme 
maloti 3,1 miljoen 3,0 

212. Voorwaardelijke lening aan 
de Lesotho National Develop
ment Corporation — LNDC ter 
financiering van een studie inza-
ke het toeristische potentieei en 
de vestiging van een Safaripark  
maloti 0,05 miljoen 0.05 

213. Voorwaardelijke lening aan 
de Lesotho National Develop
ment Corporation — LNDC ter 
financiering van e en studio inza-
ke de ontwikkeling van de kera 
mische industrie 
maloti 0,05 miljoen 0,05 

SAMOA  

214. Waterkrachtcentrale van 
3,5 MW te Sauniatu in het noord-
oostelijk deel van het eiland Upo-
lu 
Achtergestelde lening aan de 
Electric Power Corporation 
tala 3.5 miljoen 

SENEGAL 

3.0 

2.7 
CFA-frank 801,8 miljoen 

215. Industriee! bedrijf voor de 
produktie van fosfoorzuur te 
Taïba en van kunstmest te M'Bao 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republlak Senegal ter financie 
ring van haar deelneming In het 
kapitaal van de Industries Chimi
ques du Sénégal 
CFA-frank 683,0 miljoen 2.3 

216. Voorwaardelijke lening aan 
de Republiek Senegal ter finan 
ciering van haar deelneming in 
het kapitaal van Petrosen — de 
onderneming die voorbereidende 
studies za! verrichten met het 
oog op de ontginning van het 
aardolieveid Dome Flore voor de 
kust van Casamance 
CFA-frank 118,8 miljoen 0,4 

MADAGASKAR  

217. Voorwaardelijke lening aan 
de Maigasslsche Republiek ter 
financiering van een studies inza-
ke de eventuele ontginning van 
de bitumineuze zandsteen te Be-
molanga ten westen van Antana 
narivo 
Maigasslsche frank 653,9 miljoen 2,17 

DJIBOUTI  

218. Uitbreiding van de centrale 
van Boulaos met een dieselgroep 
van 5.5 MW en voorzieningen aan 
het stroomdistributienet 
Achtergestelde lening aan Elec
tricité de Djibouti 
Djibouti-frank 387,9 miljoen 1,8 
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WEST-AFRIKA 
219.· Deelnemtng in het eigen 
vermögen van de Banque Ouest  
Africaine de Développement —  
BOAD (zie ook nr. 202) 
CFA-frank 500 miljoen 

KENYA 

1.68 

1.63 
Kenyaanse shilling 18,1 miljoen 

220. Voorwaardelijke lening aan 
de Development Finance Com
pany of Kenya Ltd (DFCK) ter fi
nanciering van zijn aanvuliende 
deelneming in het kapitaal van de  
Kenya Furfural Company 
Kenyaanse shilling 17,3 miljoen 1.55 

221. Voorwaardelijke lening aan 
de Repubiiek Kenya ter financie
ring van een studie inzake het 
economische belang van de win
ning van natriumfluoride 
Kenyaanse shilling 0.8 miijoen 

ZAMBIA 
222.· Voorwaardeltjke lening 
aan de Development Bank of 
Zambia (DBZ) ter financiering 
van feasibility studies, deelnemin-
gen en leningen tegen zeer gun 
stige voorwaarden voor zeer klei 
ne bedrijven (zie ook nr. 193) 
kwacha 1.4 miljoen 

0,08 

van de industrie, het ambacht en 
het toerisme 
— Voonwaardelijke lening aan 

het Konlnkrijk Tonga ter fi
nanciering van haar vergrote 
deelneming in het kapitaal van 
de Tonga Development Bank 
pa'anga 0,4 miljoen 0,5 

— Globaal krediet aan de Tonga 
Development Bank ter finan
ciering van leningen en deel-
nemingen 
pa'anga 0,4 miljoen 0,5 

NIEUW CALEDONIË  
225. Voorwaardeltjke lening aan  
de Société Immobilière et de Cré
dit de la Nouvelle-Calédonie —  
S.I.C.N.C. ter financiering van 
studies, deelnemingen en achter-
gestelde leningen ten behoeve 
van het midden- en kleinbedrijf 
op het gebied van de industrie, 
het ambacht en het toerisme 
CFP-frank 109,6 miljoen 1,0 

LIBERIA  
226. Voorwaardelijke lening aan 
de Republlek Liberia ter finan 
ciering van haar vergrote deelne
ming in het kapitaal van de Libé
rien Palm Products Corporation 
ten behoeve van voorbereidende 
investeringen voor de bouw van 
een palmoliefabriek te Buto 
Liberiaanse $ 846,8 miljoen 0,7 

UGANDA 

228. Voorwaardelijke lening aan 
de Kllembe Mines Ltd ter finan 
ciering van een studie inzake de 
kopermijnen van Kilembe 
Uganda shilling 3.1 miljoen 

MALI 

ST. LUCIA 

COMOREN 

0,35 

229. Voorwaardelijke lening aan 
de Republlek Mail ter financie 
ring van technische bijstand ge-
durende de aanloopperiode van 
de rijstpellerij van Dioro bij Sé-
gou 
Malinese frank 126,6 miljoen 0,21 

230. Voorwaardelijke lening aan 
St. Lucia ter financiering van een 
studie inzake de geothermische 
mogelijkheden van La Soufrière 
East Caribbean $ 0,5 miljoen 0,18 

231. Deelneming in het kapitaal 
van de Banque de Développe
ment des Comores (B.D.C.) door  
overname van 500 aandelen 
Comoriaanse frank 50 miljoen 0,17 

1.5 

TONGA 1.0 
pa'anga 0,8 miljoen 

223.—224. Financiering van 
kleine projecten op het gebied 

MALAWI 
227. Voorwaardelijke lening aan 
de Staat Malawi ter financiering  
van geologisch onderzoek inzake 
een kalksteenafzetting met het 
oog op de produktie van cernent 
kwacha 0,4 miljoen 0.4 

FUI 
232. Voorwaardelijke lening aan 
de Fiji Sugar Corporation ter fi 
nanciering van een studie inzake 
de produktie van ethanol uit r iet-
sulker en maniok 
Fiji $ 0,2 miljoen 0,17 
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, Bd Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg 
Tel.: 43 79-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Facsimlletel.: 43 77 04 

of tot haar kantoren elders 

Afdeling Kredietverlening Italie  
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rome 
Tel. : 49 79 41 — Telex 611130 bankeu I 
Facsimiletel.: 474 58 77 

Contactbureau te Brüssel  
Wetstraat 227 — B-1040 Brüssel  
Tel.: 230 98 90 —Telex 21721 bankeu b 
Facsimlletel.: 230 58 27 

Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk 
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Tel.: 222 2933 —Telex 919159 bankeu g  
Facsimiletel.: 222 2936 
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(DA, DE, EN. FR, GR. IT. NL) 
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1981. 24 bIz. (DA. DE, EN. FR, GR. IT, NL) 

De rol van de Europese Investeringsbank bij de tweede overeenkomst van 
Lomé 
1980. 24 bIz. (DA, DE. EN, FR, IT, NL) 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap: Middeiiandse-Zeegebied 
1982,12 bIz. (DA, DE. EN, FR, GR. IT, NL) 

Europese Investeringsbank: basisgegevens (vouwblad) 
1982 (DA. DE, EN, FR, GR. IT, NL) 

De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promotors van de pro-
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