




H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά 
το 1982 και το 1981 

Βασικά στοιχεία 1982 1981 

(σε εκστομ, ECU) 

Συνολικό ποσό των χορηγηθέντων μιέσο στο χρόνο δανείων 4 695,7 3 848,1 

αττό το οποίο — δάνεια αττό ιδίους ττόρους 3 863,4 3 217,9 
— χορηγήσεις από άλλους πόρους (καταχωρούνται στο ειδικό 

τμήμα) 832,3 630,2 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Συνολικό ποσό 4 244,2 3 361,3 
από το οποίο — δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 3 453,2 2 821,5 

συμπεριλαμβανομένων 
των δανείων που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου στα 
πλαίσια του ΕΝΣ στην Ιταλία και στην Ιρλανδία 941,1 911,4 

των δανείων που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου για 
την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιτα
λίας και της Ελλάδος 116,4 31,8 

— δάνεια από πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και 
χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) 791,0 539,8 
συμπεριλαμβανομένων 
των δανείων που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου στα 
πλαίσια του ΕΝΣ στην Ιταλία και στην Ιρλανδία 230,4 113,7 
των δανείων που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου για 
την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιτα
λίας και της Ελλάδος 158.4 296,4 

Χορηγήσεις εκτός της Κοινότητας 

Συνολικό ποσό 451,5 486,8 
από το οποίο — από ιδίους πόρους 410,2 396,4 

— από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας 41,3 90.4 

Κατανομή μεταξύ: 
Χορηγήσεων στις μεσογειακές χώρες 292,0 277,0 
από τις οποίες — Ισπανία, Πορτογαλία 185,0 119,0 
Χορηγήσεων στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) 159,5 209,8 

Εκκρεμή δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις σης 31 Δεκεμβρίου . . . 20740,0 16 949,3 

Εκκρεμούσες πιστώσεις που καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα σης 31 Δεκεμ
βρίου 4124,1 2 850,5 

Αναληη>θέν κεφάλαιο στις 31 Δεκεμβρίου 14400,0 
από το οποίο καταβλημένο και προς καταβολή 1 465,715 

Αντληση πόρων . 3 205,2 2 309,7 
από τους οποίους σε γερμανικά μάρκα 630,7 395,5 

σε ολλανδικά φιορίνια 412,9 319,1 
σε λίρες Αγγλίας 262,9 115,8 
σε γαλλικά φράγκα 177,4 128,5 
σε ECU 112.0 85,0 
σε βελγικά φράγκα και φράγκα Λουξεμβούργου .... 116,4 66,2 

σύνολο νομισμάτων χωρών μελών 1667,6 1063,9 
σε δολλάρια ΗΠΑ 760,1 629.9 

σεγιέν 387,1 269,9 

σε ελβετικά φράγκα 345,7 300,0 

Εκκρεμές αντιπροσωπευόμενο με χρεόγραφα υπόλοιπο σης 31 Δεκεμβρίου . 16 570,2 13 481,8 

Σύνολο ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 23 702,5 19 571,0 





Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1982 

Κατανομή κατά θέση, οικονομικό στόχο και τομέα 

Ατίό τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

(σε εκατομ. ECU) 

Στόχος 

Κοινό ενδιαφέρον, εκσυγχρονισμός και 
μετστροτίή 

Εκσυγχρονι-

Τομέας 

Περιφερειακό 
ενδιαφέρον 

Ενεργειακοί 
στόχοι 

Υποδομές 
κοινοτικού 

ενδιαφέροντος 

σμός και 
μετατροπή 

επιχειρήσεων Σύνολο (1) 

Βιομηχανία 
Γεωργία 

Υττηρεσιες Ενέργεια Υποδομές 

Βέλγιο 5.5 55,0 — — 60,5 5.5 55,0 — 

Δανία 106,9 100,3 83,0 — 209,3 9.8 100,3 99,2 

Γερμανία — 20,8 — — 20,8 — 20,8 — 

Ελλάς 333,6 70,3 — — 333,6 138,7 50,8 144,1 

Γαλλία 195,2 323,0 — 18.1 424,3 39,8 311,7 72,7 

Ιρλανδία 325,4 66,6 — — 325.4 113,7 66,6 145,1 

Ιταλία 1 239,4 (2) 404,1 79.4 45,7 1 588,7 (2) 652.6 249,6 686,5 

Ηνωμένο Βασίλειο 414,4 170,4 3,5 — 490,6 79,9 188,3 222,3 

Σύνολο 2 620,4 1210,5 η 165,9 63,8 3 453,2 1040,1 1 043,2 η 1369,9 

Από τους πόρους του ΝΚΜ 

(σε εκατομ. ECU) 

Στόχος 

Υποδομές 
περιφε
ρειακού Υποδομές 

ενδιαφέ* κοινοπκού Ενεργειακοί 
ροντος ενδιαφέροντος στόχοι 

Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

Βιομηχανία 
Σύνολο (Μ Υπηρεσίες Ενέργεια 

Τομέας 

Υποδομές 

Δανία 

EUàç 
Γαλλία 
Ιρλανδία 

Ιταλία 

48.6 

124,9 (^) 

83,1 

210,7 (') 

48,6 47,4 

— 37,8 

56,7 46,2 

37,6 

192,6 

96.0 

124,9 Π 

37,6 

83.1 

449,5 (^) 

— 47,4 

37,6 — 

— 37,8 

223,7 15,1 

48,6 

124,9 

45,3 

210,7 

Σύνολο 467,3 105,3 131,4 (ή 230,2 791,0 261,3 100,3 (ή 429,4 

(η Τα ποσά αυτά αποτελούν το συνολικό ύψος των δανείων που έχουν πραγματικά χορηγηθεί. Δεν προκύπτουν όμως από την πρόσθεση των ποσών που 
αναφέρονται στις επί μέρους στήλες της κατανομής κατά στόχο διόπ ορισμένες χρηματοδοτήσεις δικαιολογούνται με αναφορά σε πολλούς από τους 
στόχους αυτούς. 

(2) Από τα οποία δάνεια για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας: 116,4 εκατομμύρια. 

(3) Από τα οποία δάνεια για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών: Ελλάς: ΘΟ.Ο εκατομ. — Ιταλία: 78,4 εκατομ. 

(«) Η διαφορά μεταξύ των θέσεων -Ενεργειακοί στόχοι- και -Ενέργεια- εξηγείται από το γεγονός όπ ορισμένα βιομηχανικά προγράμματα συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενεργειακών στόχων, ενώ ανποτρόφως ορισμένα ενεργειακά προγράμιματα συμβάλλουν μόνο στην επίτευξη των στόχων περιφερειακής 
πολιπκής. 
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Malcolm WILCOX 

Sven BOYER-S0GAARD 
Michel CAMDESSUS  
Lionello FRONZONI 
Winfried HECK  

Mary E. HEDLEY-MILLER 

Philippe JURGENSEN 

P. C. MAAS 

Pierre MATHIJSEN 

Horst MOLTRECHT 

lan PLENDERLEITH 
Yves ROLAND-BILLECART 
Savino SPINOSI 

Jan VANORMELINGEN 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1983  

Πρόεδρος: Yves LE PORTZ 

Αντιπρόεδροι 
Horst-Otto STEPPE  
C. Richard ROSS  
Arie PAIS, από τον Ιούνιο 1982  
Lucio ΙΖΖΟ, από τον Ιούνιο 1982  
Noel WHELAN, αττό τον Ιούνιο 1982 

Οι κ.κ. Giorgio BOMBASSEI FRASCANI de VETTOR και Maurits ESSELENS. Αντιπρόεδροι 
μέχρι τον Ιούνιο 1982, έλαβαν τον τίτλο του Επίτιμου Αντιπροέδρου 

Τακτικά μελη 

Plaatsvervangend Directeur van de Bultenlandse Pinanciële Betrekkingen, Υπουργείο  
Οικονομικών, Χάγη 
Afdeiingschef, Υπουργείο Οικονομικών. Κοπεγχάγη 

Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Φραγκφούρτη  

Directeur du Trésor. Υπουργείο Οικονομικών, Παρίσι, σττό το Μάιο 1982  
Direttore generale. Banca per ί Pinanziamenti a Lungo e Medio Termine 
S.p.A.-Interbanca, Μιλάνο 

Président du Crédit National, Παρίσι, μέχρι τον Αύγουστο 1982 

Président de l'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO). Ρώμη 
Président-Directeur honoraire de la Caisse d'Épargne de l'État, Λουξεμβούργο 

Directeur du Trésor. Υπουργείο Οικονομικών. Παρίσι, μέχρι τον Απρίλιο 1982 

Deputy Secretary (Overseas Pinance). θησαυροφυλάκιο. Λονδίνο, μέχρι τον Ιανουάριο 1982 
Pormer Second Secretary, Υπουργείο Οικονομικών. Δουβλίνο 

Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Παρίσι, από τον Αύγουστο  
1982 

Deputy Secretary (Overseas Pinance). Θυσαυροφυλάκιο, Λονδίνο, μέχρι το Φεβρουάριο 1983  
Inspecteur-generaal van de administratie der Thesaurie, Υπουργείο Οικονομικών, 
Βρυξέλλες 
Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Βόννη 

Υποδιοικητής της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως — ΕΤΒΑ. Αθήνα, μέχρι τον 
Ιανουάριο 1983 

Deputy Secretary, Υπουργείο Βιομηχανίας. Λονδίνο 

Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Βόννη 

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων. Επιτροττή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Βρυξέλλες, μέχρι το Φεβρουάριο 1983 

Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Παρίσι, μέχρι τον Ιούλιο 1982 

Direttore Generale, Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη, μέχρι τον Απρίλιο 1982 

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Βρυξέλλες, από τον Απρίλιο 1983 

Président du Crédit National, Παρίσι, από το Σεπτέμβριο 1982 

Direttore Generale, Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη, από τον Απρίλιο 1982 

Διοικητής της Εθνικής Κτημσπκής Τράπεζας της Ελλά δος, Αθήνα, μέχρι τον Ιανουάριο 1982 
Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα, από το 
Φεβρουάριο 1983 

Deputy Secretary (Overseas Finance), Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο, arró το Φεβρουάριο 1983 
Director, Midland Bank p.I.e., Λονδίνο 

Αναπληριοτες 
Prokurist. Banque Nationale du Danemark, Κοπεγχάγη 
Directeur du Trésor, Υπουργείο Οικονομικών, Παρίσι, μέχρι το Μάιο 1982 

Ex-Direttore, Τράπεζα της Ιταλίας. Ρώμη 

Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών. Βόννη 
Under Secretary. European Community Group, Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο 

Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Υπουργείο Οικονομικών, 
Παρίσι, από το Νοέμβριο 1982 

Ex-Prèsident-Directeur van de Nationale Investeringsbank Ν. V., Χάγη, μέχρι τον Ιούνιο 
1982 

Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιπκής. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
Βρυξέλλες 
Ministerialdirektor i.e. R., Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας, Βόννη 
Head of Gilt-edged Division. Τράπεζα της Αγγλίας, Λονδίνο 
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Παρίσι 

Direttore Generale. Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη 

Adviseur bij de Administratie der Thesaurie, Υπουργείο Οικονομικών, Βρυξέλλες, από τον 
Ιούλιο 1982 



Διευθύνουσα επιτροπή 
Yves LE PORTZ, Πρόεδρος 
Horst-Otto STEPPE, Αντιπρόεδρος 
G. Rictiard ROSS. Αντιπρόεδρος 
Arie PAIS, Αντιπρόεδρος, από τον Ιούνιο 1982 
Lucio 1ΖΖ0. Αντιπρόεδρος, σττό τον Ιούνιο 1982 
Noel WHELAN, Αντιπρόεδρος, από τον Ιούνιο 1982 

Οι Κ.Κ. Giorgio BOMBASSE! PRASCANI de VETTOR και Maurits ESSELENS, Αντιπρόεδροι 
μέχρι τον Ιούνιο 1982. έλαβαν τον τίτλο του Επίτιμου Αντιπροέδρου 

Διευθυντές 

Διεύθυνση Γενικής 
Διοίκησης 

Paul DIRIX. Γενικός 
Γραμματέας 
από τον Ιανουάριο 1983 

Hans HITZLBERGER 
προσωρινά ρέχρι το Δεκέμβριο 1982 

Διεύθυνση Χορηγήσεων στο 
εσωτερικό της Κοινότητας 

Eugenio GREPPI 

Διεύθυνση Χορηγήσεων εκτός 

της Κοινό^τας 

Dieter HARTWICH 

Διοικητική Διάρθρωση 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1983 

Διευθυντές υπηρεσιών 

Συντονισμός 
Πληροφορίες, Δημόσιες Σχέσεις 

Διουεητικες Υπηρεσίες 
Οργάνωση και Μέθοδοι 

Πληροφορική 

Υπηρεσία Προσοιπικού 

Hans HITZLBERGER, Συνδιευθυντής, Προσωπάρχης 
Προσλήψεις. Κατάρπση, Προαγωγές, Τοποθετήσεις 

Διοίκηση Προσωπικού 
Κανονισμοί και Συναφή Θέματα 

Υπηρεσία Γραμματείας και Γενικών Υποθέσεων 

Michel LAUCHE, Αναπληρωτής Διευθυντής 
Γραμματεία 

Μεταφραστική Υπηρεσία 
Γραφείο Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες 

Υπηρεσία Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικού 
Ελέγχου και Εσωτερικών Υττηρεσιών 

Jean EQUINET, Σύμβουλος 

Δημοσιονομικός 'Ελεγχος 
Εσωτερικές Υττηρεσίες 

Προϊστάμενοι τμημάτων 

Thomas CRANFIELD 
Karl Georg SCHMIDT, Σύμβουλος 

Penrhyn TURNER, Σύμβουλος 
Ernest ERPELDING, Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 

Ronald STURGES. Σύμβουλος 

Christopher SIBSON 
Klaus WOSZCZYNA, Σύμβουλος 
Manfred TEICHERT, Κύριος Σύμβουλος 

Συντονισμός 

Υτπίρεσία Βελγίου, Δανίας, Γερμανίας, Ελλάδος, 
Γαλλίας. Λουξεμβούργου, Κάτω Χωρών 
Helmuth CRAMER, Συνδιευθυντής 

Υπηρεσία Ιταλίας, Ρώμη 
Giorgio RATTI, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υπηρεσία Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου 
Dennis KIRBY. Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υττηρεσία Παρακολούθησης Δανείων 
Gérard όΈΠΜ.Κύριος Σύμβουλος 

Alessandro MORBILLI. Σύμβουλος 

Jean-Pierre LACAILLE, Κύριος  
Σύμβουλος 
Jean-Marie ΡΑ YEN. Κύριος Σύμβουλος 
Fridolin WEBER-KREBS. Σύμβουλος 

Manfred KNETSCH, Σύμβουλος 
Filippo MANZI, Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 
Francis CARPENTER 

André DUNAND 
Joseph VAN KAAM 

Giovanni TORELLI, Σύμβουλος  
Brian FEWKES 

Συντονισμός Terence BROWN 

Υττηρεσία AKE-YXE 
Jacques SILVAIN, Συμπράττων Διευθυντής 

Υπηρεσία Μεσογείου 
Christopher LETHBRIDGE, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υττηρεσία Παρακολούθησης Δανείων 
Robert CORNEZ, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Thomas OURSIN, Σύμβουλος 
John AINSWORTH, Σύμβουλος 
Rex SPELLER, Σύμβουλος 
Jean-Louis BIANCARELLI 

Thomas HALBE, Σύμβουλος 
Pietro PETTOVICH. Σύμβουλος 
Ernest LAMERS, Σύμβουλος 
Roger ADAMS. Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 

Alfred KAWAN, Σύμβουλος 
Nicolas URMES, Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 



Διευθυντές 

Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

André GEORGE  
μέχρι το Δεκέμβριο 1982  

Philippe MARCHAT  
από τον Ιανουάριο 1983 

Διοικητική Διάρθρωση (συνέχεια) 

Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1983 

Διευθυντές υπηρεσιών 

Υπηρεσία Έκδοσης Δανείων 

Wolfgang THILL. Αναπληρωτής Διευθυντής 

Οικονομική Υπηρεσία 

John VAN SCHIL. Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υπηρεσία Γενικής Λογιστικής 

Anthon PETERSEN, Αναπληρωτής Διευθυντής 
(πέβανε τον Ιανουάριο 1983) 

François ROUSSEL. Αναπληρωτής Σύμβουλος 

Προϊστάμενοι τμημάτων 

Rutger ADVOCAAT, Σύμβουλος 
Jean-Claude BRESSON. Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 
Ulrich MEIER, Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 
Araldo BONDURRI 

Anthony CLOVER. Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 
Lucio RAGUSIN 

Διεύθυνση Μελετών 

John Η. WILLIAMS  
μέχρι τον Απρίλιο 1983 

Υπηρεσία Οικονομικών Μελετών 

Henri LEROUX. Συμπράττων Διευθυντής 

Υττηρεσία Χρηματοοικονομικών Μελετών 

Desmond G. McCLELAND, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεκμηρίωση και Βιβλιοθήκη 

Jean-Paul JACQUOT, Σύμβουλος 
Klaus ACKERMANN. Σύμβουλος 
Joachim MÜLLER-BORLE.  
Αναπληρωτής Σύμβουλος 
Luigi GENAZZINI. Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 

Francis THOUVENEL. Κύριος  
Σύμβουλος 

Διεύθυνση Νομικών 

Υποθέσεων 

Herman J. PABBRUWE Jörg KÄSER. Αναπληρωτής Διευθυντής Xavier HERLIN, Κύριος Σύμβουλος 
Bruno EYNARD, Κύριος Σύμβουλος 
Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 
Andrew SCOTT-PLUMMER 

Σώμα Τεχνικών Συμβούλων 

Ομάδα Α; Ειδικά έργο 

Ομάδα Β: Έργα στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Ομάδα Γ : Έργα εκτός της Κοινότητας 

Hellmuth BERGMANN. Προϊστάμενος Σώματος 
Filippo BARILLI, Κύριος Τεχνικός Σύμβουλος 

Walter LOWENSTEIN-LOM. Προϊστάμενος Ομάδας 
Giuseppe DURANTE, Κύριος Τεχνικός Σύμβουλος 
Thomas FLYNN, Τεχνικός Σύμβουλος 
Peter BOND, Αναπληρωτής Τεχνικός Σύμβουλος 

Robert VERMEERSCH, Προϊστάμενος Ομάδας 
Zdenek HAVELKA, Τεχνικός Σύμβουλος 
J. Garry HAYTER, Αναπληρωτής Τεχνικός Σύμβουλος 



Λογιστική μονάδα Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Καταστατικού, το Συμβούλιο των Διοικητών της 
Τρσττεζσς αττοφάσισε σης 13 Μαίου 1981 να υιοθετήσει τον ακόλουθο ορισμό της 
λογιστικής μονάδας της Τράπεζας που θα εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η 
Ιανουαρίου 1981 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 311 της 
31. 10. 1981); 

«Ως λογιστική μονάδα ορίζεται η ECU που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές Κοι
νότητες». 

Η αξία της ECU υπάρχει στο Παράρτημα Ε, Σημείωση Α επί των χρηματοοικονο
μικών καταστάσεων, σελίδα 89. 

Οι πμές μετατροπής που χρησιμοποιεί η Τράπεζα επί ένα τρίμηνο για την 
τήρηση των στατισπκών της στοιχείων σχετικά με τη δανειοδοτική και τη δα
νειοληπτική της δραστηριότητα είναι αυτές που ίσχυαν κατά την τελευταία εργά
σιμη ημέρα του προηγούμενου τριμήνου. Για το 1982, οι τιμές μετατροτπίς ήσαν: 

κατά το κατά το κατά το κατά το 
10 τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο 

1 ECU « 

Γερμανικό μάρκο 2,44436 2,40088 2,36212 2,35365 
Λίρα Αγγλίας 0,566523 0,558308 0,552098 0,549768 
Γαλλικό φράγκο 6,20177 6,21543 6,55319 6,64257 
Ιταλική λιρέτα 1 303,57 1 315,39 1 327,20 1 323,77 
Ολλανδικό φιορίνι 2,68309 2,663.31 2,61168 2,57309 
Βελγικό φράγκο 41,7467 45,3008 45,0061 45,6409 
Φράγκο Λουξεμβούργου 41,7467 45,3008 45,0061 45.6409 
Δανική κορόνα 7,94077 8,19137 8,17529 8,23109 
Ιρλανδική λίρα 0,686819 0,692302 0,68.6.688 0,690606 
Δραχμή 62,2263 62,5573 66,5276 66,7793 
Δολλάριο ΗΠΑ 1,08517 0,995185 0,959823 0.930592 
Ελβετικό φράγκο 1,95169 1,92588 2,02062 2,01864 
Ιαπωνικό γιέν 238,304 245,860 245,139 249,585 
Αυστριακό σελίνι 17,1132 16,8709 16,6481 16,5459 
Λίρα Λιβάνου 5,01891 4,91621 4,91909 4,00620 

Ο ισολογισμός και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση τις 
τιμές μετατροττής της 31ης Δεκεμβρίου του αντίστοιχου οικονομικού έτους (βλ. 
σελ. 89). 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1982 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί κυρίως δάνεια από τους ιδίους της πόρους (το προϊόν βασικά των δανείων 
που συνάπτει στις κεφαλαιαγορές) και εγγυήσεις. Παρεμβαίνει εξάλλου μετά από εντολή σε τρίτες χώρες χορηγώντας 
δάνεια από τους πόρους της Κοινότητας σε εφαρμογή της πολιτικής οικονομικής συνεργασίας της Κοινότητας και από 
το 1979 στις χώρες μέλη χορηγώντας δάνεια από τους πόρους του νέου κοινονκού μέσου σύναψης και χορήγησης δα
νείων (ΝΚΜ). Οι χορηγήσεις αυτές, που καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα εκτός ισολογισμού, υπάρχουν στις στατιστικές 
και στον απολογισμό της δραστηριότητας της Τράπεζας όταν η απόφαση για τη χορήγηση των δανείων εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Οι χορηγήσεις της Τρσττεζσς κατά το 1982 έφθασαν συ
νολικά τα 4 695,7 εκατομ. ECU (ή, έναντι 3 848,1 εκατομ. 
ECU κατά το 1981 και 3 498,5 εκατομ. κατά το 1980. Η 
κατά 22 % αύξηση που σημειώθηκε έναντι του 1981 κυ
μαίνεται στα ίδια επίπεδα με την αύξηση των τριών 
προηγούμενων χρήσεων. Οι χορηγήσεις από ιδίους πό
ρους έφθασαν τα 3 863.4 εκατομμύρια σημειώνοντας 
αύξηση κατά 20 % έναντι του 1981 (3 217,9 εκατομμύρια) 
και οι πράξεις του ειδικού τμήματος (6λ. σελ. 82) ανήλ
θαν σε 832,3 εκατομ. έναντι 630,2 εκατομμυρίων κατά το 
1981 (+ 32%). 

(Μ Εόν δεν υττάρχει αντίθετη ένδειξη, όλα τα αναφερόμενα ττοασ θεω
ρούνται όη εκφράζονται σε ECU (βλ. σίελ. 10) Οι διαφορές που θα μπορού
σαν να προκύψουν από τη σύγκριση των συνολικών ποσών με τα αθροί
σματα των επί μέρους ποσών οφείλονται et στρογγυλοποιήσεις. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, οι χορηγήσεις στο 
εσωτερικό της Κοινότητας έφθασαν κατά το 1982 τα 
3 453,2 εκατομ. ECU από τους ιδίους πόρους της Τρά
πεζας και τα 791 εκατομμύρια από τους πόρους του 
ΝΚΜ, ανήλθαν δηλαδή συνολικά σε 4 244,2 εκατομμύρια 
ή στο 90,4 % του συνόλου των νέων χρηματοδοτήσεων. 
Τα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα στις χώρες μέλη 
από τους ιδίους της πόρους ανταποκρίνονται στους στό
χους που καθορίζονται στο άρθρο 130 της Συνθήκης της 
Ρώμης (6λ. σελ. 25), ενώ τα δάνεια που χορηγήθηκαν 
από τους πόρους του ΝΚΜ ανταποκρίνονται στους στό
χους που καθορίζονται στις αποφάσεις της 16ης Οκτω
βρίου 1978, της 14ης Μαΐου 1979, της 22ας Ιουλίου και 
25ης Νοεμβρίου 1980, της 15ης Μαρτίου και 26ης Απρι
λίου 1982 και της 19ης Απριλίου 1983 του Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (βλ. σελ. 26). 

Πίνακας 1 : Χορηγήσεις κατά το 1982, το 1981 και κατά την περίοδο 1958—1982 
Συνολική κατανομή κατά προέλευση πόρων και θέση επενδυτικού σχεδίου 

19Θ2 1981 1958-1982(1) 
σε εκατομ. 

ECU % 
σε εκατομ. 

ECU % 
σε εκατομ. 

ECU «ι 

Δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 

στο εσωτερικό της Κοινόττιτας 

από τα οποία εγυήσεις 

εκτός της Κοινότητας 

3453,2 

410,2 

73,6 

8,7 

2 821,5 
282,1 
396.4 

73,3 
7,3 

10,3 

20 682,4 
524,5 

2 343,8 

80,1 
2.0 
9.1 

Σύνολο 3863,4 82,3 3 217,9 83,6 23 026,2 89,2 

Χορηγήσεις (^) από άλλους πόρους 
(καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα) 

στο εσωτερικό της Κοινότητας από πόρους 
του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και 
χορήγησης δανείων 

εκτός της Κοινότητας από πόρους προϋ
πολογισμού των κρατών μελών ή της Κοι
νότητας 

791.0 

41,3 

16,8 

0,9 

539,8 

90,4 

14,0 

2,4 

1805,5 

975,4 

7.0 

3.Β 

Σύνολο 832,3 17,7 630,2 16,4 2 780,9 10,8 

Γενικό σύνολο 

— στο εσωτερικό της Κοινότητας 

— εκτός της Κοινότητας 

4695,7 
4 244.2 

451,5 

100,0 
90,4 
9.6 

3 848,1 
3 361,3 

486,8 

100,0 
87,3 
12,7 

25 807,1 
22 487,9 
3 319,2 

100,0 
87,1 
12,9 

(1) Ποσά σε τρέχουσες τιμές και με τρέχουσες τιμές συναλλάγματος, μια ανακεφαλαίωση σε τόσο μεγάλη περίοδο πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή; 
πράγμαπ τα στοιχεία των διάφορων ετών εττηρεάζονται από πς διακυμάνσεις των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που έγιναν κατά την 
περίοδο 1956-1982. 

(2) Εκτός από τα δάνεια Ευρατόμ και τα ειδικά δάνεια που χορηγούνται στα πλαίσια των συμβάσεων της Λομέ για τα οποία αποφασίζει η Επιτροττή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Εξέλιξη της δραστηριότητας της Τράττεζας 

σε εκστομ. ECU 

5000 

4 500 

4 000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

1959-62 63-67 68-72 73-77 78 

ετήσιος μέσος όρος 

Δάνεια αττό τους ιδίους ττόρους της Τράπε
ζας στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Δάνεια κατόπιν εντολής και εγγυήσεις στο 
εσωτερικό της Κοινότητας 

Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπε

ζας εκτός της Κοινότητας 

gm 
79 80 81 82 

Δάνεια από πόρους του νέου κοινοτικού 
μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων 

(ΝΚΜ) στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Πράξεις από πόρους προϋπολογισμού εκτός 
της Κοινότητας 

(βλ. πίνακα 14 σελ. 94) 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1982 

Οι πιστώσεις εκτός της Κοινότητας ανήλθαν σε 410.2  
εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 
σε 41,3 εκατομμύρια από τους πόρους του προϋπολο
γισμού της Κοινότητας ή συνολικά σε 451,5 εκατομμύρια. 
Οι χρηματοδοτήσεις σε τρίτες χώρες χορηγούνται για 
επενδυτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στους 
στόχους που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες 
και χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. 

Η Τράπεζα εξασφάλισε τους αναγκαίους για τη 
χορήγηση των δανείων της πόρους, συλλέγοντας συ
νολικά 3 205,2 εκατομ, ECU με την έκδοση βασικά δα
νείων σε δημόσια εγγραφή και με ιδιωτικές τοποθετή
σεις στη διεθνή κεφαλαιαγορά και στις εθνικές αγορές 
ορισμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών. Από το 
ποσό αυτό τα 112 εκατομμύρια έχουν αντληθεί σε ECU,  
τα 630,7 εκατομμύρια σε γερμανικά μάρκα, τα 412,9 εκα
τομμύρια σε ολλανδικά φιορίνια, τα 262,9 εκατομμύρια 
σε λίρες στερλίνες, τα 177,4 εκατομμύρια σε γαλλικά 
φράγκα, τα 79,2 εκατομμύρια σε βελγικά φράγκα και τα 
37,2 εκατομμύρια σε φράγκα Λουξεμβούργου, ενώ το 
ποσό που αντλήθηκε σε δολλάρια ΗΠΑ έφτανε τα 760,1  
εκατομμύρια, το ποσό σε γιέν τα 387,1 εκατομμύρια και 
εκείνο σε ελβετικά φράγκα τα 345,7 εκατομμύρια (βλ. 
σελ. 71 και επόμενες). 

Οι εκταμιεύσεις δανείων από τους ιδίους της πόρους 
έφθαναν τα 3 606,7 εκατομμύρια από τα οποία 3 232,7  
εκατομμύρια χορηγήθηκαν στο εσωτερικό και 374 εκα
τομμύρια εκτός της Κοινότητας. 

Το συνολικό ύψος των δανείων από ιδίους πόρους και 
των εγγυήσεων πέρασε από 16 949,3 εκατομμύρια στις 
31 Δεκεμβρίου 1981 σε 20 740 εκατομμύρια στις 31 Δε
κεμβρίου 1982, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,4 %. Οι κύ
ριες εγγυήσεις που συνοδεύουν τα εκκρεμή δάνεια 
υπάρχουν στο παράρτημα Β (σημείωση 3) των χρημα
τοοικονομικών καταστάσεων (σελ. 87). 

Οι εκταμιεύσεις δανείων από τους πόρους της Κοινότη
τας έφθαναν τα 686,8 εκατομμύρια, από τα οποία 631,1  
εκατομμύρια αφορούν τα δάνεια από τους πόρους του 
ΝΚΜ και 55,7 εκατομμύρια τις χορηγήσεις εκτός της Κοι
νότητας. 

Το συνολικό ύψος των πράξεων του ειδικού τμήματος 
(βλ. σελ. 82) πέρασε από 2 850,5 εκατομμύρια στις 31 Δε
κεμβρίου 1981 σε 4 124,1 εκατομμύρια στις 31 Δεκεμ
βρίου 1982, σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 44,7 %. 

Οικονομική συγκυρία 

Η δραστηριότητα της Τράπεζας διαμορφώθηκε το 1982  
σ' ένα κλίμα συνεχιζόμενης χαλάρωσης της οικονομικής 
δραστηριότητας, νέας επιδείνωσης της κατάστασης της 
απασχόλησης και διεθνούς νομισματικής και οικονο
μικής αστάθειας. 

Στο σύνολο των βιομηχανικών χωρών δεν σημειώθηκε η 
αναμενόμενη εδώ και δύο χρόνια οικονομική ανάκαμψη. 
Το κλίμα γενικής αβεβαιότητας που επικράτησε και η 
παραμονή των πραγματικών επιτοκίων σε υψηλά επί
πεδα συνέβαλαν στη νέα υποχώρηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων ενώ η επιβράδυνση της ανόδου των 
εισοδημάτων βάρυνε στις καταναλωτικές δαπάνες των 
ιδιωτών με λογική συνέπεια τη στασιμότητα της δρα
στηριότητας και τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας. 

Η ά νοδος των τιμών επιβραδύνθηκε με την άσκηση πε
ριοριστικής νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, το 
σχετικό μετριασμό της αύξησης μισθών και ημερομι
σθίων και την αδυναμία των εκφρασμένων σε δολλάρια 
τιμών των προϊόντων βάσης. Η υποχώρηση της κατα
νάλωσης πρώτων υλών και πετρελαϊκών προϊόντων 
καθώς και η μείωση των αποθεμάτων επιτάχυναν την 
πτώση των εξαγωγικών εσόδων των αναπτυσσόμενων 
και των πετρελαιοεξαγωγικών χωρών με συνέπεια να 

μειωθούν οι συνολικές εισαγωγές των χωρών αυτών και 
να παρουσιάσει μείωση ο όγκος του διεθνούς εμπορίου. 

Η βελτίωση των όρων εμπορίου των βιομηχανικών 
χωρών βελτίωσε τη συνολική θέση των ισοζυγίων τους 
τρεχουσών συναλλαγών. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες σημειώθηκε στροφή στην 
άσκηση της οικονομικής πολιτικής με την υιοθέτηση τον 
Ιούλιο μέτρων για τη μείωση του ελλείμματος του προϋ
πολογισμού, την οποία ακολούθησε μια χαλάρωση της 
νομισματικής πολιτικής καθώς σημειώθηκε καθαρή επι
βράδυνση του πληθωρισμού. Η α νάκαμψη της ιδιωπκής 
κατανάλωσης και της οικοδομικής δραστηριότητας που 
σημειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο δεν μπόρεσε να αντι
σταθμίσει τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων με συνέπεια να σημειωθεί για όλο το χρόνο 
σημαντική μείωση της παραγωγής. 

Η μεγάλη κάμψη του όγκου των εξαγωγών, η οποία 
οφείλεται στις υψηλές τιμές του δολλαρίου στις αγορές 
συναλλάγματος, είχε ως συνέπεια τη διεύρυνση του ε
μπορικού ελλείμματος και, παρά το διατηρηθέν πλεόνα
σμα των άδηλων συναλλαγών, την εμφάνιση ελλείμμα
τος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
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Ακαθάριστη απόδοση των ομολόγων 

που είναι εισαγμένσ στα χρηματιστήρια των διάφορων χρημα
ταγορών της Κοινότητας και έχουν τα περισσότερα κοινά 
χαρακτηριστικά με τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία οι αποδό

σεις έχουν υπολογιστεί για συγκριτικούς λόγους σε ετήσια βάση 
και όχι σε εξαμηνιαία βάση ανατοκισμού. 

ΙΦΜΑΜΙ ΙΑΣΟΝΔΙΦΜΑΜΙ ΙΑΣΟΝΔΙΦΜΑΜΙ ΙΑΣΟΝΔ 
1980 1981 1982 

Γερμανία Βασίλειο " ' Κάτω Χώρες Δανία 

Γαλλία Ιταλία —Βέλγιο Ιρλανδία 

Ευρωομόλογα σε 

δολλαρια ΗΠΑ 
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Οικονομική συγκυρία 

Στην Ιαπωνία, παρά τη γρήγορη αύξηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης κινήθη
καν σε μέτρια επίπεδα λόγω της πτώσης των επενδύ
σεων και της μεγάλης υποχώρησης των εξαγωγών. Η 
επιβράδυνση των εισαγωγών ωστόσο συνέβαλε στην 
εμφάνιση σημαντικού πλεονάσματος στο εμπορικό ισο
ζύγιο και, χάρη στην καλύτερη συμπεριφορά των 
άδηλων συναλλαγών, στην αύξηση του πλεονάσματος 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων κατά το 
1982 κατέστησε δυνατή τη μείωση των επιτοκίων στις 
κεφαλαιαγορές της Ευρώπης. Η διατήρηση πάντως 
των επιτοκίων στις ΗΠΑ σε υψηλά επίπεδα κατά τους 
πρώτους επτά μήνες ανέκοψε αρκετές ψορές αυτή την 
τάση και ιδιαίτερα στις χώρες με ελλειμματικό ισοζύγιο 
πληρωμών. 

όπως η επισύναψη εντολών οι οποίες δίνουν το δικαίω
μα στον κομιστή να αγοράσει νέους τίτλους με παρεμ
φερείς όρους σε καθορισμένη περίοδο και η εκχώρηση 
τίτλων με την καταβολή ενός μέρους μόνο της τιμής έκ
δοσης κατά τη στιγμή της αγοράς και την εξόφληση του 
υπολοίπου σε αρκετούς μήνες. 

Σε αντίθεση με την αύξηση που σημειώθηκε στις αγορές 
ομολόγων, η εξέλιξη των διεθνών κοινοπρακτικών πιστώ
σεων σημείωσε κάμψη λόγω κυρίως της διογκούμενης 
ανησυχίας των δανειστών για πς δυσκολίες που αντι
μετώπιζαν ορισμένες χώρες του Τρίτου Κόσμου και της 
Ανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
αντίθετα και οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις 
τους συνέχισαν να προσφεύγουν σ'αυτή τη μορφή δα
νεισμού. 

Η πτώση των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρό
θεσμων επιτοκίων, τα οποία ήσαν ήδη πολύ χαμηλότε
ρα στα μέσα του χρόνου από τα αντίστοιχα επίπεδα του 
τέλους του 1981, επιταχύνθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο 
παράί^ηλα με τη χαλάρωση της αμερικανικής νομισμα
τικής πολιτικής. Η επιδείνωση του αμερικανικού ισοζυ
γίου τρεχουσών συναλλαγών μείωσε την έλξη των το
ποθετήσεων σε δολλάρια, χαλαρώνοντας έτσι τις πιέ
σεις στα άλλα νομίσματα και διευκολύνοντας τη συ-
γκράτησή τους. 

Η γενική πτώση των επιτοκίων ευνόησε τη σύναψη δα
νείων στη διεθνή κεφαλαιαγορά και τις εκδόσεις χρεο
γράφων εξωτερικού στις εθνικές αγορές. Μια σειρά 
άλλων παραγόντων επίσης συντέλεσε στη σημαντική 
αύξηση, σε σύγκριση με το 1981, των αντληθέντων δα
νειακών πόρων. Κατά τους δύο πρώτους μήνες 
σημειώθηκε σημαντική αύξηση της έκδοσης τίτλων με 
μηδενικό επιτόκιο. Οι εκδόσεις αυτές προσέλκυσαν κατά 
κανόνα τους ιάπωνες επενδυτές, οι οποίοι δεν υπόκει
νται σε φόρο επί των κεφαλαιακών κερδών, αλλά στα
μάτησαν στο τέλος Φεβρουαρίου όταν οι ιαπωνικές αρ
χές απαγόρευσαν την πώληση των τίτλων αυτών στους 
κατοίκους τους. Οι εκδόσεις χρεογράφων σε δολλάρια 
με κυμαινόμενα επιτόκια σημείωσαν σημαντική αύξηση 
κατά το πρώτο τρίμηνο και ακόμα μεγαλύτερη κατά το 
δεύτερο λόγω της προεξοφλούμενης ανόδου των επιτο
κίων. Η ολοένα και πιο αισθητή κάμψη των επιτοκίων 
κατά το δεύτερο εξάμηνο είχε ως συνέπεια την απότομη 
μείωση του όγκου των εκδόσεων αυτού του είδους και 
την ανπκατάσταση τους με εκδόσεις σταθερού επιτο
κίου, οι οποίες ανταποκρίνονταν στην επιδίωξη των δα
νειζομένων να αντλήσουν πόρους με ευνοϊκότερους 
όρους και στην φροντίδα των επενδυτών να επωφελη
θούν από τις σχετικά υψηλές ακόμα αποδόσεις. Η εξέ
λιξη αυτή ευνοήθηκε από τη χρήση διάφορων τεχνικών, 

Στην αμερικανική αγορά, το πολύ υψηλό κόστος δανει
σμού κατά το πρώτο εξάμηνο αύξησε τους κινδύνους 
αυτών που προσέφευγαν σε μακροπρόθεσμο δανεισμό, 
έστω και αν επρόκειτο για επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 
ή βιομηχανικά συγκροτήματα με τη μεγαλύτερη πι
στοληπτική ικανότητα. Η κ άμψη της απόδοσης των ομο
λόγων ωστόσο που άρχισε τον Ιούλιο επιταχύνθηκε το 
Φθινόπωρο για να διακοπεί στη συνέχεια από το φόβο 
μιας νέας εκτίναξης προς τα πάνω των επιτοκίων με την 
ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Λόγω του 
μαζικού δανεισμού των αμερικανικών αρχών κατά το δεύ
τερο εξάμηνο, η κάμψη της απόδοσης των τίτλων της 
ομόσπονδης κυβέρνησης ήταν λιγότερο έντονη από την 
κάμψη της απόδοσης των άλλων τίτλων με συνέπεια να 
μειωθεί το υπερβολικό κόστος δανεισμού για τους άλ
λους δανειολήπτες — συμπεριλαμβανομένων των δα
νειοληπτών εξωτερικού — πράγμα που τους ενθάρρυνε 
να εκδώσουν νέα δάνεια με συγκριτικά ευνοϊκότερους 
όρους. 

Στην Κοινότητα, η μείωση των επιτοκίων που σημειώθη
κε στη γερμανική και στην ολλανδική αγορά έδωσε το 
έναυσμα για τη σημαντική αύξηση των εκδόσεων δα
νείων στις δύο αυτές αγορές, παρά τη στιγμιαία αβε
βαιότητα που προκάλεσε στις αγορές αυτές η νομισμα
τική αναπροσαρμογή που σημειώθηκε τον Ιούνιο. 

Οι εκδόσεις δανείων στη γαλλική και στη βελγική κεφα
λαιαγορά αυξήθηκαν παράλληλα με την αργή μείωση 
των επιτοκίων που συνεχίστηκε ολόκληρο το χρόνο, 
εκτός από τις περιόδους έντασης της αγοράς που 
προηγήθηκαν της υποτίμησης των νομισμάτων τους. 

Στις κεφαλαιαγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλαν
δίας και της Ελλάδος σημειώθηκε μεγαλύτερη απ' ό,τι 
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Οικονομική συγκυρία 

σης άλλες χώρες της Κοινότητας χαλάρωση των όρων 
δανεισμού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επί πλέον τα εθνικά 
συγκροτήματα και οι δανειζόμενοι εξωτερικού αύξησαν 
σημανπκά τον αριθμό των εκδόσεων τους, αν και προς 
το τέλος του χρόνου η κάμψη της τιμής της στερλίνας 
επηρέασε προσωρινά την αγορά, 

Στην Ιταλία και στη Δανία, τα σημαντικά ελλείματα των 
ισοζυγίων πληρωμών και ο υψηλός πληθωρισμός συντέ
λεσαν στη διατήρηση για μεγάλο διάστημα των υψηλών 
επιτοκίων. 

Στη διεθνή κεφαλαιαγορά οι εκδόσεις σε ECU σημείω
σαν αύξηση τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, ενώ αντίθετα 
δεν πραγματοποιήθηκε καμιά έκδοση δανείου σε Ειδικά 
Τρσβητικά Δικαιώματα (ΕΤΔ) σε δημόσια εγγραφή. 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κοινότητας 
αυξήθηκε κατά 0,2 % περίπου μετά από τη μείωση κατά 
0,4 % που είχε σημειώσει το 1981 (ή. Οι επενδύσεις των 
επιχειρήσεων υποχώρησαν στις περισσότερες χώρες 
παράλληλα με την αναθεώρηση προς τα κάτω των 
προοπτικών παραγωγής, τις οποίες επιδείνωσε η πε
ριορισμένη κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια ζήτηση, Η 
μείωση των παραγγελιών από τις χώρες του ΟΠΕΚ και 
τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες αποτέλεσε επίσης, κυ
ρίως κατά το δεύτερο εξάμηνο, σημαντικό παράγοντα 
ανάσχεσης της δραστηριότητας. 

Η διατήρηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, 
των πολύ υψηλών επιτοκίων επιτάχυνε την εξέλιξη 
αυτή και προκάλεσε και πάλι μια έντονη μείωση των δα
πανών των ιδιωτών για διαρκή αγαθά και για την αγορά 
κατοικιών. Μειώθηκαν επίσης και οι δημόσιες επεν
δύσεις για έργα υποδομής, εκτός από τον τομέα πα
ραγωγής ενέργειας στον οποίο οι επενδύσεις αυτές 
σημείωσαν σταθερή αύξηση στη Γαλλία, στη Γερμανία 
και στο Βέλγιο. 

λαίου στη συνολική κατανάλωση ενέργειας — την οποία 
έθεσε ως στόχο η Κοινότητα να επαναφέρει στο 40 % το 
1990 — έπεσε έτσι από το 54,5 % που ήταν το 1979 σε 
48,6 % το 1982. Παράλληλα, και ενώ η κατανάλωση στε
ρεών καυσίμων παρέμενε στάσιμη και εκείνη του φυσι
κού αερίου σημείωνε ελαφρή κάμψη, επιταχύνθηκε η 
διείσδυση του ηλεκτρισμού με συνέπεια να αυξηθεί με
ταξύ 1979 και 1982 η κατανάλωσή του κατά 50%.  
Αυξήθηκε επίσης σημαντικά κατά την ίδια περίοδο η κοι-
νοπκή παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας, χάρη βασικά 
στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στη Βόρεια Θά
λασσα και ηλεκτρισμού από πυρηνικές πηγές, ενώ συν
εχίστηκε η κάμψη της παραγωγής φυσικού αερίου. Η 
εξέλιξη αυτή μεταφράστηκε σε μείωση κατά 20 % περί
που των καθαρών εισαγωγών ενέργειας μεταξύ 1979 και 
1982. Η μείωση των καθαρών εισαγωγών πετρελαίου 
ήταν σημαντική και. λαμβανομένης υπόψη της αύξησης 
των καθαρών εισαγωγών φυσικού αερίου και στερεών 
καυσίμων, η εξάρτηση της Κοινότητας από τις εισαγω
γές ενέργειας πέρασε από 64,2% το 1973 σε 55,2% το 
1979 για να φθάσει το 47 % το 1982. Η ε ξάρτηση από τις 
εισαγωγές πετρελαίου μειώθηκε από 61,8% το 1973 σε 
48,1 % το 1979 και έφθασε το 37,6 % το 1982. Η π οσοτική 
μείωση της εισαγόμενες ενέργειας ωστόσο δεν ήταν αρ
κετή, λαμβανομένης υπόψη της πραγματικής έκρηξης 
των τιμών, να σταματήσει την ανοδική τάση της ενεργει
ακής και κυρίως της πετρελαϊκής επιβάρυνσης της Κοι
νότητας, η οποία εκφραζόμενη σε δολλάρια ΜΠΑ εξα
πλασιάστηκε μεταξύ 1973 και 1980 πριν να μειωθεί κατά 
13 % την τελευταία διετία. 

Παρά τις μεγάλες επενδυτικές προσπάθειες που έχουν 
καταβληθεί στον ενεργειακό τομέα, η γενική εξέλιξη των 
επενδύσεων και της παραγωγικότητας έχει ανακοπεί 
στην Κοινότητα από το 1973. Οι ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου μειώνονταν κατά 0,5 % το χρόνο κατά 
μέσο όρο μεταξύ 1973 και 1982, ενώ η αύξησή τους την 
προηγούμενη δεκαετία ξεπερνούσε το 5 % το χρόνο. 

Οι επενδύσεις για την ορθολογική χρήση της ενέργειας 
που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια επέτρε
ψαν να μειωθεί και πάλι η ζήτηση ενέργειας ανά μονάδα 
παραγωγής. Ενώ μετά την ύφεση του 1975 η ζήτηση 
ενέργειας είχε ξαναφθάσει γρήγορα σε υψηλά επίπεδα 
σης περισσότερες χώρες, η πτωτική κίνηση που 
προκλήθηκε από τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση συ
νεχίστηκε με πολύ έντονο ρυθμό; παρά την αύξηση της 
ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής της Κοινότητας κατά 
2,5 % μετα^ 1979 και 1982, η μείωση της ακαθάριστης 
εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας ξεπέρασε το θ % και 
εκείνη του πετρελαίου το 18 %, Η σ υμμετοχή του πετρε-

(1) Εκτός αττό αντίβοτη ένδειξη, η εξέλιξη των διάφορων μεγεθών είναι σε 

όγκο. 

Το μερίδιο συνεπώς των ακαθάριστων επενδύσεων πα
γίου κεφαλαίου στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πέρα
σε από 22,5 % το 1973 σε 19 % το 1982. Η γενική αυτή εξέ
λιξη που ήταν ιδιαίτερα έντονη στο Βέλγιο, στη Δανία 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε δύο σημανπκές εξαιρέ
σεις: την Ιρλανδία όπου η αθροιστική αύξηση των επεν
δύσεων το 1978 και το 1979 έφθασε το 33 % και τη Γερ
μανία όπου οι επενδύσεις αυξάνονταν σταθερά μεταξύ 
1976 και 1980. Παρά ταύτα, η συμμετοχή των επενδύ
σεων στο ΑΕΠ των δύο αυτών χωρών δεν μπόρεσε να 
διατηρηθεί την τελευταία διετία στα επίπεδα που είχε 
φθάσει προηγουμένως. Παράλληλα με τη γενική κάμψη 
των επενδύσεων και της δραστηριότητας μειώθηκε 
σημαντικά και η αύξηση της παραγωγικότητας στην Κοι
νότητα, για να περάσει από το 4,5 % το χρόνο που ήταν 
μεταξύ 1961 και 1973 σε 2,5 % το χρόνο κατά την περίοδο 
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Όροι παρέμβασης 

Η Τράπεζα μπορεί να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, καθώς και σε δημόσιους φορείς για τη χρηματοδότηση επενδυ
τικών σχεδίων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια παρέμβασης της τα οποία ορίζονται στο άρθρο 130  
της Συνθήκης της Ρώμης, στο Καταστατικό της, στις αποφάσεις του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων που εφαρμόζονται στα δάνεια από πόρους του ΝΚΜ, ή στις διατάξεις που διέπουν τη χρημα
τοδοτική συνεργασία της ΕΟΚ με ορισμένες τρίτες χώρες. Η συνδρομή της Τράπεζας δεν εξαρτάται από 
την εθνικότητα του δανειολήπτη. 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας καλύπτουν μέρος μόνο του κόστους ενός σχεδίου, συμπληρώνουν δηλαδή 
τα ίδια κεφάλαια ή τα μέσα που προέρχονται από άλλες πηγές. Κατά κανόνα, τα κεφάλαια που χορηγεί 
η Τράπεζα από τους ιδίους της πόρους δεν υπερβαίνουν το 50 % του κόστους των παγίων επενδύσεων. 

Είδος των δανείων — Τα δάνεια της Τράπεζας προορίζονται για τη χρηματοδότηση καθορισμένων 
επενδυτικών προγραμμάτων και μπορούν να χορηγούνται είτε απ' ευθείας ή μέσω ενός πιστωτικού ιδρύ
ματος. Εκτός από τα «ατομικά δάνεια», η Τράπεζα χορηγεί επίσης «συνολικά δάνεια» σε πιστωτικά ιδρύ
ματα, τα οποία κατανέμουν το ποσό μεταξύ επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους με την έγκριση 
της Τράπεζας (πιστώσεις από συνολικά δάνεια). 

Μορφή των δανείων — Η Τ ράπεζα προσφέρει στους δανειολήπτες της: 

— δάνεια σε τυπικές δέσμες νομισμάτων των οποίων η διάρκεια, η σύνθεση και το επιτόκιο είναι προκα
θορισμένα, 

— δάνεια σε προσαρμοζόμενες δέσμες νομισμάτων ανάλογα με πς προτιμήσεις του δανειολήπτη και τα 
διαθέσιμα της Τράπεζας, 

— δάνεια σε ένα μόνο νόμισμα μη κοινοτικό, κυρίως σε δολλάρια ΗΠΑ, ελβετικά φράγκα και ιαπωνικά 
γιέν ή για ορισμένες σημαντικές χορηγήσεις και πράξεις «σύναψης δανείων για προσυμφωνημένη 
χορήγηση» σε κοινοτικά ή άλλα νομίσματα. 

Η ECU αποτελεί ένα από τα νομίσματα καταβολής των δανείων, είτε χρησιμοποιείται μόνη της ή ως 
δέσμη νομισμάτων. 

Επιτόκια — Τα επιτόκια των χορηγούμενων δανείων είναι συνάρτηση των επιτοκίων που καθορίζει το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για κάθε καταβαλλόμενο νόμισμα, λαμβανομένης υπόψη της διάρ
κειας του δανείου και του ποσοστού συμμμετοχής κάθε νομίσματος στο δάνειο. Επειδή η Τράπεζα δεν 
είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, τα επιτόκια των δανείων της ακολουθούν στενά τις διακυμάνσεις των 
αγορών κεφαλαίου, από τις οποίες αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των πόρων της. Το επιτόκιο ή τα επιτό
κια ενός δανείου είναι εκείνα που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ή σε ορισμέ
νες περιπτώσεις κατά την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Τα 
δάνεια εκταμιεύονται στο άρτιο. Τα τοκοχρεωλύσια καταβάλλονται στο νόμισμα ή στα νομίσματα στα 
οποία χορηγήθηκε το δάνειο και συνήθως σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις. Η διάρκεια των δανείων και η 
περίοδος χάριτος προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδυτικών προγραμμάτων. Η 
Τράπεζα εξαρτά την χορήγηση των δανείων από την εγγύηση ενός κράτους μέλους ή από άλλες εγγυή
σεις πρώτης τάξης. 

Τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται από τους πόρους του ΝΚΜ είναι επίσης συνάρτηση του κό
στους άντλησης των κεφαλαίων. Τα νομίσματα καταβολής, οι όροι αποπληρωμής και οι απαιτούμενες 
εγγυήσεις είναι ανάλογες με εκείνες που εφαρμόζονται για τα δάνεια που χορηγούνται από τους ιδίους 
πόρους της Τράπεζας. 

Επιδοτήσεις επιτοκίων 

Ορισμένα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας ή από τους πόρους του ΝΚΜ που χορηγούνται 
στις λιγότερο εύπορες χώρες μέλη οι οποίες συμμετέχουν πλήρως στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα 
(στο παρόν στάδιο στην Ιρλανδία και στην Ιταλία), ή χορηγούνται ως έκτακτη ενίσχυση στις περιοχές της 
νότιας Ιταλίας και της Ελλάδος τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του 1980 και του 1981, μπορούν να συνοδεύ
ονται με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % μέσα στα όρια των πιστώσεων που προβλέπονται σχετικά στον 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Οι όροι παρέμβασης της Τράπεζας εκτός της Κοινότητας καθορίζονται από τις διατάξεις των ισχυουσών 
συμφωνιών, συμβάσεων ή ειδικών αποφάσεων. 

- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1982-



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Γενικά Στοιχεία 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργήθηκε με πι Συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1958. Το Καταστατικό της 
είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη αυτή, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. 

Μέλη της Τράπεζας είναι τα 10 κράτη μέλη της Κοινότητας που έχουν αναλάβει από κοινού το κεφάλαιο 
της Τράπεζας, το οποίο έφθανε στις 31 Δεκεμβρίου 1982 τα 14 400 εκατομ, ECU από τα οποία τα 
1 465,715 εκατομ. αποτελούν το κεφάλαιο που έχει πραγματικά καταβληθεί ή που πρόκειται να κα
ταβληθεί. 
Οι πόροι της προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μιέρος από τη σύναψη δανείων στις κεφαλαιαγορές της 
Κοινότητας και των τρίτων χωρών καθώς και στη διεθνή αγορά. 

Η αποστολή της: Ως αυτόνομο στα πλαίσια της Κοινότητας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, η Τρά
πεζα έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 130 της Συνθήκης της Ρώμης, να συμβάλει — χωρίς την 
επιδίωξη κέρδους — στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κοινότητας. 

ITO εσωτερικό της Κοινότητας — Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια από τους ιδίους της 
πόρους και παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πιστωτικά ιδρύματα για την 
χρηματοδότηση προγραμμάτων 

— που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των προβληματικών περιοχών, ή 

— που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για περισσότερα κράτη μέλη ή για την Κοινότητα στο σύνολό της 
καθώς και επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη μετατροπή επιχειρήσεων ή για τη δημιουργία 
νέων δραστηριοτήτων. 

Από το 1979 η Τράπεζα χορηγεί επίσης, ενεργώντας ως εντολοδόχος της Κοινότητας και αφού προηγου
μένως η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφασίσει για τη δυνατότητα χρηματοδότησης 
κάθε σχεδίου, δάνεια από πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) 
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας και την υποκατά
σταση του πετρελαίου με άλλα καύσιμα, έργων υποδομής περιφερειακού ή κοινοτικού ενδιαφέροντος 
και — από το 1982 — παραγωγικών επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα δάνεια αυτά κα
ταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 82). 

Η Τράπεζα ενεργεί επίσης ως αντιπρόσωπος για την αξιολόγηση και διαχείριση των δανείων ΕΥΡΑΤΟΜ, 
τη χορήγηση των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή. 

Εκτός της Κοινότητας — Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1, εδάφιο 2 του Καταστατικού της, η 
Τράπεζα μπορεί να χορηγεί μετά από ειδική άδεια του Συμβουλίου των Διοικητών της δάνεια εκτός της 
Κοινότητας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται 

— χωριστά για κάθε περίπτωση, για τη χρηματοδότηση ορισμένων επενδύσεων που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα, όπως ττχ. για τον ενεργειακό της εφοδιασμό, 

— συνολικά καί μέχρις ενός ορίου που καθορίζεται κατά χώρα ή κατά ομάδα χωρών στα πλαίσια 
συμφωνιών, συμβάσεων ή αποφάσεων που ρυθμίζουν τη χρηματοδοτική συνεργασία της Κοινότητας 
με διάφορες τρίτες χώρες υποψήφιες για ένταξη. 

Το πεδίο δραστηριότητας της Τράπεζας επεκτείνεται στο παρόν στάδιο σε 63 κράτη της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, στην Τουρκία και στη Γιουγκοσλαβία, 
στις χώρες του Μαγκρέμπ (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία) και του Μσσράκ (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, 
Συρία) καθώς και στο Ισραήλ, στην Κύπρο και στη Μάλτα. Στις περισσότερες από τις χώρες αυτές, η 
χρηματοδοτική συνεργασία περιλαμβάνει, εκτός από τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας, 
τις συνδρομές με ειδικούς όρους από τους πόρους του προϋπολογισμού που διαχειρίζεται η Τράπεζα 
ως εντολοδόχος της Κοινότητας. Οι πράξεις αυτές καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα. 

Oi ετηχειρήσεις. Oi δημόσιοι φορείς ή τσ πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά της γραφεία, ή στην πε
ρίπτωση που οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο στα αντίστοιχα 
γραφεία της στη Ρώμη και στο Λονδίνο. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την Ευρω
παϊκή Τράπεζα μέσω της τράπεζάς τους. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

100, Boulevard Konrad Adenauer — L-2950 LUXEMBOURG 

Γραφείο Ιταλίας; Via Sardegna. 38 — 1-00187 Roma 

Γραφείο σύνδεσης γιο το Ηνωμένο Βασίλειο: 23 Queen Anne's Gate, Westminster — London SW1H 
9BU 

Γραφείο Αντιπροσωπείας σης Βρυξέλλες: Rue de la Loi. 227 — B-1040 Bruxelles 

-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1982-



Οικονομική συγκυρία 

1974-1978 και να πέσει στο 1,5% το χρόνο από το 1979  
έως το 1982. 

Μετά από τη σημαντική αύξηση που σημείωσαν το 1981,  
τα δημοσιονομικά ελλείμματα σταθεροποιήθηκαν γενι
κά ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

κατά το 1982 χάρη στις σημαντικές προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν για το έλεγχο της εξέλιξης των μεταβιβά
σεων και της κατανάλωσης του δημόσιου τομέα, καθώς 
και λόγω της αύξησης των άμεσων φόρων και των 
κοινωνικών εισφορών: η διπλή αυτή εξέλιξη επέτρεψε 
να εξισορροπηθεί συνολικά η αυτόματη αύξηση των ελ-

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Κοινότητα 
ποσοστιαία μεταβολή {ή 

-2 

Γερμανία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Ηαλία 

Λ Ά III  
I I I I « 

Κάτω Χώρες Βέλγιο 

1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 

Δανία Ελλάς Ιρλανδία Λουξεμβούργο Κοινότητα 

I I I I I 
Ί I 1 I I 
I I I Ί I mM 

1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 1977 78 79 80 81 82 
-e' 

(1} Η μετούολή υπολογίστηκε από μεγέθη που εχφράζονκη σε εθνικά νομίσματα για τις χώρες μέλη και σε ECU για την Κοινότητα. 

ΕΤρέχουσες τιμές 

• Σταθερές τιμές 
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Οικονομική συγκυρία 

λειμμάτων που προήλθε από τη χςχλάρωση της οικονο

μικής δραστηριότητας. Παρά ταύτα σε ορισμένες χώρες 

μέλη διογκώθηκε ακόμα περισσότερο το συνεχώς αυξα

νόμενο, τόσο εσωτερικό όσο και εξωτερικό, δημόσιο 

χρέος. 

Μια νέα μείωση του αριθμού των απασχολήσεων και η 

πάντα γρήγορη αύξηση του ενεργού πληθυσμού αύξη

σαν τον αριθμό των ανέργων από 9 εκατομμύρια κατά 

μέσο όρο το 1981 σε 12 εκατομμύρια στο τέλος του 1982.  

Η ήδη υψηλή ανεργία πήρε το 1982 σε ορισμένες μειο

νεκτικές περιοχές ανησυχητικές διαστάσεις καθώς έ

φθασε το 20 % του ενεργού πληθυσμού στο Λιμβούργο 

(Βέλγιο), στη Βόρεια Ιρλανδία, και στα Βασιλικάτα. στη 

Σαρδηνία, στη Σικελία και στην Καμπανία. Ο περισσότε

ρο διαρθρωτικός χαρακτήρας της ανεργίας στις προ

βληματικές περιοχές, μάρτυρας του οποίου είναι η με

γαλύτερη αναλογία γυναικών και νεαρών ανέργων απ' 

ό,τι στις άλλες περιοχές, και το γεγονός ότι τα δημογρα

φικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών είναι τέτοια 

που θα αυξήσουν τις ανισορροπίες αυτές στο μέλλον 

επιδεινώνουν το πρόβλημα της απασχόλησης. 

Η ύπαρξη προβληματικών περιοχών στις χώρες μέλη 

παραμένει έτσι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα 

της Κοινότητας. Μετά από μια περίοδο σημαντικής 

μείωσης στη δεκαετία του '60, οι περιφερειακές ανισότη

τες στην Κοινότητα έτειναν να σταθεροποιηθούν στις 

αρχές της δεκαετίας του '70: υπολογιζόμενη σε ισοτιμίες 

αγοραστικής δύναμης, η σχέση μεταξύ του μέσου κατά 

κεφαλή ΑΕΠ των δέκα φτωχότερων περιοχών και εκεί

νου των δέκα πλουσιότερων παρέμεινε πρακτικά στα

θερή μεταξύ 1970 και 1979. 

Για πρώτη φορά την τελευταία τετραετία μια ελαφρή 

βελτίωση των όρων του εμπορίου, που συνδέεται με τις 

χαμηλές τιμές των εισαγόμενων πρώτων υλών, συντέλε

σε το 1982 στη γενική βελτίωση των ισοζυγίων τρε-

χουσών συναλλαγών. Οι αποκλίσεις στις κατευθύνσεις 

οικονομικής πολιτικής ωστόσο και οι διαφορές σε θέμα

τα πληθωρισμού και ισοζυγίου πληρωμών ήσαν η αιτία 

για την εμφάνιση μόνιμων εντάσεων μεταξύ των νομι

σμάτων των χωρών που συμμετέχουν στο ENI σε τρόπο 

ώστε οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών αναγκάστηκαν 

δύο φορές να αναπροσαρμόσουν ορισμένες κεντρικές 

τιμές των νομισμάτων τους: στις 22 Φεβρουαρίου 

σημειώθηκε μια πρώτη ευθυγράμμιση προς τα κάτω σε 

σχέση με την ECU της κεντρικής τιμής του βελγικού 

φράγκου και του φράγκου του Λουξεμβούργου κατά 

8,8% και της δανικής κορόνας κατά 3,3%, ενώ στις 

14 Ιουνίου το γερμανικό μάρκο και το ολλανδικό φιορίνι 

ανατιμήθηκαν κατά 3,6% και το γαλλικό φράγκο και η 

ιταλική λιρέτα υποτιμήθηκαν κατά 6,3 % και 3,3 % αντί

στοιχα. 

Στη Γερμανία, η στασιμότητα που επικρατούσε ήδη για 

ένα ορισμένο διάστημα συνεχίστηκε. Στις αρχές του χρό

νου η γενική οικονομική κατάσταση — μείωση του ελ

λείμματος του ισοζυγίου πληρωμών, υποχώρηση των 

επιτοκίων που ενισχύθηκε από την κατάλληλη νομισμα

τική πολιτική, προσπάθεια βελτίωσης των δημόσιων 

οικονομικών — είχε δώσει μάλλον την εντύπωση μιας 

ανάκαμψης της δραστηριότητας. Εάν η ανάκαμψη αυτή 

δεν πραγματοποιήθηκε, είναι γιατί υποχώρησε η 

εξαγωγική ζήτηση που είχε σημειωθεί στις αρχές του 

χρόνου. Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας ήταν η 

συνεχιζόμενη μείωση των επενδύσεων σε κεφαλαιουχι

κά αγαθά η οποία ήταν εν μέρει συνέπεια της συ

μπίεσης των κερδών που είχε σημειωθεί προηγου

μένως. 

Η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά μέσα στο χρόνο, λόγω 

κυρίως της σημαντικής μείωσης της απασχόλησης στη 

βιομηχανία και στις οικοδομές. Οι συμπληρωματικές δα

πάνες για την υποστήριξη της αγοράς εργασίας ήσαν 

ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους δεν 

επιτεύχθηκε ο στόχος της μείωσης των ελλειμμάτων του 

δημόσιου τομέα. 

Η άνοδος των τιμών καταναλωτή ήταν κατά 50 % μικρό

τερη από τη μέση κοινοτική. Οι όροι εμπορίου εμφάνι

σαν σημαντική βελτίωση. Η άνοδος των μισθών υπο-

λείφθηκε της ανόδου των τιμών, Οι εξαγωγές δια

τηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα και ήσαν και πάλι μεγαλύ

τερες από τις εισαγωγές σε σημείο ώστε το ισοζύγιο 

πληρωμών να είναι πλεονασματικό για πρώτη φορά 

μέσα σε τέσσερα χρόνια. 

Στη Γαλλία συνεχίστηκε η συγκρατημένη οικονομική 

άνοδος. Η άνοδος αυτή προήλθε κυρίως από την κατα

νάλωση των ιδιωτών, το εισόδημα των οποίων είχε ενι

σχυθεί από τις αυξημένες κοινωνικές παροχές των 

αρχών του χρόνου. Μια νέα αύξηση των αποθεμάτων, η 

οποία τροφοδοτήθηκε από τις συναλλαγματικές προσ

δοκίες των εισαγωγέων, επέδρασε θετικά κατά το 

πρώτο εξάμηνο στην εσωτερική ζήτηση. 

Οι ιδιωτικές επενδύσεις σημείωσαν ελαφρή μείωση, 

μετά από την υποχώρηση των δύο προηγούμενων 

χρόνων, καθώς η πτώση τους στο βιομηχανικό τομέα 

αντισταθμίστηκε εν μέρει από την καθαρή τους αύξηση 

στον εμπορικό. Νέα υποχώρηση σημείωσαν και οι επεν

δύσεις σε κατοικίες, λόγω κυρίως του αποτρεπτικού επι

πέδου των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων. 

Η μείωση του χρόνου εργασίας που αποφασίστηκε σης 

αρχές του χρόνου συνοδεύθηκε από απλή σταθερο

ποίηση του αριθμού των απασχολουμένων καθώς οι 

συνέπειές της εξουδετερώθηκαν εν μέρει από τη βελ

τίωση της παραγωγικότητας. Οι επιπτώσεις της στα

θερής πάντα αύξησης του αριθμού των νέων που φθά

νουν στην αγορά εργασίας στην εξέλιξη της ανεργίας 

μπόρεσαν να περιοριστούν χάρη στα συμβόλαια αλλη

λεγγύης και στα μέτρα που πάρθηκαν υπέρ των νέων. 
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Οι δαττάνες του δημοσίου γιο τη δημιουργία κυρίως 
νέων θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα και την πραγ
ματοποίηση επενδύσεων σημείωσαν και νέα αύξηση με 
συνέπεια να αυξηθεί το έλλειμμα του δημοσίου ως πο
σοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, χωρίς 
πάντως να ξεπεράσει τα προκαθορισμένα όρια. Ο 
πληθωρισμός που τροφοδοτήθηκε από την αύξηση του 
κόστους παραγωγής διατηρήθηκε στις αρχές του χρό
νου σε υψηλά επίπεδα, σε αντίθεση με τους περισσότε
ρους από τους κύριους εμπορικούς εταίρους της χώρας 
στους οποίους παρατηρήθηκε επιβράδυνσή του. Η εξέ
λιξη αυτή συντέλεσε στη μείωση της ανταγωνιστικότη
τας των γαλλικών προϊόντων τόσο στην εσωτερική όσο 
και στις εξωτερικές αγορές. Η συστολή του όγκου των 
εξαγωγών και η αύξηση του εισαγωγικού ρεύματος με
ταφράστηκαν σε πτώση του μεριδίου της αγοράς στους 
τομείς κυρίως του αυτοκινήτου και των καταναλωτικών 
και κεφαλαιουχικών αγαθών. Τα αυξημένα ελλείμματα 
του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών ενίσχυσαν τις εντάσεις στις αγορές συναλ
λάγματος και οδήγησαν σε μια ευθυγράμμιση προς τα 
κάτω της κεντρικής τιμής του φράγκου τον Ιούνιο. Η κυ
βέρνηση πήρε ορισμένα συνοδευτικά μέτρα της ανα
προσαρμογής της ισοτιμίας των νομισμάτων, που 
περιλάμβαναν τη συγκράτηση των τιμών και των 
μισθών για τέσσερις μήνες. Η προσφυγή τέλος σης κε
φαλαιαγορές του εξωτερικού ήταν μεγαλύτερη κατά το 
1982. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οικονομική δραστηριότητα 
σημείωσε προοδευτική ανάκαμψη. Παρά την κάμψη σε 
πραγματικές τιμές του διαθέσιμου εισοδήματος, η ιδιω
τική κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά το 1982 λόγω της 
απελευθέρωσης των πωλήσεων με δόσεις και της 
μείωσης της αποταμίευσης που συνδέεται με την 
πτώση του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Οι επενδύ
σεις παρέμειναν χαμηλές στη βιομηχανία, αλλά αυξήθη
καν στους άλλους τομείς λόγω της αύξησης της εσωτε-
ρικής ζήτησης και της βελτίωσης, ιδιαίτερα προς το τέ
λος του χρόνου, των προοπτικών ότι θα συνεχιστεί η 
ανάκαμψη. Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων 
σημείωσαν ελαφρή αύξηση παρά τη μείωση του διε
θνούς εμπορίου, με συνέπεια να βελτιωθεί σημαντικά η 
συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο διεθνές εμπό
ριο σε σύγκριση με την περίοδο 1977-1981 κατά την 
οποία είχε σημειώσει πτώση. Ο όγκος των εισαγωγών 
παρέμεινε στάσιμος καθώς η αύξηση της ιδιωτικής κα
τανάλωσης καλύφθηκε στην αρχή από τα αποθέματα 
και στη συνέχεια από την αύξηση της παραγωγής κατα
ναλωτικών αγαθών. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ
λαγών παρέμεινε σαφώς πλεονασματικό λόγω του εξαι
ρετικά μεγάλου πλεονάσματος του πετρελαϊκού ισοζυ
γίου κατά το δεύτερο εξάμηνο και της αύξησης του 
όγκου των υπόλοιπων εξαγωγών, 

κατά τη σύναψη των συλλογικών συμβάσεων, σε συν
δυασμό με τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας 
— κυρίως στη μεταποιητική βιομηχανία — και το χαμη
λό επίπεδο τιμών των προϊόντων βάσης, επέτρεψαν την 
παραπέρα μείωση του πληθωρισμού και τη διατήρησή 
του σε επίπεδα κατώτερα από το μέσο κοινοτικό. Η 
ανεργία συνέχισε να αυξάνει, αλλά με βραδύτερο ρυθμό 
απ' ό.τι στο σύνολο της Κοινότητας. 

Στην Ιταλία, η παραγωγή σημείωσε ελαφρή κάμψη. Η 
ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη διότι οι επιπτώ
σεις της μείωσης της αποταμίευσης εξασθένησαν από 
την επιβράδυνση της ανόδου του πραγματικού εισοδή
ματος. Επιταχύνθηκε αντίθετα η υποχώρηση των ιδιω
τικών επενδύσεων λόγω κυρίως των υψηλών επιτοκίων, 
τα οποία συντέλεσαν επίσης στη σημαντική μείωση της 
κατασκευής κατοικιών, Η ασθενής τάση ανασύστασης 
των αποθεμάτων και η αύξηση της κατανάλωσης του 
δημόσιου τομέα εξασθένησαν απλώς την εξέλιξη αυτή. 
Η συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης στον τριτο
γενή τομέα σε συνδυασμό με την εξασθένηση του ρυθ
μού αύξησης του ενεργού πληθυσμού επέτρεψαν να 
περιοριστούν οι συνέπειες που είχε η μείωση των απα
σχολούμενων στη βιομηχανία στην αύξηση της ανερ-
γίας. 

Η κυβέρνηση πήρε τον Ιούλιο μια σειρά μέτρων, όπως 
επιτάχυνση της καταβολής ορισμένων άμεσων φόρων 
και αύξηση των τιμολογίων των επιχειρήσεων κοινής 
ωφελείας και του φόρου προστιθεμένης αξίας, προκειμέ
νου να συγκρατήσει την αύξηση των χρηματοδοτικών 
αναγκών των δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων 
οι οποίες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, διατηρήθηκαν στα 
πολύ υψηλά επίπεδα του προηγούμενου χρόνου. Η 
βελτίωση της αναταγωνιστικότητας που προήλθε από 
την υποτίμηση της λιρέτας ευνόησε τις εξαγωγές, οι 
οποίες αυξήθηκαν πιο γρήγορα από τις εισαγωγές, με 
συνέπεια να μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα και παρά τη 
διόγκωση του εξωτερικού χρέους και το έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του δημοσίου αυξήθηκαν 
σημαντικά και πέρασαν από 51 000 δισεκατ. λιρέτες το 
1981 σε 70 000 δισεκατομμύρια το 1982. Η αύξηση αυτή 
πάντως προήλθε από την αύξηση των τόκων εξυπη
ρέτησης του δανεισμού και των επενδυτικών δαπανών 
καθώς η καθαρή αποταμίευση, μετά τους τόκους, έγινε 
θετική το 1982. Παρά τη φαινομενική αύξηση του ελλείμ
ματος, το δομικό έλλειμμα — το υπόλοιπο του προϋπο
λογισμού διορθωμένο από τις επιδράσεις των κυκλικών 
μετοβολών — μειώθηκε στην πραγματικότητα σημαντι
κά το 1982. 

Η εφαρμογή περιοριστικής νομισματικής και δημοσιονο
μικής πολιπκής και η μετριοπάθεια που επιδείχθηκε 

Στη Δανία, η οικονομική ανάκαμψη που είχε αρχίσει σης 
αρχές του χρόνου εξασθένησε προοδευτικά. Μετά από 
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τη σταθερή άνοδο του πρώτου εξαμήνου, η ιδιωτική κα
τανάλωση επιβραδύνθηκε υπό την επίδραση της 
υποχώρησης των πραγματικών αποδοχών και της 
σημαντικής αύξησης της αποταμίευσης. 

Η υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας επιτα
χύνθηκε παρά τα μέτρα που πάρθηκαν για την ελά
φρυνση των χρηματοδοπκών επιβαρύνσεων της οικο
δομής και την εφαρμογή προγραμμάτων κατασκευής 
εργατικών κατοικιών. Οι επενδύσεις αντίθετα στους το
μείς εκμετάλλευσης και διανομής του πετρελαίου και 
του φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας δια
τηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Η κ ατανάλωση του δημό
σιου τομέα τέλος που σημείωσε σημαντική άνοδο συντέ
λεσε στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης. 

Η άνοδος των τιμών καταναλωτή παρέμεινε υψηλή. Οι 
χρηματοδοτικές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης 
αυξήθηκαν υπό την επίδραση των μέτρων που πάρθη
καν στις αρχές του χρόνου για τη συγκράτηση του ρυθ
μού αύξησης της ανεργίας. Η μικρότερη αύξηση των 
εξαγωγών σε σχέση με τις εισαγωγές και η αύξηση των 
τόκων εξυπηρέτησης του εξωτερικού δανεισμού είχαν 
ως συνέπεια τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυ
γίου τρεχουσών συναλλαγών, 

Η ν έα κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της το 
Σεπτέμβριο, πήρε μια σειρά μέτρων εισοδηματικής πο
λιτικής. όπως κατάργηση της αυτόματης τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής των μισθών και περικοπή ορισμένων 
κονδυλίων του προϋπολογισμού. Στο τέλος Νοεμβρίου, 
η κεντρική τράπεζα της χώρας μείωσε κατά μία ποσο
στιαία μονάδα το προεξοφλητικό επιτόκιο διαμορφώ-
νοντάς το σε 10%. Η μείωση αυτή συνοδεύθηκε από 
σημαντική μείωση των επιτοκίων των ομολογιακών δα
νείων, τα οποία υποχώρησαν συνολικά κατά δύο μονά
δες από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του χρόνου. 

Στην Ιρλεινδία, η οικονομική δραστηριότητα εξασθένησε 
παρά τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών. Η κατα
νάλωση και οι επενδύσεις σε κατοικίες σημείωσαν 
κάμψη, καθώς ο υψηλός ακόμα πληθωρισμός βάρυνε 
στην εξέλιξη σε όγκο του διαθέσιμου εισοδήματος των 
ιδιωτών και τα υψηλά επιτόκια στην εξυπηρέτηση του 
δανεισμού. Οι επενδύσεις του ιδιωτικού και του δημό
σιου τομέα διατηρήθηκαν παρόλα ταύτα σε υψηλά επί
πεδα χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία 
χρόνια. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της διοίκησης, από 
τις υψηλότερες στην Κοινότητα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
μπόρεσαν να σταθεροποιηθούν στα επίπεδα του προη
γούμενου χρόνου. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρε
χουσών συναλλαγών μειώθηκε, καθώς η καθαρή 
υποχώρηση των εισαγωγών εξισορρόπησε τη χειροτέ
ρευση του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών η οποία 

προκλήθηκε από την αύξηση των τόκων εξυπηρέτησης 
του εξωτερικού δανεισμού. 

Σπς Κάτω Χώρες, η ύφεση που άρχισε το 1981 συ
νεχίστηκε. Οι ιδιωτικές και οι δημόσιες επενδύσεις 
σημείωσαν και νέα μείωση. Κάμψη επίσης σημείωσαν 
και οι επενδύσεις σε κατοικίες και η ιδιωτική κατα
νάλωση, καθώς η σημαντική αύξηση της αποταμίευσης 
συνοδεύθηκε από τη γρήγορη αύξηση της ανεργίας καΤ 
τη διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα. Η στα
σιμότητα των φορολογικών εσόδων, η πτώση των 
εσόδων από την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και 
η αύξηση των δημόσιων δαπανών, λόγω κυρίως των 
μέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης, οδήγησαν 
σε καθαρή αύξηση των χρηματοδοτικών αναγκών του 
δημοσίου. Ο μετριασμός των μισθολογικών απαιτήσεων 
συντέλεσε στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών κα
ταναλωτή. Η βελτίωση των όρων εμπορίου και η ικσνο-
ποιηπκή συμπεριφορά των εξαγωγών παράλληλα με 
την εξασθένηση των εισαγωγών συντέλεσαν στη σημα
ντική αύξηση του πλεονάσματος του εμπορικού ισοζυ
γίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Στο Βέλγιο, η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας 
ήταν εξασθενημένη, Τα μέτρα ελέγχου των τιμών και 
των μισθών που συνόδευσαν την υποτίμηση του φρά
γκου το Φεβρουάριο επέτρεψαν να ελεγχθούν οι συν
έπειες της υποτίμησης αυτής στην άνοδο των τιμών, με 
συνέπεια να βελτιωθεί ελαφρά η αποδοτικότητα και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις 
αύξησαν προοδευτικά τις επενδύσεις τους, οι ιδιώτες 
όμως, το πραγματικό εισόδημα των οποίων σημείωσε 
πτώση, μείωσαν την κατανάλωσή τους και ακόμα περισ
σότερο τις επενδύσεις τους σε κατοικίες. Τα μέτρα που 
πάρθηκαν για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών 
και των δαπανών για την κοινωνική ασφάλιση επέτρε
ψαν τη σταθεροποίηση των χρηματοδοτικών αναγκών 
της διοίκησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, Η άνοδος της ανερ
γίας, το ποσοστό της οποίας είναι το υψηλότερο στην 
Κοινότητα, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί, Η σταθερή 
αύξηση των εξαγωγών την οποία ευνόησε η υποτίμηση 
και η στασιμότητα των εισαγωγών που οφείλεται στην 
εξασθένηση της εσωτερικής ζήτησης συντέλεσαν στη 
μείωση των ελλειμμάτων του εμπορικού ισοζυγίου και 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, τα μέτρια 
επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας εξηγούνται από 
την υποχώρηση των εξαγωγών και των επενδύσεων του 
χαλυβουργικού τομέα καθώς και από τη μείωση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων σε κατοι
κίες λόγω της πτώσης του πραγματικού εισοδήματος. 
Παρά τα μέτρα σταθεροποίησης της οικονομίας που 
συνόδευσαν την υποτίμηση του φράγκου το Φεβρουά
ριο, ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλός. 
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Στην Ελλάδα, η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε 
χαλαρή. Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε πρακτικά στά
σιμη. καθώς οι συνέπειες της αύξησης των μισθών στις 
αρχές του χρόνου εξισορροπήθηκαν στη συνέχεια από 
την αυξημένη φορολογική πίεση. Η υποχώρηση των 
επενδύσεων συνεχίστηκε, για τρίτο συνεχή χρόνο, λόγω 
κυρίως της χειροτέρευσης των προοπτικών εξέλιξης της 
εξωτερικής ζήτησης. Η αύξηση των δημόσιων δαπανών 
που σημειώθηκε το 1981 έδωσε τη θέση της σε μια μικρό
τερη αύξηση η οποία, σε συνδυασμό με τη σημαντική 
αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων και των μεταβι
βάσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανα
τολισμού και Εγγυήσεων, οδήγησε σε ελαφρή μείωση 
ως ποσοστό του ΑΕΠ του σημαντικού ελλείμματος του 
δημόσιου τομέα. Η άνοδος των τιμών καταναλωτή παρέ
μεινε πολύ υψηλή παρά τα μέτρα ελέγχου που πάρθη
καν στην αρχή του χρόνου. Η μείωση του εμπορικού ελ
λείμματος εξουδετερώθηκε εν μέρει από τη χειροτέ
ρευση του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών σε τρό
πο ώστε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ
λαγών να σημειώσει ελαφρή μόνο μείωση. 

εισαγωγών, σε συνδυασμό με την αύξηση του τουριστι
κού συναλλάγματος, επέτρεψαν την ελαφρή μείωση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Στην Πορτογαλία, η οικονομική άνοδος παρέμεινε αδύ
νατη. Η επέκταση της ιδιωτικής κατανάλωσης επιβρα
δύνθηκε, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός επέδρασε 
πτωτικά στο πραγματικό εισόδημα, και συμπιέστηκαν οι 
ιδιωτικές επενδύσεις. Η μικρή αύξηση του όγκου των 
εξαγωγών οφείλεται στη χαλαρή ζήτηση των χωρών 
μελών της Κοινότητας, οι οποίες αποτελούν τις κυριότε
ρες αγορές της Πορτογαλίας. Η καλύτερη εσοδεία σε 
σχέση με εκείνη του 1981, η οποία είχε προκαλέσει μαζι
κές αγορές ειδών διατροφής στο εξωτερικό, συντέλεσε 
στην ελαφρή συγκράτηση του ρυθμού ανόδου των 
εισαγωγών, ο οποίος όμως παρέμεινε υψηλός. Το εμπο
ρικό έλλειμμα παρέμεινε σημαντικό. Επί πλέον η 
αύξηση των τόκων εξυττηρέτησης του εξωτερικού δα
νεισμού και η στασιμότητα τόσο του τουριστικού όσο και 
του μεταναστευτικού συναλλάγματος προκάλεσαν και 
νέα αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών. 

Στις χώρες με τις οποίες έχει συνάψει η Κοινότητα 
συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας η οικονομική κατά
σταση σημείωσε στις περισσότερες περιπτώσεις και νέα 
επιδείνωση, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των 
ελλειμμάτων του ισοζυγίου πληρωμών. Συνολικά η συ
νέχιση ή η εφαρμογή προγραμμάτων σταθεροποίησης 
για την περιστολή των πληθωριστικών πιέσεων και της 
αύξησης του εξωτερικού χρέους βάρυναν στην εσωτε
ρική ζήτηση προκαλώντας, σε συνδυασμό με την εξα
σθένηση της ζήτησης των βιομηχανικών χωρών, σαφή 
επιβράδυνση της οικονομικής ανόδου. Λόγω του ύψους 
και των όρων των δανείων που είχαν συνάψει τα προη
γούμενα χρόνια, οι τόκοι εξυπηρέτησης του εξωτερικού 
δανεισμού των κρατών αυτών σημείωσαν γενικά αύξηση 
επιβαρύνοντας σημαντικά τόσο τα δημόσια οικονομικά 
όσο και τα ισοζύγια πληρωμών τους. 

Στην Τουρκία, η οικονομική ανάκαμψη που είχε αρχίσει 
τον προηγούμενο χρόνο συνεχίστηκε. Η επιμονή των 
αρχών στην εφαρμογή περιοριστικής δημοσιονομικής, 
νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής καθώς και ο 
έλεγχος της ανόδου των μισθών επέδρασαν πτωτικά 
στην εσωτερική ζήτηση και συντέλεσαν στην επιβρά
δυνση του πληθωρισμού. Η ιδιωτική κατανάλωση παρέ
μεινε πρακτικά στάσιμη και οι ιδιωτικές επενδύσεις 
κινήθηκαν σε μέτρια επίπεδα λόγω του υψηλού κόστους 
δανεισμού και των απαισιόδοξων προοπτικών ζήτησης. 
Οι δημόσιες αντίθετα επενδύσεις διατηρήθηκαν σε 
υψηλά επίπεδα και ο αριθμός των απασχολουμένων 
σημείωσε ελαφρή αύξηση. Χάρη στη διατήρηση της ικα
νοποιητικής ανταγωνιστικότητας, η οποία οφείλεται στη 
σταδιακή διολίσθηση της ισοτιμίας της λίρας, οι εξαγω
γές σημείωσαν και νέο άλμα. Η συγκρατημένη ακόμα 
αύξηση των εισαγωγών οδήγησε επίσης σε καθαρή 
μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συ
ναλλαγών. Η σημαντική εισροή κεφαλαίων όχι μόνο κά
λυψε το έλλειμμα αυτό αλλά και συντέλεσε στην αύξηση 
των συναλλαγματικών διαθεσίμων. 

Στην Ισπανία, η σημαντική ανάκαμψη της δραστηριότη
τας που οφείλεται στην εφαρμογή μιας αρκετά επεκτα
τικής δημοσιονομικής πολιτικής δεν στάθηκε ικανή να 
ανακόψει την αύξηση της ανεργίας. Η αύξηση των μετα
βιβάσεων της κεντρικής διοίκησης προς τις δημόσιες 
επιχειρήσεις συντέλεσε στη νέα αύξηση του ελλείμμα
τος του προϋπολογισμού και αναθέρμανε τις πληθωρι
στικές πιέσεις. Η αρκετά ικανοποιητική συμπεριφορά 
των εξαγωγών και η συγκρατημένη αύξηση των 

Στην Γιουγκοσλαβία, η πολιτική λιτότητας που είχε 
αποφασιστεί το 1980 εντάθηκε το 1982 με τη λήψη μιας 
σειράς μέτρων, όπως νέα υποτίμηση του δηναρίου, 
έλεγχος των εισαγωγών και καθιέρωση δελτίου για τη 
χρήση της ενέργειας, με συνέπεια να επιβραδυνθεί ο 
πληθωρισμός και να σημειωθεί συγκρατημένη οικονο
μική ανάπτυξη αλλά να διατηρηθεί η ανεργία σε υψηλά 
επίπεδα. Ο δυναμισμός των εξαγωγών, λόγω της υπο
τίμησης, και η επιβράδυνση των εισαγωγών επέτρεψαν 
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να μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα και παρά τη μείωση 

του τουριστικού συναλλάγματος και το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η λήξη ενός σημα

ντικού μέρους του εξωτερικού χρέους οδήγησε στη μα

ζική προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό με συνέπεια να 

αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι τόκοι εξυπηρετησής 

του. 

γάλη πλειοψηφία των κρατών ΑΚΕ επηρεάστηκε, όχι 

κατά τον ίδιο βαθμό, από τη συνεχιζόμενη διεθνή οικο

νομική κρίση. Η κρίση έπληξε περισσότερο τα φτωχότε

ρα από τα κράτη αυτά και ιδιαίτερα ορισμένες χώρες της 

Σαχέλ οι οποίες έπεσαν για μια ακόμα φορά θύματα 

της ξηρασίας. Μόνο ορισμένων πετρελσιοεξαγωγικών 

κρατών η κατάσταση παρέμεινε σχετικά ικανοποιητική. 

Στις χώρες του Μαγκρεμπ και του Μασράκ, η οικονο

μική άνοδος διατηρήθηκε γενικά σε υψηλά επίπεδα 

εκτός από την Τυνησία όπου επιβραδύνθηκε σημανπκά. 

Η κάμψη της ζήτησης και των τιμών του πετρελαίου και 

των φωσφάτων οδήγησε, σης περισσότερες χώρες, σε 

μείωση των δημόσιων εσόδων. Η διατήρηση σε υψηλά 

επίπεδα της μεταβίβασης πόρων στις δημόσιες επιχειρή

σεις. των αμυντικών δαπανών και των επιχορηγήσεων 

μεταφράστηκε γενικά σε αύξηση των ελλειμμάτων του 

προϋπολογισμού, τα οποία με τη σειρά τους τροφο

δότησαν ένα ήδη υψηλό πληθωρισμό. Η κατάσταση της 

απασχόλησης σημείωσε και νέα επιδείνωση. Χειροτέ

ρευσε επίσης και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

λόγω της πτώσης των εξαγωγών και της στασιμότητας 

ή της μείωσης του μεταναστευτικού και του τουριστικού 

συναλλάγματος. Τα ελλείμματα μπόρεσαν στο σύνολό 

τους να καλυφθούν χάρη στην καθαρή εισροή δημό

σιων και ιδιωτικών πιστώσεων και ενισχύσεων εξωτερι

κού. Η αύξηση των πιστώσεων αυτών ωστόσο συντέλε

σε στην πολύ σημαντική αύξηση του εξωτερικού χρέους 

των περισσότερων χωρών και ιδιαίτερα του Μαρόκου 

και της Αλγερίας. Στο Λίβανο, παρά τις εχθροπραξίες και 

την αποδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού, μπόρεσε 

να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο οικονομικής δρα

στηριότητας. 

Στη Μάλτα, η μη ικανοποιητική εξέλιξη του τουρισμού 

και των εξαγωγών είχαν ως συνέπεια την επιβράδυνση 

της οικονομικής ανόδου και την αύξηση της ανεργίας και 

του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Στην Κύπρο, η οικονομική άνοδος φαίνεται ότι συν

εχίστηκε στο νότιο τμήμα ενώ στο βορρά η δρα

στηριότητα παρέμεινε στάσιμη. Στο Ισραήλ, η αύξηση 

της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων συνο

δεύθηκε από αύξηση των εισαγωγών η οποία, σε συν

δυασμό με την πτώση των εξαγωγών, επιδείνωσε το 

εμπορικό ισοζύγιο. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των κρατών της 

Αφρικής, της Καραϊβικής και του Εφηνικού που έχουν 

υπογράψει τη δεύτερη σύμβαση της Αομέ χειροτέρευσε 

στο σύνολό της. Η υποχώρηση της δραστηριότητας στις 

βιομηχανικές χώρες και η κάμψη του διεθνούς εμπορίου 

είχαν ως συνέπεια την παραπέρα μείωση της ζήτησης 

και της τιμής των περισσότερων πρώτων υλών. Η με-

Η συγκυρία αυτή δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή για την 

πραγματοποίηση νέων επενδύσεων. Μετά από μια 

πρώτη φάση εκβιομηχάνισης, η οποία στηρίχθηκε στην 

εκτέλεση έργων για την υποκατάσταση των εισαγωγών 

ορισμένων καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών με 

εγχώρια παραγόμενα προϊόντα, τα περισσότερα κράτη 

ΑΚΕ συναντούν μεγάλες δυσχέρειες για τη διεύρυνση 

της βιομηχανικής τους βάσης. Το μικρό μέγεθος της 

εσωτερικής αγοράς, η ανεπαρκής ακόμα κατάρτιση του 

εργατικού δυναμικού και κυρίως ειδικευμένων στελεχών 

και το σχετικά υψηλό εργατικό κόστος καθιστούν ακόμα 

πιο δύσκολη την εκβιομηχάνισή τους. Η παγκόσμια 

ύφεση, η μείωση των αγορών για τα προϊόντα τους και 

η ένταση του ανταγωνισμού αύξησαν τις δυσχέρειες, 

εμπόδισαν την πραγματοποίηση νέων βιομηχανικών 

επενδύσεων και επηρέασαν τους όρους εκμετάλλευσης 

και την αποδοτικότητα εκείνων που είχαν πραγματο

ποιηθεί προηγουμένως. 

Η αύξηση του εξωτερικού δανεισμού προήλθε κυρίως 

από τη μεγάλη προσφυγή των χωρών αυτών στη 

διεθνή κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση των λει

τουργικών τους δαπανών ή την εξυπηρέτηση των δα

νείων του είχαν συνάψει παλαιότερα για τη χρηματο

δότηση επενδυτικών προγραμμάτων των οποίων η 

αποδοτικότητα δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες, 

ενώ η ανατίμηση του δολλαρίου Η.Π.Α αύξησε ακόμα 

περισσότερο τους τόκους εξυπηρέτησης του δημόσιου 

εξωτερικού χρέους πολλών κρατών ΑΚΕ. 

Τα αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα ελλείμ

ματα των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών καθιστούν 

όλο και πιο προβληματική την εφαρμογή των προγραμ

μάτων ανόρθωσης της οικονομίας που είχαν καταρτιστεί 

στις περισσότερες χώρες τα τελευταία χρόνια με τη συν

δρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Διε

θνούς Τράπεζας. Οι δυσχέρειες αυτές οδήγησαν σε ανα

θεώρηση της εφαρμοζόμενης μέχρι σήμερα οικονομικής 

πολιτικής. Οι νέες κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής 

θα μπορούσαν να αφορούν μια ανάπτυξη λιγότερο 

εξαρτημένη από τη διεθνή συγκυρία χάρη κυρίως στη 

μεγαλύτερη αύξηση της αγροτικής παραγωγής, η οποία 

θα συντελούσε επίσης στη βελτίωση του ισοζυγίου 

πληρωμών. 
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Χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει πολλές φορές εκφράσει 
κατά το 1982 την ανησυχία του για τη σοβαρότητα της 
διαρθρωτικής κρίσης που πλήττει όλες τις χώρες της 
Κοινότητας, οι οποίες αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύ
νους και έχουν κοινό συμφέρον να καταπολεμήσουν την 
ανεργία και να αποκαταστήσουν ικανοποιητικούς ρυθ
μούς οικονομικής ανόδου σε κλίμα νομισματικής σταθε
ρότητας και αυξημένης ανταγωνιστικότητας των οικονο
μιών τους. 

Έχει επίσης υπογραμμίσει την ανάγκη εφαρμογής μιας 
συντονισμένης πολιτικής για την προώθηση των επενδύ
σεων και την καταπολέμηση της ανεργίας, στην οποία 
θα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πραγματοποίηση 
δημόσιων και ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων. Εκ
φράζοντας την ανησυχία του για το ύψος των παραγω
γικών επενδύσεων στην Ευρώπη, κυρίως στους τομείς 
προηγμένης τεχνολογίας, το οποίο παραμένει πολύ 
χαμηλό σε σύγκριση με το ΑΕΠ, τόνισε π^ν ανάγκη για 
την Κοινότητα και τα κράτη μέλη να πάρουν, από το 
1982, όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αναστροφή 
της τάσης και επιβεβαίωσε τη σημασία που αποδίδει 
στην ενίσχυση των χρηματοδοτικών μέσων της Κοινότη
τας για την προώθηση των επενδύσεων στον ενεργεια
κό, βιομηχανικό και αγροτοβιομηχανικό κυρίως τομέα. 
Τα πορίσματα αυτά κοινοποιήθηκαν στην Τράπεζα στις 
8 Ιουνίου 1982 με επιστολή του Προέδρου του Συμβου
λίου των Κοινοπ^των στην οποία τονίζεται ότι, λαμβανο
μένης υπόψη της συμμιετοχής της Τράπεζας στο σύνολο 
των δανείων που χορηγεί η Κοινότητα, η συνδρομή της 
Τράπεζας θα αποτελέσει, προφανώς, σημαντικό παρά
γοντα για την υλοποίηση των καθορισθέντων στόχων. 

Επί πλέον κατά τη συνεδρίασή του στις 6 και 7 Δεκεμ
βρίου στην Κοπεγχάγη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέ
θεσε στο Συμβούλιο των Κοινοτήτων: 

— «να πάρει απόφαση, το αργότερο μέχρι το τέλος 
Μαρτίου 1983, σχετικά με τα προτεινόμενα από την 
Επιτροπή μέτρα προτεραιότητας για την ενίσχυση 
της εσωτερικής αγοράς, 

— να επιταχύνει τη διαδικασία έγκρισης των υφιστά
μενων και των μελλονπκών προτάσεων της Επι
τροπής στους τομείς έρευνας, καινοτομίας και ενέρ
γειας, 

— να πάρει γρήγορα, και πριν από την προσεχή σύ
νοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, απόφαση σχετι
κά με την πρόταση της Επιτροπής να αυξηθεί κατά 3  
δισεκατ. ECU η δυνατότητα σύναψης δανείων στα 
πλαίσια του ΝΚΜ, 

— να εξετάσει κατά προτεραιότητα τις προτάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο και τα μέσα που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για νά εξασφαλιστεί 

στους νέους η κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση 
ή η εξεύρεση εργασίας, και την αναδιοργάνωση του 
χρόνου εργασίας». 

Σύμφωνα με το πνεύμα των κατευθύνσεων αυτών το 
Συμβούλιο των Κοινοτήτων, εκτιμώντας ότι πέραν των 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών οργανισμών και μέσων 
των οποίων πρέπει να διευρυνθεί η δράση είναι ανάγκη 
να προωθηθεί η δραστηριότητα του ΝΚΜ, είχε ήδη εξου
σιοδοτήσει με αποφάσεις της 15ης και 26ης Απριλίου 
1982 την Επιτροπή να συνάψει ένα νέο τμήμα δανείων 
ύψους ενός δισεκατ. ECU, το προϊόν του οποίου θα 
έπρεπε να διατεθεί για τη χρηματοδότηση προγραμ
μάτων που ανταποκρίνονται στους στόχους προτεραι
ότητας της Κοινότητας στον ενεργειακό τομέα και στους 
τομείς των έργων υποδομής περεφερειακού ή κοινοτι
κού ενδιαφέροντος και των παραγωγικών επενδύσεων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΝΚΜ II). Όπως και 
στην προηγούμενη εγκριτική απόφαση, δόθηκε η εντο
λή στην Τράπεζα να χορηγεί δάνεια για προγράμματα 
για την επιλογή των οποίων θα είχε ήδη αποφασίσει η 
Επιτροττή. Το Συμβούλιο των Κοινοτήτων εξάλλου ενέ
κρινε την αρχή μιας νέας απόφασης για την εξουσιο
δότηση της Επιτροπής να συνάπτει τμηματικά δάνεια 
μέχρι του ποσού των 3 δισεκατ. ECU κατ' ανώτατο όριο 
(ΝΚΜ III) για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων «στους 
τομείς της ενέργειας και των έργων υποδομής καθώς και 
επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων κυρίως επιχει
ρήσεων στη βιομηχανία και στους άλλους παραγωγι
κούς τομείς, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις 
επιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο και την ανάγκη να 
καταπολεμηθεί η ανεργία». 

Το Συμβούλιο των Κοινοτήτων επίσης, με σύσταση της 
28ης Ιουλίου 1982, επέμενε στην ανάγκη να ενισχυθούν 
οι προσπάθειες για την ορθολογική χρήση της ενέργει
ας, με την εφαρμογή κυρίως της κατάλληλης τιμολο
γιακής πολιτικής και με μια εκστρατεία πληροφόρησης 
η οποία θά είχε ως στόχο να τονώσει το ενδιαφέρον των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων για τα κοινοτικά δάνεια. 

Το ίδιο Συμβούλιο αποφάσισε στις 15 Μαρτίου 1982 να 
αυξήσει από ένα σε δύο δισεκατ. ECU το συνολικό ποσό 
των δανείων Ευρατόμ τα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να 
συνάψει η Επιτρο*πή για τη χρηματοδότηση πυρηνικών 
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Συνέχισε επίσης πιν εξέ
ταση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την τρο
ποποίηση του κανονισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Μετά από τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος για 
την αποχώρηση της Γροιλανδίας από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 1984, η δανική κυβέρνηση 

23 



Χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις 

ζήτησε από τις κοινοτικές αρχές να δοθεί σ'αυτό το έδα
φος ένα καθεστώς σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 131  
της Συνθήκης ΕΟΚ. Η Επιτροπή δέχθηκε θετικά το αίτη
μα αυτό. 

Συνεργασία για την ανάπτυξη 

Τρία νέα κράτη, η Ζιμπάμπουε, το Μπελιζ και η Αντί-
γκουα και Βαρθούδα, προσχώρησαν το 1982 στη δεύ
τερη σύμβαση της Λομέ που υπογράφηκε στις 31 Οκτω
βρίου 1979 μετα^ της Κοινότητας και 58 κρατών της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Ο αριθμός 
των κρατών αυτών έχει φθάσει σήμερα τα 63. Επί 
πλέον, η Αγκόλα και η Μοζαμβίκη αποφάσισαν να συμ
μετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση 
της σύμβασης αυτής που λήγει το 1985. Οι κοινοτικές 
αρχές άρχισαν το 1982 τις προπαρασκευαστικές εργα
σίες για την έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών. 

Οι διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε η Επιτροπή με τις 
χώρες του Μαγκρέμπ και του Μασράκ κατέληξαν το 1982  
στην υπογραφή νέων χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων, 
σε συνέχεια εκείνων που έληξαν το 1981, με τα οποία 
δεσμεύεται η Τράπεζα να συνεχίσει τη δραστηριότητά 
της στις χώρες αυτές μέχρι το 1986 (βλ. σελ. 58). Το Συμ
βούλιο των Κοινοτήτων, αφού κάλεσε την Τράπεζα να 
εξετάσει τις χρηματοδοτικές της δυνατότητες για να 
συμβάλει στην ανασχ^γκρότηση του Λιβάνου, ενέκρινε τη 
χορήγηση έκτακτης βοήθειας σ' αυτή τη χώρα η οποία 
θα προστεθεί στις πιστώσεις του δευτέρου χρηματοδο-

πκού πρωτοκόλλου. Η βοήθεια αυτή αποτελείται από 
δωρεάν βοήθεια που θα χορηγηθεί από τον προϋπολο
γισμό της Κοινότητας και από δάνεια της Τράπεζας 
ύψους ώ εκατομ. ECU κατ' ανώτατο όριο που θα 
χορηγηθούν από τους ιδίους της πόρους. 

Στις 26 Απριλίου 1983 η Τράπεζα υπέγραψε τη Δήλωση 
για το περιβάλλον και την οικονομική ανάπτυξη που 
είχε υπογραφεί στις 10 Ιουνίου 1981 από 10 διεθνείς ορ
γανισμούς. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή, η οποία επι
βεβαιώνει την υποστήριξη στις αρχές της Διάσκεψης 
των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον που πραγμα
τοποιήθηκε το 1972 στη Στοκχόλμη τις οποίες έχουν εγ
κρίνει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι 
υπογραφόμενοι τονίζουν ότι θα καταβάλουν κάθε δυ
νατή προσπάθεια για την ανάπτυξη στις ανα
πτυσσόμενες χώρες των δραστηριοτήτων που είναι 
σύμφωνες με τους επιδιωκόμενους στόχους. 

Διεύρυν(7η της Κοινότητας 

Οι διαπραγματεύσεις που άρχισαν το 1978 και το 1979  
με την Πορτογαλία και την Ισπανία αντίστοιχα για την 
προσχώρησή τους στην Κοινότητα συνεχίζονται. Λαμβά
νοντας υπόψη τις προοπτικές που υπάρχουν και λόγω 
της προσεχούς δέσμευσης από την Τράπεζα ολόκληρου 
του προβλεπόμενου στα πλαίσια της προενταξιακής 
χρηματοδοτικής συνεργασίας ποσού, οι χώρες αυτές 
υπέβαλαν αίτηση για την έγκριση νέων ανώτατων ορίων 
για τις παρεμβάσεις της Τράπεζας. 
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Χρησιμοποιηθέντα μέσα και επιδιωκόμενοι στόχοι 

Δάνεια από τους ιδίους πόρους 
πις Τράπεζας και εγγυήσεις 

Οι στόχοι οικονομικής πολιτικής τους οποίους πρέπει 
να πληρούν τα δάνεια που χορηγούνται στο εσωτερικό 
της Κοινότητας από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
ορίζονται στο άρθρο 130 της Συνθήκης της Ρώμης και 
καθορίζονται ακριβώς στο Καταστατικό της Τράπεζας 
και σης γενικές κατευθύνσεις πιστωπκής πολιτικής τις 
οποίες χάραξε το Συμβούλιο των Διοικητών της. Στην 
πράξη η Τράπεζα χρηματοδοτεί: 

— κατά προτεραιότητα επενδυτικά προγράμματα 
στους παραγωγικούς κλάδους καθώς και στους τομείς 
των υποδομών και της ενέργειας, τα οποία συμβάλλουν 
στην οικονομική ανάπτυξη των προβλημαπκών πε
ριοχών — επενδύσεις περιφερειακού ενδιαφέροντος 
(εδάφια α και β του άρθρου 130), 

— επενδυτικά προγράμματα που παρουσιάζουν κοινό 
ενδιαφέρον για πολλά κράτη μέλη ή για την Κοινότη
τα στο σύνολό της καθώς και επενδύσεις για τον εκ
συγχρονισμό και τη μετατροπή επιχειρήσεων ή για 
τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων που συνεπάγε
ται η προοδευτική εγκαθίδρυση της κοινής αγοράς. 

Στις τελευταίες αυτές κατηγορίες εντάσσονται: 

— οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα που συμβάλ
λουν στην υλοποίηση του στόχου μείωσης της ενεργει
ακής εξάρτησης της Κοινότητας από το πετρέλαιο: αξιο
ποίηση εγχώριων πόρων, ορθολογική χρήση της ενέρ
γειας. διαφοροποίηση των εισαγωγών (εδάφιο γ του 
άρθρου 130), 

— οι υποδομές κοινοτικού ενδιαφέροντος που συμ
βάλλουν στην οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης (αυ
τοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές, πλωτές οδοί, 
τηλεπικοινωνίες για τη βελτίωση των ενδοκοινοπκών 
σχέσεων) ή στην επίτευξη κοινοτικών στόχων όπως η 
προστασία του περιβάλλοντος (εδάφιο γ του άρθρου 
130), 

— 01 επενδύσεις εκσιιγχρονισμού και μετατροπής 
επιχεφήσεων είτε πρόκειται για ορισμένες εργασίες εκ
συγχρονισμού ή μετατροπής που κατέστησαν απα
ραίτητες λόγω των διαρθρωτικών δυσχερειών (εδάφιο β 
του άρθρου 130) και ειδικές επενδύσεις που συμβάλ
λουν στην ανάπτυξη κλάδων με μεγάλες δυνατότητες 
καινοτομίας ή στην χρήση νέας τεχνολογίας είτε για 
ορισμένες επενδύσεις που πραγματοποιούνται με τη 
στενή τεχνική και οικονομική συνεργασία επιχειρή-

Πίνακας 2: Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1982 από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας 

Κατανομή κατά θέση, οικονομικό στόχο και τομέα 
(σε εκατομ. ECU) 

Στόχος 

Κοινό ενδιαφέρον, εκσυγχρονισμός και 
μετατροττή 

Περιφε* Υποδομές Εκσυγχρονι-

Τομεας 

ρειακό 
ενδια
φέρον 

Ενεργει
ακοί 

στόχοι 

κοινοτικού 
ενδιαφέ

ροντος 

σμός και μετα
τροπή επιχειρή

σεων Μείον (η Σύνολο 

Βιομηχανία 
Γεωργία 

Υτΐηρεσίες Ενέργεια Υποδομές 

Βέλγιο 5,5 55,0 — — — 60,5 5.5 55,0 — 
Δανία 106,9 100,3 83.0 — 80,9 209,3 9.8 100,3 99,2 
Γερμανία — 20,8 — — — 20,8 — 20,8 — 
Ελλάς 333,6 70,3 — — 70,3 333,6 138,7 50,8 144,1 
Γαλλία 195,2 323,0 — 18,1 112,0 424,3 39,8 311,7 72,7 
Ιρλανδία 325,4 66,6 — — 66,6 325,4 113,7 66,6 145,1 
Ιταλία 1 239,4 (ή 404,1 79,4 45,7 179,9 1 588,7 (2) 652,6 249,6 686,5 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 414,4 170,4 3,5 — 97,7 490,6 79,9 188,3 222,3 

Σύνολο 2 620,4 1210,5(3) 165,9 63,8 607,4 3453,2 (-) 1040,1 1 043,2 (3) 1 369,9 

(1) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγήσεων που δικαιολογούνται με αναφορά σε πολλούς στόχους. 

(2) Από τα οποία δάνεια για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας: 116,4. 

(3) Η διαφορά μεταξύ των θέσεων -Ενεργειακοί στόχοι- και -Ενέργεια- εξηγείται από το γεγονός ότι ορισμένα βιομηχανικά προγράμματα συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενεργειακών στόχων, ενώ αντιστρόφως ορισμένα ενεργειακά προγράμματα συμβάλλουν μόνο στην επίτευ^ των στόχων περιφερειακής 
πολιτικής. 

(4) Οι καταβολές που έγιναν κατά το 1982, εν μέρει στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί προηγουμένως, έφθασαν τα 3 232.7 εκατομ. 
ECU (με τιμές μετατροπής της 31.12.1982). 
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σεων από διάφορες χώρες μέλη (εδάφιο γ του άρθρου 
130). 

Επιπλέον η Τράπεζα χορηγεί από τους ιδίους της πό
ρους δάνεια με επιδότηση επιτοκίου για την ανασυ
γκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας 
και της Ελλάδος, σε εφαρμογή των αποφάσεων του 
Συμβουλίου των Κοινοτήτων της 20ης Ιανουαρίου και 
14ης Δεκεμβρίου 1981 σχετικά με τη χορήγηση έκτακτης 
βοήθειας της Κοινότητας (βλ. επίσης «δάνεια από τους 
πόρους του ΝΚΜ» και «δάνεια χορηγούμενα με επι
δότηση επιτοκίου»). 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της, η Τρά
πεζα φροντίζει «ώστε τα κεφάλαιά της να χρησιμοποι
ούνται κατά τον πιο ορθολογικό τρόπο προς το συμφέ
ρον της Κοινότητας» και παρεμβαίνει μόνο «όταν η εκτέ
λεση του σχεδίου συντελεί γενικά στην αύξηση της οικο
νομικής παραγωγικότητας και ευνοεί την πραγματο
ποίηση της κοινής αγοράς», 

Σε εφαρμογή του ίδιου αυτού άρθρου, το οποίο ορίζει 
στα εδάφιά του 4 και 5 ότι ούτε η Τράπεζα ούτε τα κράτη 
μέλη «πρέπει να επιβάλουν όρους, βάσει των οποίων τα 
δανειζόμενα ποσά πρέπει να δαπανώνται στο εσωτερι
κό ορισμένου κράτους μέλους» και ότι η Τράπεζα «δύνα
ται να εξαρτά τη χορήγηση δανείων από τη διενέργεια 
διεθνών διαγωνισμών», η Τράπεζα ζητά για τον εξο
πλισμό και τα έργα που χρηματοδοτεί να προκηρύσσε
ται, κατά το δυνατό, διεθνής διαγωνισμός στον οποίο θα 
μπορούν να συμετάσχουν τουλάχιστον φορείς από τις 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στη συνέχεια 
εξετάζει με τους επενδυτές τη διαδικασία που θα πρέ
πει να ακολουθήσουν γΓ αυτό, λαμβανομένης υπόψη 
της φύσης και της σπουδαιότητας του αντίστοιχου έρ

γου, και βεβαιώνεται ότι τηρούνται οι κοινοτικές οδηγίες 
σε θέματα κρατικών προμηθειών και δημόσιων έργων. 

Στον πίνακα 2 γίνεται η κατανομή 176 δανείων που 
έχουν συνομολογηθεί το 1982 και χορηγούνται από τους 
ιδίους πόρους της Τράπεζας για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό 
της Κοινότητας, σύμφωνα με τους παραπάνω οριζόμε
νους στόχους και κατά τομέα και θέση επενδυτικού σχε
δίου. 

Δάνεια από τους πόρους του ΝΚΜ 

Η Τράπεζα χορηγεί από το 1979 δάνεια από τους πό
ρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και 
χορήγησης δανείων, για το οποίο έχει εγκρίνει το Συμ
βούλιο των Κοινοτήτων δύο τμήματα δανείων ύψους 500  
εκατομμυρίων το καθένα, ΝΚΜ I, και στη συνέχεια ένα 
τρίτο τμήμα ύψους ενός δισεκατομμυρίου, ΝΚΜ II. 

Τα δάνεια αυτά πρέπει να πληρούν τους κανόνες που 
έχει καθορίσει σχετικά το Συμβούλιο των Κοινοτήτων, βά
σει των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή για τη δυνα
τότητα επιλογής των επενδυτικών προγραμμάτων. 
Σύμφωνα με την εγκριθείσα διατύπωση της εγκριτικής 
απόφασης για το ΝΚΜ II, τ α δάνεια αυτά αφορούν: 

— επενδύσεις για την ορθολογική χρήση της ενέργει
ας, την υττοκατάσταση του ττετρελαΐου με άλλες ενερ
γειακές πηγές σ' όλους τους κλάδους της οικονομίας 
καθώς και τις υποδομές που επιτρέπουν την υποκατά
σταση αυτή, 

— υποδομές τόσο περιφερειακού όσο και κοινοπκού 
ενδιαφέροντος όπως οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφό-

Πίνακας 3: Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1982 από τους πόρους του ΝΚΜ 
Κατανομή κατά θέση, οικονομικό στόχο και τομέα 

(σε εκατομ. ECU) 

Στόχος 

Υποδομές 
περιφερειακού 

Υποδομές 
κοινοτικού Ενεργειακοί Μικρομεσαίες Βιομηχανία 

Τομέας 

ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος στόχοι επιχειρήσεις Μείον (1) Σύνολο Υπηρεσίες Ενέργεια Υποδομές 

Δονίο 48,6 48,6 47,4 — 48,6 96,0 — 47,4 48,6 

Ελλάς 124,9 (ή — — — — 124,9 (2) — — 124,9 

Γαλλία — — — 37,8 — 37,6 37,6 — — 
Ιρλανδία 83,1 — 37.8 — 37,8 83,1 — 37,8 45,3 

Ιταλία 210,7 (2) 56,7 46,2 192,6 56,7 449,5 (2) 223,7 15,1 210,7 

Σύνολο 487,3 105,3 131.4 (3) 230^ 143,1 791,0 (η 261.3 100.3(3) 429.4 

(1) Προκειμένου να ληφόούν υπόψη οι διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγήσεων που δικαιολογούνται με αναφορά σε πολλούς στόχους. 
(2) Από τα οποία δάνεια για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών; Ελλάς: 80,0· Ιταλία; 78,4. 
(3) Βλ. σημείωση 3 του πίνακα 2. 
(4) Από τα οποία; ΝΚΜ I: 85,0, ΝΚΜ I I; 547,6, ΝΚΜ-Ανασυγκράτηση: 158.4. 

Οι καταβολές που έγιναν κατά το 1982. εν μέρει στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων που είχβν υπογραφεί προηγουμένως, έφθασαν τα 631.1 εκατομ. 
ECU (με πμές μετατροπής της 31.12.1982). Οι καταβολές αυτές εξαρτώνται από διάφορες εγκρίσεις σύναψης δανείων ως εξής; 
ΝΚΜ I : 86,5 εκατομμύρια, ΝΚΜ II ; 227,4 εκατομμύρια. 
Ανασυγκρότηση Ιταλίας: 267.7 εκατομμύρια (από τα οποία 212,1 εκατομμύρια στα πλαίσια συμβάσεων που υπογράφηκαν πριν από το 1^), Ανασυ
γκρότηση Ελλάδος: 49,6 εκατομιμύρια. 
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ρησης, η μεταφορά ενέργειας, οι υδραυλικές υποδομές 
και η προστασία του περιβάλλοντος, 

— παραγωγικές επενδύσεις των μικρομεσαίων εττι-
χεφήσεων. 

Επί πλέον το δεύτερο τμήμα των 500 εκατομμυρίων του 
ΝΚΜ I μπορεί να διατεθεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μέχρι του ποσού των 100 εκατομμυρίων, για την κα
τασκευή βιομηχανικών κτιρίων με σκοπό την κάλυψη 
μελλονπκών αναγκών και κατοικιών, υπό την προϋπό
θεση ότι αποτελούν μέρος ενός γενικότερου προγράμ
ματος το οποίο συμβάλλει στην οικονομική και βιο
μηχανική ανάπτυξη μιας περιοχής της Κοινότητας. 

Έχει εγκριθεί εξάλλου μέχρι του ποσού των 1 000 και 
των 80 εκατομμυρίων αντίστοιχα — αφαιρουμένων των 
πράξεων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας που 
πραγματοποιούνται για τον ίδιο σκοπό — η σύναψη δα
νείων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που αποσκο
πούν στην ανασύσταση των μέσων παραγωγής και στην 
ανασυγκρότηση της οικονομικής και κοινωνικής υπο
δομής των περιοχών της Ιταλίας και της Ελλάδος τις 
οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Νοεμβρίου 1980 και του 
Φεβρουαρίου/Μαρτίου 1981. 

Η Τράπεζα έχει εντολή να χορηγεί αυτά τα δάνεια εξ ονό
ματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Κοινότητας. 
Κατ' αρχή αναγνωρίζει τα επενδυτικά προγράμματα και 
στη συνέχεια αφού αποφασίσει η Επιτροπή των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων για τη δυνατότητα επιλογής του 
κάθε προγράμματος αξιολογεί τις αιτήσεις, αποφασίζει 

για τη χορήγηση των δανείων και διαχειρίζεται τα δά
νεια σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από 
το Καταστατικό της και τα συνήθη της κριτήρια. Η Επι
τροπή διαπραγματεύεται τη σύναψη των δανείων και 
κατσβάλλει το προϊόν τους στην Τράπεζα η οποία εξα
σφαλίζει. κατά περίπτωση, την προσωρινή του τοπο
θέτηση. Προκειμένου να επιτρέψει τη χορήγηση δανείων 
από τους πόρους του ΝΚΜ με όρους σχετικά με το επιτό
κιο και τη δέσμη των νομισμάτων όσο γίνεται πιο προ
σαρμοσμένους στις ανάγκες των δανειοληπτών, το Συμ
βούλιο των Διοικητών εξουσιοδότησε την Τράπεζα στις 
28 Απριλίου 1982 να δημιουργήσει ένα ταμείο με το 
άνοιγμα στα βιβλία της λογαριασμών στο όνομα της 
Επιτροπής, όπου θα εγγράφονται οι κινήσεις κεφα
λαίων σχετικά με τα δάνεια του ΝΚΜ εκτός από τις πε
ριπτώσεις σύναψης δανείων για προσυμφωνημένη 
χορήγηση. 

Στο πίνακα 3 υπάρχει η κατανομή των 22 δανειακών 
συμβάσεων από τους πόρους του ΝΚΜ που υπέγραψε 
η Τράπεζα μαζί με την Επιτροπή το 1982 σύμφωνα με 
τους παραπάνω οριζόμενους στόχους, κατά τομέα και 
θέση επενδυτικού σχεδίου. 

Οι οικονομικοί στόχοι στους οποίους πρέπει να 
ανταποκρίνονται τα χρηματοδοτούμενα από τους πό
ρους του ΝΚΜ επενδυτικά σχέδια, είναι παραπλήσιοι με 
τους στόχους την επίτευξη των οποίων επιδιώκει η Τρά
πεζα με τα δάνεια από τους ιδίους της πόρους. Τα δά
νεια που χορηγούνται από τα δύο αυτά είδη πόρων κα-

Πίνακας 4: Δάνεια ττου χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας με εττιδότηση ετητοκίου αττό το γενικό 
προϋπολογισμό της Κοινότητας κατά το 1982 

(σε εκστομ. ECU| 

Επιδοτούμενα 
στα πλαίσια του 

ΕΝΣ δάνεια (ή 

Δάνεια που χορηγήθηκαν με 
επιδότηση επιτοκίου για την 

ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων 
περιοχών στην Ιταλία και στην Ελλάδα (Ζ) 

από ιδίους 
πόρους 

από πόρους 
του ΝΚΜ 

από ιδίους 
πόρους 

από πόρους 
του ΝΚΜ Σύνολο 

Ιταλία 693,2 147,3 116,4 78,4 1 035,3 
Ιρλανδία 247.9 83,1 — — 331,0 Ελλάς — — — 80,0 80,0 

Σύνολο 941,1 230,4 116,4 158,4 1 446,3 

Γενικό σύνολο 1 171,5 274,8 1 446,3 (3) 

(') Κανονισμός του Συμβουλίου της 3ης Αυγούστου 1979 σχετικά με την επιδότηση κατά 3 % ορισμένων δανείων για όλη τους τη διάρκεια. 
(2) Αποφάσεις του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου και της 14ης Δεκεμβρίου 19Β1 σχετ ικά με την επιδότηση κατά 3 % ορισμένων διανειων για 12 χρόνια κατ' 

ανώτατο όριο. 

(3) Οι καταβολές που έγιναν κατά το 1982. εν μιέρει στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί προηγουμένως, έφθασαν τα 1 592.7 εκατομμύ
ρια (με τιμές μετατροπής της 31. 12.1982) και κατανέμονται ως εξής: 
— επιδοτούμενα στα πλαίσια του ΕΝΣ δά νεια που χορηγούνται από ιδίους πόρους; 955,1 εκατομμύρια (από τα οποία 53.7 εκατομμύρια στα πλαίσια 

συμβάσεων που υπογράφηκαν πριν από το 1982) 
— εποδοτούμενσ στα πλαίσια του ΕΝΣ δάνεια που χορηγούνται από τους πόρους του ΝΚΜ: 214,4 εκατομμύρια 
— επιδοτούμενα δάνεια που χορηγούνται από ιδίους πόρους για την ανασυγκρότηση: 105.8 εκατι^ιμύρια 
— επιδοτούμενα δάνεια που χορηγούνται από τους πόρους του ΝΚΜ για τ ην ανασυγκρότηση: 317,3 εκατομμύρια (από τα οποία 212.1 εκατομμύρια στα 

πλαίσια συμβάσεων που υπογράφηκαν πριν από το 1982). 
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τευθύνονται συχνά στο ίδιο επενδυτικό πρόγραμμα. Γι' 

αυτό το λόγο η χρηματοδοτική δραστηριότητα παρουσιά

ζεται συνολικά, ενώ γίνεται σαφής διάκριση των χρημα

τοδοτήσεων ανάλογα με την προέλευση των πόρων. 

Δάνεια χορηγούμενα με επιδότηση επιτο
κίου σε βάρος του γενικού προϋπολογισμού 
της Κοινότητας 

Από τα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα από τους 

ιδίους της πόρους ή από τους πόρους του ΝΚΜ, 39 δά

νεια συνολικού ύψους 1 171,5 εκατομμυρίων χορηγήθη

καν με επιδότηση επιτοκίου κατά 3% η οποία θε

σπίστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματι

κού Συστήματος (ΕΝΣ) με τον κανονισμό του Συμβου

λίου της 3ης Αυγούστου 1979 για επενδύσεις που πραγ

ματοποιούνται στις λιγότερο εύπορες χώρες μέλη που 

συμμετέχουν πλήρως στο ΕΝΣ. Στο συνολικό ποσό των 

δανειακών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί περιλαμ

βάνεται κι' ένα δάνειο του οποίου η εκταμίευση και κατά 

συνέπεια και οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για την 

επιδότηση επιτοκίου θα καταχωρηθούν στη χρήση 1983.  

Η κατανομή των δανείων αυτών κατά προέλευση πόρων 

μεταξύ Ιταλίας και Ιρλανδίας γίνεται στον πίνακα 4 (ή. 

Τα δάνεια αυτά, με τα οποία εξαντλείται το ποσό των 

δανείων που προβλέπεται να χορηγηθούν το 1982 με 

επιδότηση επιτοκίου στα πλαίσια του ΕΝΣ, αποτελούν 

το 28.2 % των δανείων που έχουν χορηγηθεί από τους 

ο Τα ποσά συτά &αφερουν από τα ποσά που αναφέρει η Επιτροττή. διό-
π η μετατροπή τους σε ECU έγινε με πμές μετατροτπίς που ίσχυαν σε δια
φορετικές ημερομηνίες. Τα ποσά που αναφέρει η Επιτροπή, για λόγους 
πιστότητας με τα ποσά των ίδιων των επιδοτήσεων, είναι: 711.6 εκατομμύ
ρια για την Ιταλία και 330,4 οιατομμύρια για την Ιρλανδία ή συνολικά 1 042  
εκατομμύρια. 

ιδίους πόρους της Τράπεζας και το 36,4 % αυτών που 

χορηγήθηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ, εξαιρουμένων 

των δανείων που χορηγήθηκαν για την ανασυγκρότηση, 

ή ακόμα το 50,8 % του συνόλου των χρηματοδοτήσεων 

στην Ιταλία και το 84,5 % των χρηματοδοτήσεων στην Ιρ

λανδία. 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν για την ανασυγκρότηση 

των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας (Καμπσνία 

και Βασιλικάτα) και της Ελλάδος με επιδότηση επιτοκίου 

κατά 3% το χρόνο για 12 χρόνια κατ' ανώτατο όριο. 

έφθασαν τα 274,8 εκατομμύρια. 

Για τα έργα στην Καμπανία και στα Βασιλικάτα, όπου 

τις απόλυτα επείγουσες εργασίες ακολούθησε μια φάση 

ανασυγκρότησης, οι συνδρομές έφθασαν τα 194,8 εκα

τομμύρια. Εάν ληφθούν υπόψη και τα δάνεια ύψους 

328,2 εκατομμυρίων που είχαν χορηγηθεί κατά το 1981,  

βλέπουμε ότι κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής 

έχει δεσμευθεί πάνω από το 50 % του συνολικού ποσού 

των επιδοτούμενων δανείων. 

Στην Ελλάδα κατα τον πρώτο χρόνο εφαρμογής δε

σμεύθηκε το σύνολο των 80 εκατομμυρίων που είχε 

εγκρίνει το Συμβούλιο των Κοινοτήτων. 

Τα δάνεια συνεπώς που χορηγήθηκαν στις χώρες 

μέλη με επιδότηση επιτοκίου σε βάρος του γενικού 

προϋπολογισμού της Κοινότητας έφθασαν τα 1 446,3  

εκατομμύρια ή το 34,1 % των δανείων που χορηγήθηκαν 

το 1982 στο εσωτερικό της Κοινότητας από τους ιδίους 

πόρους της Τράπεζας και τους πόρους του ΝΚΜ. Περισ

σότερες λεπτομέρειες για τα δάνεια αυτά δίνονται στα 

κεφάλαια που παρουσιάζουν τα δάνεια που χορηγή^-

καν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (σελ. 44 έως 

54) και τα δάνεια που χορηγήθηκαν από τους πόρους 

του ΝΚΜ (σελ. 55 και 56). 

Επισκόπηση της δραστηριότητας κατά το 1982 

Τα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα το 1982 από τους ιδίους της πόρους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών 

προγραμμάτων στις χώρες μέλη έφθασαν τα 3 453,2 εκατομ. ECU έναντι 2 821,5 εκατομμυρίων το 1981. Τα δάνεια 

από τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) ανήλθαν σε 791 εκατομμύ

ρια έναντι 539,8 εκατομμυρίων κατά το 1981. 

Κατ' αυτό τον τρόπο οι χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας πέρασαν από 3 361,3 εκατομμύρια κατά το 

1981 σε 4 244,2 εκατομμύρια κατά το 1982, σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 26,3 % έναντι αντίστοιχων αυξήσεων 

κατά 13,9 % το 1981 και κατά 15,3 % το 1980. 

Με τη συνεχή αύξηση των χρηματοδοτήσεών της, η Τράπεζα συμβάλλει, σύμφωνα με την αποστολή που της 

έχει ανατεθεί, στην ανάπτυξη των προβληματικών περιοχών, στη μείωση της εξάρτησης της Κοινότητας από το 

πετρέλαιο, στην ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας και της Ελλάδος καθώς και, με ορι

σμένες προϋποθέσεις, στον εκσυγχρονισμό ή τη μετατροπή βιομηχανικών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη κυ

ρίως προηγμένης τεχνολογίας. Ανταποκρίνεται έτσι στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αύξηση 

των παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων απασχολήσεων. 
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Το 1982 χαρακτηρίστηκε αττό τη γρήγορη αύξηση του συνόλου των πιστώσεων στη βιομηχανία και σε μικρότερο 

βαθμό στις υπηρεσίες και στη γεωργία, οι οποίες πέρασαν από 472,3 εκατομμύρια το 1981 σε 1 301,4 εκατομμύ

ρια το 1982 από τα οποία 1 040,1 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 261,3 εκα

τομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων των μικρομεσαίων επι

χειρήσεων. 

Στον πίνακα 5 υπάρχει η κατανομή των χορηγήσεων 

κατά τη θεση του επενδυτικού σχεδίου για το οποίο 

προορίζονται. 

Οι χορηγήσεις αυτές παρέμειναν συγκεντρωμένες στις 

χώρες μέλη με τα οξύτερα περιφερειακά προβλήματα: 

το 80 % των δανείων από τους ιδίους πόρους της Τρά

πεζας και τους πόρους του ΝΚΜ αψορά επενδυτικά 

προγράμματα στην Ιταλία, στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και στην Ελλάδα. Η Τράπεζα συνέβαλε έτσι, με 

τη μεταφορά σημαντικών εξωτερικών πόρων, στη 

χρηματοδότηση επενδύσεων προτεραιότητας. 

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που έχουν χρημα

τοδοτηθεί, κατά 31,7 % κατά μέσο όρο, υπολογίζεται σε 

12,2 δισεκατομμύρια από τα οποία 2,4 δισεκατομμύρια 

αφορούσαν βιομηχανικές επενδύσεις. 

Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει — σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που δόθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

αιτήσεων δανείων — να επιτρέψουν την άμεση 

δημιουργία 26 000 περίπου μόνιμων θέσεων εργα

σίας και τη διατήρηση 32 000 άλλων στο βιομηχανικό 

κυρίως τομέα. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1982 

Κατανομή κατά κύριο στόχο οικονομικής πολιτικής (ή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

Βέλγιο 
Δανία 

Γαλλία 
Ιρλανδία 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ελλάς 

Ιταλία 

_100 

_ 90 

_ 80 

— 70 

_ 60 

_ 50 

— 40 

— 30 

_ 20 

_ 10 

_ Ο 

Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέ
ρον και εκσυγχρονισμός και 
μετατροπή επιχειρήσεων 

1 Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον/ 
εκσυγχρονισμός και μετατροπή 
επιχειρήσεων 

2 Περιφερειακή ανάπτυξη 

3 Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον/ 
εκσυγχρονισμός και μετατροπή 
επιχειρήσεων — περιφερειακή 
ανάπτυξη 

Εκσυγχρονισμός 
και μετατροττή επι
χειρήσεων 

Υποδομές κοινο-
πκού ενδιαφέρο
ντος 

Ενεργειακοί 
στόχοι 

από τα οποία ΝΚΜ 

από τα οποία Ανασυγκρότηση 

από τα οποία ΝΚΜ και Ανασυγκρότηση 

(') Ορισμένα δάνεια συμβάλλουν ταυτόίφονα στην επίτευξη πολλών στόχων (βλ. σελ. 25 και πίνακα 15 σελ. 100). 
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Επί πλέον οι εργασίες και ο εξοπλισμός που χρειάζονται 
για την εκτέλεση των έργων συμβάλλουν στην απα
σχόληση σημαντικού αριθμού εργαζομένων σε διάφο
ρους κλάδους κατά την περίοδο κατασκευής τους που 
μπορεί να είναι μερικές φορές αρκετά μεγάλη. Οι άμεσες 
ή έμμεσες αυτές προσωρινές επιπτώσεις εκτιμούνται 
ως παροχή εργασίας σε 480 000 άτομα για ένα χρόνο, 
πράγμα που σημαίνει τη δημιουργία 100 000 θέσεων ερ
γασίας κατά τα δύο πρώτα χρόνια και λιγότερων στη 
συνέχεια. Αν ληφθούν υπόψη οι ανάλογες επιπτώσεις 
των προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια, τότε φθάνουμε σ' ένα δυναμικό 
400 000 ατόμων η δραστηριότητα των οποίων ενισχύθη
κε κατά το 1982. 

Η κατανομή των δανείων κατά οικονομικό στόχο, στην 
επίτευξη των οποίων συμβάλλουν τα χρηματοδοτούμε
να προγράμματα, χαρακτηρίζεται το 1982 από τη σαφή 
υπεροχή των χορηγήσεων για προγράμματα περιφερει
ακής ανάπτυξης, την παραμονή σε υψηλά επίπεδα 
εκείνων που ανταποκρίνονται στους ενεργειακούς στό
χους της Κοινότητας καθώς και από τη μεγάλη αύξηση 
των πιστώσεων για έργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέ
ροντος και κυρίως εκείνων που χορηγήθηκαν για τον εκ

συγχρονισμό και τη μετατροπή επιχειρήσεων (βλ. πίνα
κα 15). 
Τα δάνεια για προγράμματα ττεριφερειακού ενδιαφέ
ροντος που αυξήθηκαν κατά 39 % και έφθασαν τα 
3087,7 εκατομμύρια (2 620,4 εκατομμύρια από τους 
ιδίους πόρους και 467,3 εκατομμύρια από τους πόρους 
του ΝΚΜ) χορηγήθηκαν βασικά στην Ιταλία και στην Ελ
λάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία και στη Δανία. 
Στα δάνεια αυτά περιλαμβάνονται και 274,8 εκατομμύρια 
που χορηγήθηκαν για την ανασυγκρότηση των σει
σμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας και της Ελλάδος 
(116,4 εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 158,4 εκατομ
μύρια από τους πόρους του ΝΚΜ). 

Οι πιστώσεις αυτές, που αποτελούν το 75% περίπου 
της δραστηριότητας της Τράπεζας έναντι του 66 % περί
που που αποτελούσαν το 1981, παρέμειναν συγκεντρω
μένες στις περιοχές στις οποίες δίνει απόλυτη προτε
ραιότητα η περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας ή ακό
μα στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανεργία και το χαμη
λότερο κατά κεφαλή εισόδημα. 

Η δράση αυτή υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης περι
λαμβάνει, εκτός από την έντονη αύξηση των δανείων 

Πίνακας 5; Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά τα έτη 1982 και 1981 και κατά την περίοδο 1958—1982 (ή 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου 

1982 1958—1982(1) 

από πό
ρους 
του 

ΝΚΜ 
από ιδίους 

πόρους 
από πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο 
από ιδίους 

πόρους 

από πό
ρους 
του 

ΝΚΜ Σύνολο 
από ιδίους 

πόρους 
από πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο 

Θέση 
εκατομ

μύρια 
ECU % 

εκατομ
μύρια 

ECU % 
εκατομ

μύριο 
ECU % 

εκατομ
μύρια 

ECU % 
εκατομ

μύρια 
ECU 

εκατομ
μύρια 

ECU % 
εκατομ

μύρια 
ECU % 

εκατομ
μύρια 

ECU % 
εκατομ

μύρια 
ECU % 

Βέλγιο 60,5 1,7 60,5 1,4 182,5 6,5 182,5 5,4 628.8 3.0 628,8 2,8 

Δανία 209,3 6,1 96,0 12,1 305,3 7.2 142,9 5,1 142,9 4,3 641,1 3,1 114,1 6,3 755,2 3,4 

Γ ερμουία 20,8 0,6 20,8 0.5 292,0 10,3 292,0 8,7 1 213.9 5,9 1 213,9 5,4 

Ελλάς (2) 333,6 9,7 124,9 15,8 458,5 10,8 159,2 5,6 159,2 4,7 492,8 2,4 124,9 6,9 617,7 2,8 

Γαλλία 424,3 12,3 37,6 4,8 461,9 10.9 226,7 8,0 40,3 267,0 7,9 2 961,2 14,3 77,9 4,3 3 039,1 13,5 

Ιρλανδία 325,4 9,4 83,1 10,5 408,5 9.6 325,3 11,5 17.3 342,6 10,2 1 599,2 7,7 228.9 12,7 1 828,1 8,1 

Ιταλία 1 588,7 46,0 449,4 56,8 2 038,1 48,0 1251,3 44,4 448,3 1699,6 50,6 8 782,3 42,5 1 120,5 62,1 9 902,8 44,0 

Λουξεμβούργο 9.0 9.0 

Κστω Χώρες 105,2 0,5 105,2 0,5 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 490,6 14,2 490,6 11.6 218,8 7,8 33,9 252,7 7,5 4 025,4 19,5 139.2 7,7 4164,6 18,5 

Εκτός 
Κοινότητας (2) 22,8 0,8 22,8 0.7 223,5 1.1 223,5 1,0 

Σύνολο 3 453,2 100,0 791,0 100,0 4 244,2 100,0 2 821,5 100,0 539,8 3 361,3 100,0 20 682,4 100,0 1 805,5 100,0 22487,9 100,0 

απο τα οποία 
εγγυήσεις 282,1 10,0 524.5 2.5 

(1) Βλ. σημείωση 1 του πίνακα 1. 
(2) Πα τις πιστώσεις που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα από το 1964 εως το 1980 στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης, βλ πίνακα 10 και ετήσια έκθεση 1980 σελ. 91 
(3) Πράξεις που ενδιαφέρουν άμεσα την Κοινότητα και πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 18, παραγραφος 1, εδάφιο 2 του Καταστατικού της Τράπεζας σύμφω

να με το οποίο το Συμβούλιο των Διοικητών μπορεί να επιτρέψει τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων εκτός της Κοινότητας. 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

για τηλεπικοινωνιακά έργα, έργα υποδομής και έργα 

ύδρευσης και βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, το 

διπλασιασμό των χρηματοδοτήσεων στη βιομηχανία και 

στους άλλους παραγωγικούς τομείς οι οποίες έφθασαν 

τα 900,1 εκατομμύρια ή το 29,1 % των δανείων που 

χορηγήθηκαν στις προβληματικές περιοχές. 

Οι χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προγραμμάτων που 

ανταποκρίνονται στους ενεργειακούς στόχους της Κοι

νότητας αποτελούν το τρίτο περίπου των χορηγήσεων 

στις χώρες μέλη: 1 210,5 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από 

ιδίους πόρους και 131,4 εκατομμύρια από τους πόρους 

του ΝΚΜ ή συνολικά 1 341,9 εκατομμύρια (1 439,7 εκα

τομμύρια το 1981). 

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές (βλ. πίνακα 15) αφορούν 

κατά τα δύο τρίτα (857,3 εκατομμύρια) την αξιοποίηση 

των εγχώριων πόρων της Κοινότητας (πυρηνικοί 

σταθμοί, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και στερεών 

καυσίμων) και κατά 13 % (174,5 εκατομμύρια) επενδύσεις 

για τη διαφοροποίηση των εισαγωγών και κυρίως 

αγωγούς αερίου. Πιο αξιοσημείωτη ωστόσο είναι η 

αύξηση των δανείων για τη χρηματοδότηση επενδύ

σεων ορθολογικής χρήσης της ενέργειας τα οποία έ

φθασαν τα 310,1 εκατομμύρια και διατέθηκαν για δίκτυα 

θέρμανσης πόλης, για τη μετατροπή τσιμεντοβιομηχα

νιών ώστε να χρησιμοποιούν άνθρακα και για άλλες 

επενδυτικές πρωτοβουλίες των βιομηχανικών επιχειρή

σεων. 

Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν μ' αυτό τον τρόπο το 

1982 θα συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από το 

πετρέλαιο κατά 17 εκατομιμύρια τόνους ισοδυνάμου πε

τρελαίου το χρόνο, από τους οποίους τα 4,8 εκατομ

μύρια προέρχονται μόνο από τις επενδύσεις για την ορ

θολογική κατανάλωση της ενέργειας τα οποία αποτε

λούν το 3,6% των εισαγωγών του 1978, επίπεδο που 

έχει επιλεγεί από το Συμβούλιο των Κοινοτήτων ως ανώ

τατο όριο για τις εισαγωγές πετρελαίου το 1990. Τα αντί

στοιχα στοιχεία για τα προγράμματα που έχουν χρημα

τοδοτηθεί την τελευταία εξαετία είναι 78 εκατομμύρια τό

νοι ισοδυνάμου πετρελαίου το χρόνο, ποσό που αντι

στοιχεί στο 16,5 % των εισαγωγών πετρελαίου το 1990. 

Η Τράπεζα εξάλλου με την ιδιότητά της του αντιπροσώ

που της Ευρατόμ υπέγραψε από κοινού με την Επι

τροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δώδεκα δανειακές 

συμβάσεις συνολικού ύψους 357,5 εκατομμυρίων για τη 

χρηματοδότηση πυρηνικών σταθμών στην Ιταλία, στο 

Βέλγιο και στη ΓαΑΑ/α καθώς και μιας μονάδας εμπλου-

ησμού του ουρανίου στη Γαλλία. Τα δάνεια αυτά που 

καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα 

(σελ. 82) και τα οποία αξιολογεί και διαχειρίζεται η Τρά

πεζα, δεν περιλαμβάνονται σνς στατιστικές για τη 

δραστηριότητα της Τράπεζας διόπ η απόφαση για τη 

χορήγησή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή. 

Τα δάνεια για τις υποδομές κοινοτικού ενδιαφέροντος 

αφορούν αφενός τις επενδύσεις που συμβάλλουν στη 

βελτίωση των επικοινωνιών μεταξύ των χωρών 

μελών (159,6 εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 48,6  

εκατομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ) και αφετέρου 

τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (56,7 εκατομ

μύρια από τους πόρους του ΝΚΜ και 6,3 εκατομμύρια 

από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας). Ένα φάσμα 

επίσης επενδυτικών προγραμμάτων, όπως τα δίκτυα 

συλλογής ακαθάρτων και οι σταθμοί βιολογικού καθα

ρισμού που χρηματοδοτούνται λόγω του περιφερεια

κού τους ενδιαφέροντος, συμβάλλουν και στην προστα

σία του περιβάλλοντος. Επί πλέον πολλά βιομηχανικά 

προγράμματα περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις που συμ

βάλλουν στη μείωση των εκχύσεων αποβλήτων ή των 

επιβλαβών επιπτώσεων για τους εργαζομένους. Κάθε 

πρόγραμμα τέλος που χρηματοδοτείται πρέπει να 

ανταποκρίνεται στους εθνικούς ή κοινοτικούς κανόνες 

που υπάρχουν σ' αυτόν τον τομέα. 

Χρηματοδότηση σχεδίων που ανταποκρίνονται 

στους ενεργειακούς στόχους της Κοινότητας από το 

1973 έως το 1982 

σε εκατομ. ECU 

1400_ 

1200-

1000-

800 -

600-

400-

200-

73 74 /D 76 77 78 79 80 81 82 

I Ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας 

^ Διαφοροποίηση των εισαγωγών 

Αξιοποίηση άλλων εγχώριων πόρων 

Πυρηνική ενέργεια 

από τα οποία ΝΚΜ 
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Τα δάνεια που χορηγήθηκαν κυρίως σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη μετατροπή 

τους ανέρχονται σε 63.8 εκατομμύρια από ιδίους πό

ρους και σε 230,2 εκατομμύρια από τους πόρους του 

ΝΚΜ και αφορούν την αλιεία στη Γαλλία και την κλωστοϋ

φαντουργία και την εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας 

στη βιομηχανία στην Ιταλία. Κυρίως όμως αφορούν τις 

παραγωγικές επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρή

σεων έξω από τις προβληματικές περιοχές που χρημα

τοδοτήθηκαν με πιστώσεις συνολικών δανείων από 

τους πόρους του ΝΚΜ τα οποία έχουν συνομολογηθεί 

στη Γ αλλία και στην Ιταλία. 

Αξίζει επίσης να αναφερθούν, λόγω της γενικής συμ

βολής τους στον εκσυγχρονισμό και στη μετατροπή επι

χειρήσεων, και ορισμένα δάνεια που χορηγήθηκαν για 

προγράμματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, Από αυτά 

137,3 εκατομμύρια αφορούν 38 βιομηχανικές επενδυτι

κές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε βιομηχανι

κές περιοχές που είναι σε παρακμή, συμπεριλαμβανο

μένων των πρωτοβουλιών που ενισχύθηκαν μέσω συ

νολικών δανείων, ενώ 314,3 εκατομμύρια διατέθηκαν 

στις ίδιες περιοχές για έργα υποδομής τα οποία διευκο

λύνουν την εγκατάσταση νέων οικονομικών δρα

στηριοτήτων. Από τα δάνεια εξάλλου που χορηγήθηκαν 

για βιομηχανικά έργα, 478.2 εκατομμύρια (συμπεριλαμ

βανομένων 135,2 εκατομμυρίων που διατέθηκαν από 

συνολικά δάνεια) θα συμβάλουν στη βελτίωση της πα

ραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας 225 επιχειρή

σεων περίπου του δευτερογενούς και του τριτογενούς 

τομέα. 

Ορισμένα από τα χρηματοδοτηθέντα προγράμματα τέ

λος πραγματοποιούνται σε τομείς που χρησιμοποιούν 
προηγμένη τεχνολογία όπως ηλεκτρονικά κυκλώματα 

και μικροϋπολογιστές, μηχανογραφικά συστήματα με 

βάση μικροεπεξεργαστές και κέντρο ερευνών και ανά

πτυξης της αλιείας. 

160 εκατομμύρια (ή εξάλλου χορηγήθηκαν για επενδύ

σεις στο βιομηχανικό τομέα (παραγωγή αλουμινίου, υά-

λου, θερμομονωτικού υλικού, οικιακών ηλεκτρικών συ

σκευών, φυτοφαρμάκων) και στον ενεργειακό (εκμετάλ

λευση υδρογονανθράκων και πυρηνικός σταθμός τα

χέων νετρονίων) που πραγματοποιούνται με κεφάλαια 

και τεχνολογία που προέρχεται από διαφορετικές 

χώρες μέλη. 

Όσον αφορά την κατανομή κατά τομέα των χορηγή

σεων (βλ. πίνακα 16 και διάγραμμα παραπλεύρως), αξί

ζει να σημειωθεί ότι τα δάνεια στους παραγωγικούς κλά

δους σχεδόν τριπλασιάστηκαν και έφθασαν τα 1 301,4  

εκατομμύρια. Με τα δάνεια αυτά χρηματοδοτήθηκαν 

1 247 επενδυτικές πρωτοβουλίες στο βιομηχανικό κυ

ρίως τομέα. Στα 38 δάνεια συνολικού ύψους 459,5 εκα

τομμυρίων που χορηγήθηκαν από τους ιδίους πόρους 

της Τράπεζας προστίθενται 42 συνολικά δάνεια συνολι

κού ύψους 842 εκατομμυρίων που χορηγήθηκαν για τη 

χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα 

οποία 592,9 εκατομμύρια προέρχονται από ιδίους πό

ρους και 249.1 εκατομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ. 

Το 30 % περίπου των χορηγήσεων σ' αυτούς τους κλά

δους αφορά τις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών, το 

58 % τις βιομηχανίες ενδιάμεσων αγαθών και το 12 % πς 

βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών. Το 60 % περίπου 

αφορά βιομηχανικές επενδύσεις που πραγματοποιήθη

καν στην Ιταλία και το υπόλοιπο επενδύσεις στην Ιρλαν

δία, στην Ελλάδα, στη Γ αλλία. στη Δανία, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και στο Βέλγιο. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 

1982 

Κατανομή κατά τομέα 

•) Βλ. δάνεια αρ. 27.40.70,71,108.111.112.118-119 και 121. 

I Ε νέργεια (παραγωγή) 

Ενέργεια (μεταφορά) 

Μεταφορές 

Τηλεπικοινωνίες 

Νερό 

Γ εωργίο 

?V' 

Διάφορα έργα υποδομής 

Βιομηχανίες 

από τα οποία ΝΚΜ 

από τα οποία συνολικά 
δάνεια από ιδίους πόρους 

οπό τα οποίο συνολικά 
δάνεια από πόρους του 
ΝΚΜ 
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Οι πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια αυξήθηκαν 

και πάλι τόσο σε αξία όσο και σε αριθμό: 1 209 μικρομε

σαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες ενισχύθηκαν με πιστώ

σεις ύψους 453,5 εκατομμυρίων που προέρχονται από 

συνολικά δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν από τους 

ιδίους πόρους της Τράπεζας έναντι 860 πρωτοβουλιών 

και 288,3 εκατομμυρίων το 1981. Το μέσο ύψος των πιστώ

σεων αυτών φθάνει τις 375 000 ECU. Οι πρώτες πιστώ

σεις από συνολικά δάνεια που χορηγήθηκαν από τους 

πόρους του ΝΚΜ άρχισαν να διατίθενται στο τέλος του 

χρόνου. Το 50% περίπου των χορηγήσεων της Τράπε

ζας στη βιομηχανία, στη γεωργία και στις υπηρεσίες 

(912,9 εκατομμύρια) αποτελείται από πιστώσεις συ

νολικών δανείων (βλ. πίνακα 6). 

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν με τον τρόπο 

αυτό αφορούν τις τσιμεντοβιομηχανίες (μετατροπή τους 

ώστε να χρησιμοποιούν άνθρακα), τις βιομηχανίες 

ειδών διατροφής, τις μηχανικές κατασκευές, την αυτο

κινητοβιομηχανία, τις χημικές βιομηχανίες και τις βιομη

χανίες ηλεκτρικών ειδών. Σε μικρότερο βαθμό αφορούν 

τη γεωργία και την παροχή υπηρεσιών, κυρίως τουρι

στικών. 

Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να επιτρέψουν τη 

δημιουργία 16 300 μόνιμων θέσεων εργασίας περίπου. 

Το ύψος της επένδυσης για κάθε άμεσα δημιουργού

μενη θέση ανέρχεται σε 53 400 ECU ενώ φθάνει τις 

153 500 για τα μεγαλύτερα βιομηχανικά προγράμματα 

που χρηματοδοτούνται με ατομικά δάνεια. Το 95% των 

πιστώσεων και το 83 % του ποσού διατέθηκαν σε αν

εξάρτητες επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 

500 άτομα. Τα ποσοστά αυτά είναι 91 % και 75 % αντί

στοιχα για τις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα 

από 200 άτομα και 76 % και 48 % για τις μικρές επιχειρή

σεις που απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα. 

Συνολικά δάνεια χορηγήθηκαν για τη χρηματοδότηση 

επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προ

βληματικών περιοχών (35 συνολικά δάνεια ύψους 570,7  

εκατομμυρίων) και στην ορθολογική κατανάλωση της 

ενέργειας (6 συνολικά δάνεια ύψους 102,5 εκατομμυρίων 

από τα οποία 18,9 εκατομμύρια από τους πόρους του 

ΝΚΜ), ενώ από το 1982 μπορούν να χορηγηθούν και για 

τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων αν

εξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση (5 συνολικά δά

νεια ύψους 230.2 εκατομμυρίων από τους πόρους του 

ΝΚΜ). 

Η μέση διάρκεια των δανείων για έργα υποδομής και 

ενεργειακά προγράμματα είναι της τάξης των 14 ετών 

ενώ για τα βιομηχανικά κυμαίνεται γύρω στα 10. 

Το 80 % των βιομηχανικών επενδύσεων πραγματοποιεί

ται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, το 10 % από δημόσιες 

ενώ το υπόλοιπο από ημιδημόσιες. Τα συνολικά δάνεια, 

άν και χορηγούνται βασικά σε δημόσιους ή ημιδημό-

σιους φορείς, κατευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα. Το όγδο των ενεργειακών προγραμ

μάτων αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 

δημόσιους οργανισμούς οι οποίοι είναι και οι αποκλει

στικοί σχεδόν φορείς εκτέλεσης των έργων υποδομής. 

Πίνακας 6: Συμμετοχή των συνολικών δανείων στα δάνεια που χορηγήθηκαν στη βιομηχανία, στη γεωργία και 

στις υττηρεσίες στην Κοινότητα από το 1977 έως το 1982 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Πιστώσεις οπό τρέχοντα συνολικά δάνεια: 

αριθμός 
ύψος (α) — εκατομ. ECU 

Ατομικά δάνεια και πιστώσεις από συνολι
κά δάνειο: 

ύψος (β) — εκατομ. ECU 

Ποσοστιαία συμμετοχή των πιστώσεων 
από συνολικά δάνεια στο σύνολο των 
χορηγήσεων 

(α)/(β) - % 

125 
53,6 

368,5 

14 

148 
68,3 

231,0 

30 

411 
128,2 

368,6 

35 

515 
128,2 

448.1 

847 
282,9 

1209 
453,5 

436,8 912,9 

29 65 50 
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Χρηματοδοτηθέντα προγράμματα στο εσο>τερικό της Κοινότητας κατά το 1982 

σε εκατομ. ECU 

από πόρους του ΝΚΜ από ιδίους 
πόρους 

• Ο <10 

τομέας 

Ενέργεια 

J 10.1 έως 30 Λοιπές υποδομές 

] Ο Βιομηχανία 

90,1 έως 270 

500χλμ. 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Χωροταξική κατανομή των δανείων 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ιταλία σημείωσαν και 
νέα αύξηση και ξεπέρασαν τα δύο δισεκατ. ECU: 1 558,7  
εκατομμύρια χορηγήθηκαν από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας (έναντι 1251,3 εκατομμυρίων το 1981) και 
449,4 εκατομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ (448,3  
εκατομμύρια το 1981). Τα δύο τρίτα περίπου των πιστώ
σεων αυτών κατευθύνθηκαν στη μεσημβρινή Ιταλία 
(1 125,2 εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 210,7 εκα
τομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ). Παρά τη δύσκολη 
γενικά οικονομική κατάσταση, οι χορηγήσεις στη βιομη
χανία σημείωσαν αύξηση κατά 300 % περίπου χάρη στη 
στενή συνεργασία της Τράπεζας με μεγάλο αριθμό ιτα
λικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο δευτερογενή τομέα, 
και σε μικρότερο βαθμό στον πρωτογενή και στον τριτο
γενή. αποτελούν το 43 % του συνόλου των δανείων που 
χορηγήθηκαν στην Ιταλία (652,6 εκατομμύρια από ιδίους 
πόρους και 223,7 εκατομμύρια από τους πόρους του 
ΝΚΜ ή συνολικά 876,3 εκατομμύρια). Τα δύο τρίτα περί
που των πιστώσεων αυτών χορηγήθηκαν στα πλαίσια 
συνολικών δανείων για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουΜών, ενώ ορισμένα από 
τα συνολικά αυτά δάνεια αφορούσαν επενδύσεις για 
την ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας. Τα σημαντι
κότερα επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτήθη
καν με ατομικά δάνεια αφορούν την αυτοκινητοβιομη
χανία, τις βιομηχανίες οικοδομικών υλών (μετατροττή 
πολλών τσιμεντοβιομηχανιών ώστε να χρησιμοποιούν 
άνθρακα), τις βιομηχανίες ειδών διατροφής, τις χημικές, 
τις βιομηχανίες υάλου και τις βιομηχανίες ηλεκτρολογι
κού και ηλεκτρονικού υλικού. 

Στον πίνακα 7 γίνεται η κατανομή των δανείων που 
χορηγήθηκαν στην Ιταλία κατά οικονομικό στόχο και το
μέα. Το 71 % του συνολικού ποσού κατευθύνθηκε σε 
έργα περιφερειακής ανάτττυξης (1 450,1 εκατομμύρια 
από τα οποία 210,7 εκατομμύρια από τους πόρους του 
ΝΚΜ). ενώ τα δάνεια για την ανασυγκρότηση των πε
ριοχών στην Καμπανία και στα Βασιλικάτα τις οποίες 
έπληξαν οι σεισμοί του Νοεμβρίου 1980 έφθασαν τα 
194,8 εκατομμύρια (116,4 εκατομμύρια από ιδίους πό
ρους και 78,4 εκατομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ). 

Το 92 % περίπου του συνολικού ποσού των δανείων 
που χορηγήθηκαν για έργα περιφερειακής ανάτττυξης 
αφορούν επενδυπκά προγράμματα στη μεσημβρινή 
Ιταλία. Πάνω από το 50 % των δανείων χορηγήθηκε 
στην Πούλια (249,4 εκατομμύρια), στην Καμπανία (245.9  
εκατομμύρια) και στη Σικελία (189,8 εκατομμύρια), το 
20% περίπου ήταν συνολικά δάνεια και το υπόλοιπο 
χορηγήθηκε στο Λάτιο, στην Καλαβρία, στη Σαρδηνία, 
στα Αβρούζια και σε μικρότερο βαθμό στα Βασιλικάτα, 
στις Μάρκες και στο Μολίζε. 

Προκειμένου να διευκολύνει τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη διάφορων δραστηριοτήτων του δευτε
ρογενούς και του τριτογενούς τομέα στη μεσημβρινή 
Ιταλία, η Τράπεζα συνομολόγησε 13 συνολικά δάνεια 
συνολικού ύψους 288,6 εκατομμυρίων (125,5 εκατομμύ
ρια το 1981). 

Στα πλαίσια εξάλλου της έκτακτης βοήθειας της Κοι
νότητας για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων 
περιοχών στην Καμπανία και στα Βασιλικάτα, συνομο
λογήθηκε ένα επιδοτούμενο συνολικό δάνειο για την 
ανασύσταση των μέσων παραγωγής των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (2.6 εκατομμύρια). 

Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια, διατέθηκαν κατά το 
1982 404 πιστώσεις συνολικού ύψους 217,2 εκατομμυ
ρίων. Οι πιστώσεις αυτές κατευθύνθηκαν κυρίως στις 
βιομηχανίες ειδών διατροφής, προϊόντων μετάλλου και 
μηχανικής, οικοδομικών υλών, ξύλου, ελαστικού και 
πλαστικών υλών, ηλεκτρικών ειδών και χημικών 
προϊόντων. 

Εκτός από ένα δάνειο για τον αγωγό αερίου Αλγερίας—  
Ιταλίας που ενδιαφέρει πολλές περιοχές, οι πιστώσεις 
που χορηγήθηκαν στο Μετζοτζιόρνο κατανέμονται ως 
εξής: 

Στην Πούλια, η Τράπεζα συνέχισε τις χρηματοδοτήσεις 
της δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση του δι
κτύου ύδρευσης και των βιομηχανικών δομών. Τα 
χορηγηθέντα δάνεια αφορούν αποστραγγιστικά έργα 
και έργα ύδρευσης, την αποκατάσταση ενός υδαταγω-
γού που είχε καταστραφεί από τους σεισμούς του 1980,  
την επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου για τη διευκό
λυνση της εγκατάστασης και λειτουργίας νέων μονάδων 
και τη διαμόρφωση βιομηχανικών περιοχών. Οι πιστώ
σεις στη βιομηχανία ενδιαφέρουν κυρίως τις μικρομεσαί
ες επιχειρήσεις οι οποίες έλαβαν 72 πιστώσεις από συ
νολικά δάνεια. 

Στην Καμιτανία, εκτός από τα έργα επισκευής των δι
κτύων ύδρευσης και των ηλεκτρικών, τηλεφωνικών και 
σιδηροδρομικών γραμμών και τη δημιουργία οικιστικών 
κέντρων στις σεισμόπληκτες περιοχές, οι χορηγήσεις 
αφορούν την επέκταση του δικτύου παροχής πόσιμου 
νερού και μια νέα φάση της δημιουργίας δικτύου αποχέ
τευσης των ακαθάρτων: τα έργα για τον καθαρισμό του 
κόλπου της Νεάπολης αποτελούν ένα από τα σημαντικό
τερα έργα αυτού του είδους που έχουν αναληφθεί μέχρι 
σήμερα, καθώς ενδιαφέρουν πολλά εκτατομμύρια 
ατόμων και αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τη ρύ
πανση σε μια μεγάλη ζώνη της Καμπανίας. Η Τράπεζα 
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Ta δάνεια για τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων—  
βιομηχανικών βασικά — αυξήθηκαν σημαντικά το 1982και 
έφθασαν τα 1301,4 εκατομμύρια. Σημαντικό μέρος (842  
εκατομμύρια, από τα οποία 249.1 από τους πόρους του ΝΚΜ) 
χορηγήθηκε με τη μορφή συνο\ικών δανείων για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού μεγέθους των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι πιστώσεις από συνολικά δάνεια 
έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση 1171 μικρομεσαίων 
βιομηχανικών και τουριστικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

έχει επιπλέον χρηματοδοτήσει με 63 πιστώσεις από 

συνολικά δάνεια επενδύσεις μικρομεσαίων βιομηχα

νικών επιχειρήσεων και με ατομικά δάνεια τον εκσυγ

χρονισμό ενός υαλουργείου, την αναδιάρθρωση μιας 

μονάδας παραγωγής πλυντηρίων καθώς και δυο ξενο

δοχεία. 

Στη Σικελία, η Τράπεζα χορήγησε δύο δάνεια για τη 

δημιουργία εγκαταστάσεων που θα συμβάλουν στην 

ορθολογική κατανάλωση ενέργειας σε ένα διυλιστήριο, 

για τη βελτίωση των βιομηχανικών υποδομών, τον εξο

πλισμό ενός διεθνούς τηλεπικοινωνιακού κέντρου και 

την επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου. Χρηματοδότη

σε επίσης την αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό και 

την επέκταση ενός εργοστασίου αυτοκινήτων που είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά συγκροτήματα του 

νησιού, την επέκταση τριών ξενοδοχειακών μονάδων και 

επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Στις Μάρκες, δάνεια χορηγήθηκαν για ένα αρτοποιείο 

και για τον εκσυγχρονισμό μιας μονάδας παραγωγής 

ελαστικών σωλήνων. Στο Μολίζε τέλος η Τράπεζα 

χορήγησε ένα δάνειο για τον εκσυγχρονισμό της αυτο

κινητοβιομηχανίας. 

Έχουν χρηματοδοτηθεί επίσης με ποσό 114,2 εκατομμυ

ρίων διάφορα έργα περιφερειακού ενδιαφέροντος σε 

προβληματικές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ιτα

λίας: πρόκειται συγκεκριμένα για ένα νέο τμήμα του αυ

τοκινητόδρομου που διασχίζει το Φριούλι κι' ένα συνολι

κό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ

τικών πρωτοβουλιών. Οι 108 πιστώσεις συνολικού 

ύψους 63,9 εκατομμυρίων που διατέθηκαν το 1982 από 

συνολικά δάνεια κατευθύνθηκαν σε βιομηχανίες οικοδο

μικών υλών, προϊόντων μετάλλου και μηχανικής, ξύλου 

και ειδών διατροφής, 

Στο Λάτιο, η Τράπεζα συγκέντρωσε τις χρηματοδοτήσεις 

της σε βιομηχανικά προγράμματα: εκσυγχρονισμός μο

νάδων παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ηλε

κτρονικών κυκλωμάτων και υπολογιστών και υγειονομι

κού υλικού καθώς και 67 επενδυτικές πρωτοβουλίες μι

κρού και μεσαίου μεγέθους. 

Στην Καλαβρία χρηματοδοτήθηκε η επέκταση του 

τηλεφωνικού δικτύου και η εκτέλεση αρδευτικών έργων. 

Στη Σαρδηνία, οι χορηγήσεις αφορούν την ύδρευση 

ορισμένων περιοχών στα δυτικά και στα νότια της 

νήσου, την εκτέλεση έργων υποδομής στη βιομηχανική 

περιοχή της Όλμπια και αρδευτικών έργων στις πεδιά

δες του Καπιντάνο και του Οριστάνο και την υποκατά

σταση του πετρελαίου με άνθρακα σε δύο τσιμεντο

βιομηχανίες, ενώ ένα συνολικό δάνειο χορηγήθηκε για 

τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στα Αβρούζια αφορούν 

την επέκταση ενός δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού 

σταθμού που αποτελεί μέρος του συστήματος Intelsat,  

την εκτέλεση έργων οδοποιίας καθώς και έργων υπο

δομής σε βιομηχανικές περιοχές. Από τα δάνεια στη 

βιομηχανία μπορούν να αναφερθούν τα δάνεια που 

χορηγήθηκαν για τον εκσυγχρονισμό μιας μονάδας 

μηχανολογικού υλικού, ενός ζυθοποιείου και μιας μονά

δας υγειονομικού υλικού. 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν για προγράμματα που 

ανταποκρίνονται στους ενεργειακούς στόχους της Κοι

νότητας ανέρχονται σε 450,3 εκατομμύρια (404.1 εκα

τομμύρια από ιδίους πόρους και 46,2 από τους πόρους 

του ΝΚΜ), ενώ ορισμένα παρουσιάζουν και περιφερεια

κό ενδιαφέρον. Τα δάνεια αυτά αφορούν την αξιο

ποίηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 

καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για διατρήσεις 

μεγάλου βάθους (118,7 εκατομμύρια), την κατασκευή 

τμημάτων μήκους 240 χλμ. των αγωγών που θα μεταφέ

ρουν το αέριο από την Αλγερία και τη Σοβιετική Ένωση 

και σταθμούς συμπίεσης καθώς και την ενίσχυση και την 

επέκταση των δικτύων διανομής στην Αιμιλία-Ρομανία, 

στην Τοσκάνη, στη Λιγυρία και στο Πεδεμόντιο (συνολικά 

133,9 εκατομμύρια). Αφορούν επίσης επενδύσεις για την 

ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας (171,2 εκατομμύ

ρια) σε εργοστάσια αυτοκινήτων της περιοχής του Τουρί

νο, σε μια χημική βιομηχανία στην Τοσκάνη, σε μια μονά

δα παραγωγής μονωτικών ινών εξ υάλου στη Λομβαρ

δία, σ' ένα διύλιστήριο πετρελαίου στη Σικελία, σε δώδε

κα τσιμεντοβιομηχανίες καθώς κι' ένα σημαντικό 

πλήθος μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών για 

τις οποίες χορηγήθηκαν πέντε συνολικά δάνεια από τα 

οποία το ένα από τους πόρους του ΝΚΜ. Από τα εκ

κρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν 34 πιστώσεις συνολι

κού ύψους 27,7 εκατομμυρίων για τις επενδυτικές αυτές 

πρωτοβουλίες. Ένα άλλο συνολικό δάνειο τέλος 

χορηγήθηκε για έργα υποδομής μεσαίου μεγέθους που 

συμβάλλουν στην ορθολογική κατανάλωση της ενέργει

ας. 

Στα Βασιλικάτα, εκτός από τα έργα επισκευής των δι

κτύων ύδρευσης και των ηλεκτρικών, τηλεφωνικών και 

σιδηροδρομικών γραμμών και τη δημιουργία νέων οικι

στικών κέντρων, η Τράπεζα χρηματοδότησε διάφορα 

έργα οδοποιίας καθώς και αποστραγγιστικά έργα. 

Η ενίσχυση των υποδομών κοινοτικού ενδιαφέροντος 

αποτέλεσε αντικείμενο δανείων συνολικού ύψους 136,1  

εκατομμυρίων που διατέθηκαν για έργα στους δρόμους 

και στους αυτοκινητόδρομους προς τη Γαλλία, την Ελβε

τία και την Αυστρία (σήραγγα του Φρεζούς, υπεράλπεια 
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ττεράσματα, ςαιτοκινητόδρομος του Φριούλι) και για 
επενδύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του πε
ριβάλλοντος (καθαρισμός του κόλπου της Νεάπολης, 
μείωση της ρύπανσης σε δύο παραπόταμους του Άρ-
νου). 

Οι χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων εκσυγχρονισμού ή 
μετατροττής επιχειρήσεων, εκτός αυτών που χο-
ρηγήθηκαν για προγράμματα περιφερειακού ενδιαφέ
ροντος, έφθασαν τα 238,3 εκατομμύρια. Στην κατηγορία 
αυτή κατατάσσονται αφενός τα έργα διαμόρφωσης της 
βιομηχανικής περιοχής του Πράτο που συνδέονται με τη 

μετατροπή της κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας και 
αφετέρου τρία σχέδια για τη χρήση προηγμένης τεχνο
λογίας (τηλεπικοινωνίες μέσω δορυφόρων, αντικαρκινι
κά ιδιοσκευάσματα και φυτοφάρμακα) και τέσσερα συ
νολικά δάνεια συνολικού ύψους 192,6 εκατομμυρίων 
που χορηγήθηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ για τη 
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων των μικρο
μεσαίων βιομηχανικών και τουριστικών επιχειρήσεων 
της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας που πραγματοποιούν
ται εκτός των προβληματικών περιοχών. Προς το τέλος 
του χρόνου άρχισαν να διατίθενται οι πρώτες πιστώσεις 
από τα συνολικά αυτά δάνεια. 

Πίνακας 7: Δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ιταλία το 1982 
Κατανομή κατά προέλευση πόρων, οικονομικό στόχο και τομέα 

Από ιδίους πόρους Από πόρους του ΝΚΜ Σύνολο 
σε εκστομ. ECU σε εκατομ. ECU σε εκατομ. ECU % 

Σύνολο Ιταλίας 1588,7 449,4 2 038,1 100 

Κατανομή κατά οικονομικό στόχο 

Περιφερειακή ανάπτυξη 1239,4 210,7 1450,1 71,1 
από την οποία Μετζοτζιόρνο 1125,2 210,7 1335,9 65,5 
Ανασυγκρότηση 116,4 78,4 194,8 9,5 

Ενέργεια (2) 404,1 46,2 450,3 22,1 
υδρογονάνθρακες 118,7 — 118,7 5,8 
αγωγοί αερίου 118,8 15,1 133,9 6,6 
ορθολογική κατανάλωση ενέργειας 166,6 31,1 197,7 9,7 
Ατομικά δάνεια 83.0 12,2 95,2 4,7 
Συνολικά δάνεια 83,6 18,9 102,5 5.0 

Επικοινωνίες και λοιπές υποδομές κοινοτικού 

ενδιαφέροντος 79,4 56,7 136,1 6.7 
Εκσυγχρονισμός και μετατροπή επιχειρήσεων 45,7 192,6 238,3 11.7 

Εκσυγχρονισμός και μετατροττή 4.6 — 4,6 0.2 
Νέες τεχνολογίες 41.1 — 41,1 2.0 

Παραγωγικές επενδύσεις των MME — 192,6 192,6 9.5 

Μειον[η — 179,9 -56.7 — 236,6 - 11,6 

Κατανομή κατά τομέα 

Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές υποδομές 936,1 225,7 1161,8 57,0 
Ενέργεια (2) 249,6 15.1 264,7 13,0 
Επικοινωνίες 380,9 97,5 478.4 23,5 
Υδραυλικές υποδομές 221,3 113,1 334,4 16,4 
Λοιπές υποδομές 84,3 — 84,3 4,1 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες 652,6 223,7 876,3 43,0 
Ατομικά δάνεια 247,4 12,2 259,6 12,7 
Συνολικά δάνεια 405,2 211,5 616,7 30,3 
Πιστώσεις αττό τρέχοντα συνολικά δάνεια 309,1 — 309,1 15.2 

(ή Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγήσεων που δικαιολογούνται με αναφορά σε πολλούς στόχους. 
(2) Βλ. σημ. 3 του πίνακα 2. 
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Οι χορηγήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν διπλα
σιάστηκαν και έφθασαν τα 490,6 εκατομμύρια που προ
έρχονται όλα από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
έναντι 252,7 εκατομμυρίων κατά το 1981 (από τα οποία 
33,9 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από τους πόρους του 
ΝΚΜ). 

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει κυρίως από την αύξηση των 
δανείων που χορηγήθηκαν για επενδύσεις στον ενερ
γειακό τομέα (188,4 εκατομμύρια) και στο βιομηχανικό 
(79,9 εκατομμύρια). Οι χορηγήσεις για έργα υποδομής 
των μεταφορών (52,1 εκατομμύρια), για έργα ύδρευσης 
και βιολογικού καθαρισμού (90 εκατομμύρια) καθώς και 
για διάφορα άλλα έργα υποδομής (80,2 εκατομμύρια) 
παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. 

Το 84 % περίπου των δανείων αφορά έργα περιφερεια
κού ενδιαφέροντος, το 36 % των επενδύσεων παρουσιά
ζουν κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον λόγω βασικά της 
συμβολής τους στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων 
της Κοινότητας και το 20 % των έργων συμβάλλουν ταυ
τόχρονα και στους δύο στόχους. 

Οι πιστώσεις αυτές κατευθύνθηκαν κυρίως στη Σκωτία 
(159,7 εκατομμύρια ή το ένα τρίτο του συνόλου) καθώς 
και στη βόρεια και βορειοδυτική Αγγλία και στο Γιόρκ-
σάιρ και Χάμπερσάιντ (184 εκατομμύρια). 

Τα χρηματοδοτηθέντα ενεργειακά προγράμματα αφο
ρούν βασικά την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων; 
πυρηνικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
επεξεργασίας των πυρηνικών καυσίμων και εκμετάλ
λευση κοιτασμάτων πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα 
(162,2 εκατομμύρια), καθώς και την ηλεκτροδότηση των 
νησιών του αρχιπελάγους: σταθμός ηλεκτροπαρα
γωγής στα Σέτλαντ και σύνδεση των Ορκάδων στο 
σκωτικό δίκτυο με υποβρύχιο καλώδιο το οποίο μειώ
νοντας τη χρήση των τοπικών σταθμών ντήζελ θα συμβά
λει στην εξοικονόμηση ενέργειας (26,2 εκατομμύρια). 

Οι υποδομές περιφερειακού ενδιαφέροντος βρίσκονται 
κυρίως στη Σκωτία (84,3 εκατομμύρια) και αφορούν την 
κατασκευή δρόμων (περιφερειακοί δακτύλιοι του Εδιμ
βούργου και της Γλασκώβης), έργα ύδρευσης, αποχέ
τευσης και βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, διάφο
ρα έργα οδοποιίας, την επέκταση του αερολιμένα της 
Νταντή, τη διαμόρφωση βιομηχανικών περιοχών στη νό
τια Σκωτία και τον εξοπλισμό τους μερικές φορές με 
προκατασκευασμένες μονάδες. Η δρομολόγηση νέων 
κλιναμαξών που χρηματοδότησε η Τράπεζα θα βελτιώ
σει την εξυπηρέτηση στη γραμμή Λονδίνου-Μπρίστολ. 
Δάνεια επίσης έχουν χορηγηθεί στο Γιόρκσάιρ και Χά
μπερσάιντ για έργα ύδρευσης, τη βελτίωση του οδικού 
δικτύου και την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας των 
στερεών αποβλήτων, στη βορειοδυπκή Αγγλία για 
υδραυλικές υποδομές και για έναν αυτοκινητόδρομο. 

στην Ουαλλία για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, 
σταθμούς βιολογικού καθαρισμού και την κατασκευή 
του περιφερειακού δακτυλίου του Κάρντιφ (23,4 εκατομ
μύρια) και στη νοποδυτική Αγγλία για αποχετευτικά 
έργα (9,1 εκατομμύρια). 

Τα δάνεια για βιομηχανικά προγράμματα τριπλα
σιάστηκαν και έφθασαν τα 79,9 εκατομμύρια. Τα δάνεια 
αυτά αφορούν ένα ευρύ φάσμα κλάδων: μονάδα πα-

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1982 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και τομέα 
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ραγωγής αεραντλιών για πυρηνικούς σταθμούς τύπου 
AGR κοντά στη Γλασκώβη, μονάδα παραγωγής 
κινητήρων στο Πλύμουθ και ηλεκτρικών καλωδίων στη 
βορειοδυτική Αγγλία. Χορηγήθηκαν επίσης τρία συνολι
κά δάνεια και συνάφθηκε μια σύμβαση εντολής για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών και τουρι

στικών επιχειρήσεων σης προβλημαπκές περιοχές της 
χώρας. 

Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια και τη σύμβαση εντο
λής διατέθηκαν 33 πιστώσεις για τη χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων βιομηχανικών και τουριστικών επενδυτικών 

Χορηγήσεις περιφερειακού ενδιαφέροντος στο εσοιτερικό της Κοινότητας από το 1978 έως το 1982 
σε εκατομ. ECU 
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πρωτοβουλιών (7,8 εκατομμύρια). Οι επενδύσεις αυτές 
πραγματοποιούνται στο Γιόρκσάιρ και Χάμπερσάιντ, 
στη βορειοδυτική Αγγλία και στη Σκωτία. 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στη Γαλλία αυξήθηκαν 
κατά 73% και έφθασαν τα 461,9 εκατομμύρια, από τα 
οποία 424,3 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από τους ιδίους 
πόρους της Τράπεζας και 37,6 από τους πόρους του 
ΝΚΜ. 

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια ο ενεργειακός τομέας 
απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων 
(311,7 εκατομμύρια). Αυξήθηκαν επίσης οι πιστώσεις 
στους παραγωγικούς κλάδους (39,8 εκατομμύρια από 
ιδίους πόρους και 37,6 από τους πόρους του ΝΚΜ) και οι 
χρηματοδοτήσεις των μικρών έργων υποδομής (72,7  
εκατομμύρια). 

Αρκετά δάνεια αφορούν την αξιοποίηση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων για τη μείωση της εξάρτησης από 
το πετρέλαιο. Αφορούν πιο συγκεκριμένα τις δύο 
πρώτες μονάδες του ττυρηνικού αντιδραστήρα ελαφρού 
ύδατος της Μπελβίλ και τον ττυρηνικό αντιδραστήρα τα
χέων νετρονίων Super-Phénix. Χρηματοδοτήθηκε 
επίσης στα νότια της χώρας η κατασκευή μιας νέας μονά
δας του θερμοηλεκτρικού σταθμού του Μερέν και η 
αύξηση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λιγνίτη της 
Γκαρντάν που τροφοδοτούν το σταθμό αυτό. Η παρά
ταση του χρόνου εκμετάλλευσης του ορυχείου αυτού θα 
επιτρέψει τη διατήρηση 2 000 θέσεων εργασίας περί
που. 

Τα δάνεια στη βιομηχανία (77,4 εκατομμύρια) αφορούν, 
εκτός από την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μιας μο
νάδας παραγωγής ειδικών χαλύβων και κραμάτων για 
την αεροναυπκή και την ενέργεια στα νότια της Του
λούζης, επενδύσεις μικρομεσαίων βιομηχανικών επι
χειρήσεων. 

Δύο συμβάσεις συνολικών δανείων που έχουν συναφθεί 
αφορούν τη χορήγηση πιστώσεων για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών του 
δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα αφενός στις 
περιοχές όπου χορηγούνται ενισχύσεις περιφερειακής 
ανάπτυξης ή μετατροπής (16,1 εκατομμύρια από τους 
ιδίους πόρους της Τράπεζας) και αφετέρου εκτός των 
περιοχών αυτών (37,6 εκατομμύρια από τους πόρους 
του ΝΚΜ). Κατ' αυτό τον τρόπο χορηγήθηκαν το 1982 51  
πιστώσεις συνολικού ύψους 16,1 εκατομμυρίων για τη 
χρηματοδότηση 38 βιομηχανικών (11,7 εκατομμύρια) και 
13 τουριστικών επενδυτικών πρωτοβουλιών (4,4 εκατομ
μύρια) που πραγματοποιούνται όλες σε προβληματικές 
περιοχές και κυρίως σε περιοχές της δυτικής (16 πιστώ
σεις) και της νοτιοδυτικής χώρας (13 πιστώσεις). 

Ένα άλλο συνολικό δάνειο αφορά τη χρηματοδότηση 
επενδυτικών πρωτοβουλιών μικρού μεγέθους στον το

μέα της θαλάσσιας αλιείας και ιδίως τον εκσυγχρονισμό 
των αλιευτικών στολίσκων και τη μεταποίηση των 
προϊόντων. 

Στον τομέα των υποδομών τα δάνεια της Τράπεζας δια
τέθηκαν για έργα στη σιδηροδρομική γραμμή Λε Μαν-
Νάντης τα οποία θα βελτιώσουν τις συνδέσεις με τη δυ
τική Γαλλία καθώς και για την εκτέλεση λιμενικών 
έργων: κατασκευή αποβάθρας στα λιμάνια της Λα Ρο-
σέλ και της Σέτης και διαμόρφωση τερματικών σταθμών 
άνθρακα στα λιμάνια της Μασσαλίας και της Ρουέν. Τρία 
νέα συνολικά δάνεια τέλος χορηγήθηκαν για τη χρημα
τοδότηση κοινωφελών έργων μικρού και μεσαίου μεγέ
θους. 

Από τα τρία αυτά συνολικά δάνεια καθώς και από εκείνα 
που έχουν χορηγηθεί προηγουμένως, διατέθηκαν 158  
πιστώσεις συνολικού ύψους 46,6 εκατομμυρίων για την 
εκτέλεση οδικών έργων από οργανισμούς τοπικής αυτο
διοίκησης κυρίως στη νοτιοδυτική (115 πιστώσεις συ
νολικού ύψους 26,9 εκατομμυρίων) και στη δυτική χώρα 
(21 πιστώσεις συνολικού ύψους 11,4 εκατομμυρίων). 
Πιστώσεις συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων διατέθη
καν επίσης και για έργα στα λιμάνια της Νσντης και της 
Διέπ·πης. 

Οι χορηγήσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά 
30 % σε σχέση με το 1981 και έφθασαν τα 458,5 εκατομμύ
ρια, από τα οποία 333,6 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από 
τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 124,9 εκατομμύρια 
από τους πόρους του ΝΚΜ. Με το δάνειο των 80 εκατομ
μυρίων που χορηγήθηκε από τους πόρους του ΝΚΜ για 
την αποκατάσταση του καταστραφέντος οδικού και 
σιδηροδρομικού δικτύου και την ανακατασκευή των κτι
ρίων, των σχολείων και των κατοικιών που είχαν κατα
στραφεί από τους σεισμούς του Φεβρουαρίου 1981  
εξαντλείται το ποσό της προβλεπόμενης έκτακτης βοή
θειας (βλ. σελ. 28). 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη διάφορων περιοχών της χώρας με τη 
βελτίωση ιδιαίτερα των υποδομών των επικοινιών τους 
(139,6 εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 44,9 εκατομ
μύρια από τους πόρους του ΝΚΜ) και την ενίσχυση επι
χειρήσεων των παραγωγικών κλάδων (138,7 εκατομμύ
ρια). Οι δύο χρηματοδοτηθέντες σταθμοί ηλεκτροπα
ραγωγής στις Πηγές και στο Στράτο συνολικής ισχύος 
360 μεγαβάτ θα συμβάλουν στην υποκατάσταση του 
εισαγομένου πετρελαίου. 

Στον τομέα των επικοινωνιών, δάνεια χορηγήθηκαν για 
την επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου και τον εκσυγ
χρονισμό αστικών και υπεραστικών τηλεφωνικών 
κέντρων εκτός των περιοχών της Αθήνας και της Θεσσα
λονίκης. Οι οδικοί άξονες Θεσσαλονίκης-Σερρών-Προ-
μαχώνα και Πάτρας-Ολυμπίας θα συμβάλουν στην 
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ανάπτυξη της ανατολικής Μακεδονίας και της δυτικής 

Πελοποννήσου. 

Η Τράπεζα χορήγησε επίσης ένα δάνειο για τη δια

μόρφωση των βιομηχανικών περιοχών της Κομοτηνής, 

της Καβάλλας, του Βόλου, της Πάτρας και του Ηρα

κλείου, στις οποίες δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στο 

πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης. 

Οι χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προγραμμάτων στους 

παραγωγικούς κλάδους και ιδιαίτερα στον κλάδο των 

βασικών βιομηχανιών αφορούν την κατασκευή ή τη με

τατροπή, ώστε να χρησιμοποιούν άνθρακα, τριών τσι

μεντοβιομηχανιών και την κατασκευή ενός τερματικού 

σταθμού άνθρακα για τον εφοδιασμό τους, καθώς και 

τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της παραγωγής μιας 

μονάδας αλουμίνας και αλουμινίου στον Κορινθιακό 

Κόλπο (συνολικά 55,3 εκατομμύρια). 

Έξι συνολικά δάνεια εξάλλου συνομολογήθηκαν με διά

φορους οργανισμούς της χώρας για τη χρηματοδότηση 

μικρομεσαίων βιομηχανικών και τουριστικών επενδυ

τικών πρωτοβουλιών (48,4 εκατομμύρια) καθώς και 

επενδύσεων στη γεωργία και στην αγροτοβιομηχανία ή 

συλλογικών αρδευτικών έργων (35,2 εκατομμύρια). 

Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν το 1982, 78  

πιστώσεις συνολικού ύψους 51,4 εκατομμυρίων. Απ' αυ

τές μια πίστωση 165 000 ECU, που χορηγήθηκε με επι

δότηση επιτοκίου σε βάρος του γενικού προϋπολογι

σμού των Κοινοτήτων για την κατασκευή ενός αρχαιολο

γικού μουσείου στη Μήλο, αποτελεί την πρώτη παρέμ

βαση της Τράπεζας για την προστασία της πολιτιστικής 

και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κοινότητας και θα 

συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού. 

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων που έχουν διατε

θεί από συνολικά δάνεια συγκεντρώθηκε στην ανατο

λική Στερεά και στην Εύβοια, στην κεντρική και ανατο

λική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στη δυτική Στερεά 

και στη Θεσσαλία. Τα επενδυτικά σχέδια που χρηματο

δοτήθηκαν αφορούν τα είδη διατροφής, τον τουρισμό, 

την κλωστοϋφαντουργία, τη βιομηχανία δέρματος και τη 

γεωργία. Τέσσερις πιστώσεις διατέθηκαν για τον εκ

συγχρονισμό 500 περίπου γεωργικών και κτηνοτρο

φικών εκμεταλλεύσεων, ενώ άλλες επτά συνολικού 

ύψους 6,5 εκατομμυρίων διατέθηκαν για την πραγματο

ποίηση επενδύσεων μικρού μεγέθους που συμβάλλουν 

στην ορθολογική χρήση της ενέργειας. 

Τα δάνεια στην Ιρλανδία έφθασαν τα 325,4 εκατομμύρια 

από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και τα 83,1 εκα

τομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ ή συνολικά τα 

408,5 εκατομμύρια έναντι 342,6 εκατομμυρίων το 1981.  

Πάνω από το 80 % των δανείων χορηγήθηκαν με επι

δότηση επιτοκίου στα πλαίσια του ΕΝΣ (βλ. σελ. 27). 

Όλα τα χρηματοδοτηθέντα έργα συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη διάφορων περιοχών της χώρας και κατανέ

μονται ως εξής: 

Πίνακας 8: Δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ιρλανδία 
το 1982 

κατανομή κατά προέλευση πόρων και τομέα 

(σε εκατομ. ECU) 

Βιομηχανία. 
Γεωργία και 

Υπηρεσίες Ενέργεια Υποδομές Σύνολο 

από τους ιδίους πόρους 
της Τράπεζας 113,7 66,6 145,1 325,4 
από τους πόρους του 
ΝΚΜ — 37.8 45,3 83,1 

Σύνολο 113,7 104,4 190,4 408,5 
% 219 25,5 46,6 100.0 

Το 42 % περίπου των πιστώσεων κατευθύνθηκε σε επεν

δύσεις για τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιών μεταξύ των 

διάφορων περιοχών της χώρας και με το εξωτερικό: 

συνέχιση του προγράμματος επέκτασης και εκσυγχρο

νισμού του τηλεφωνικού δικτύου (146,2 εκατομμύρια) 

και βελτίωση του οδικού δικτύου (24,8 εκατομμύρια). 

Δύο δάνεια εξάλλου αφορούν τις υδραυλικές υποδομές 

και την αποστράγγιση γεωργικών εκτάσεων. 

Στον ενεργειακό τομέα τα δάνεια αφορούν την κατα

σκευή του πρώτου ανθρακικού σταθμού της χώρας στο 

Μόνυπόιντ, την επέκταση δύο τυρφικών σταθμών, 

καθώς και την κατασκευή ενός αγωγού αερίου για την 

τροφοδοσία του δικτύου θέρμανσης της πόλης του Δου

βλίνου και διάφορων μονάδων της περιοχής από το κοί

τασμα φυσικού αερίου του Kinsale Head στην Ιρλαν

δική Θάλασσα. 

Τα έργα αυτά θα επιτρέψουν τη μείωση της εξάρτησης 

της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου κατά 1,6 εκα

τομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου το χρόνο. 

Τα δάνεια για επενδύσεις στους παραγωγικούς κλάδους 

κατευθύνθηκαν σ' ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: 

μια τσιμεντοβιομηχανία στο Λίμμερικ, μια μονάδα μετα

ποίησης του σίτου σε πρωτεΐνες, γλυκόζη, δεξτρόζη, 

άμυλο και φυτικά έμβρυα, προϊόντα στα οποία η Κοι

νότητα είναι ελλειμματική, νέα προγράμματα κατα

σκευής ετοιμοπαράδοτων εργοστασίων και συνέχιση 

της κατασκευής και της επέκτασης κέντρων επαγγελμα

τικής κατάρτισης που θα συμβάλουν στην αύξηση της 

παραγωγικότητας στη βιομηχανία και στη γεωργία. 

Τρία συνολικά δάνεια τέλος συνολικού ύψους 12,3 εκα

τομμυρίων συνομολογήθηκαν πρόσφατα με ιρλανδι

κούς φορείς για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων τουρι

στικών και γεωργικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν 462 πιστώ
σεις συνολικού ύψους 55,6 εκατομμυρίων για επενδύσεις 
στον τουριστικό τομέα, στις βιομηχανίες προϊόντων με
τάλλου και μηχανικής, ξύλου και ειδών διατροφής 
καθώς και στο γεωργικό και αλιευτικό τομέα. 10 πιστώ
σεις συνολικού ύψους 6,4 εκατομμυρίων διατέθηκαν σε 
480 γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για να 
τις βοηθήσουν να εκσυγχρονιστούν. 7 πιστώσεις τέλος 
συνολικού ύψους 1,4 εκατομμυρίων δεσμεύθηκαν για 
επενδύσεις μικρού μεγέθους που συμβάλλουν στην ορ
θολογική χρήση της ενέργειας. 

Τα δάνεια στην Δανία υπερδιπλασιάστηκαν και έφθα
σαν τα 305,3 εκατομμύρια (έναντι 142,9 εκατομμυρίων 
του 1981) από τα οποία 209,3 εκατομμύρια χορηγήθη
καν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 96 εκα
τομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ. 

Το 50% περίπου των δανείων αυτών διατέθηκε για 
επενδύσεις που συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης 
της Κοινότητας από το πετρέλαιο: εκσυγχρονισμός και 
επέκταση των δικτύων θέρμανσης των πόλεων Ώρχους 
και Βάρντε (73,4 εκατομμύρια) τα οποία ενδιαφέρουν 
γύρω στα 270 000 άτομα, μονάδα επεξεργασίας του φυ
σικού αερίου που προέρχεται από το κοίτασμα του 
Τύρα στη Βόρεια Θάλασσα, κατασκευή τμημάτων του 
δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε διάφορα σημεία 
της χώρας και διασύνδεσή του, με την προέκτασή του 
στη Γερμανία, με το ευρωπαϊκό δίκτυο. 

Τα έργα αυτά θα επιτρέψουν τη μείωση των εισαγωγών 
πετρελαίου κατά 380 000 τόνους ισοδυνάμου πετρε
λαίου το χρόνο. 

μος του νότου, τμήμα του άξονα Ελσίνκι — Λισσαβώνας 
που θα συνδέει την Κοπεγχάγη με τη γειτονική νήσο 
Φάλστερ, επέκταση του αλιευτικού λιμένα του Τάιν στη 
νήσο Μπόνχολμ, εμβάθυνση της διόδου για την είσοδο 
των πλοίων στο λιμάνι του Ώλμποργκ και κατασκευή 
ενός αεροδρομίου στη Γροιλανδία. 

Η Τράπεζα χρηματοδότησε επίσης ένα κέντρο ερευνών 
και ανάπτυξης της αλιείας στα νησιά Χίρτσχαλς και την 
επέκταση του σταθμού βιολογικού καθαρισμού και του 
αποχετευτικού δικτύου της πόλης Νάκσκοου που θα 
συμβάλουν στη μείωση της ρύπανσης της Βαλτικής Θά
λασσας σύμφωνα με τους στόχους της σύμβασης του 
Ελσίνκι. 

Ένα νέο συνολικό δάνειο τέλος συνομολογήθηκε με το 
δανικό δημόσιο. Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια δια
τέθηκαν 28 πιστώσεις για βιομηχανικές επενδύσεις με
σαίου μεγέθους στις περιοχές στα δυτικά του Μεγάλου 
Βελτ και κυρίως στις βιομηχανίες προϊόντων μετάλλου 
και ειδών διατροφής. Δύο πιστώσεις εξάλλου συνολικού 
ύψους 3,6 εκατομμυρίων διατέθηκαν για μικρές επενδύ
σεις σε δίκτυα θέρμανσης πόλης. 

Το 90 % των δανείων που χορηγήθηκαν στο Βέλγιο συ
νολικού ύψους 60,5 εκατομμυρίων (έναντι 182,5 εκατομ
μυρίων το 1981) διατέθηκε για τους ττυρηνικούς σταθ
μούς του Τιάνζ κοντά στη Λιέγη και του Ντουλ κοντά 
στην Αμβέρσα. Επιπλέον από ένα νέο συνολικό δάνειο 
διατέθηκαν τέσσερις πιστώσεις στη Βαλλωνία για μια 
μονάδα παραγωγής λιπασμάτων και ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων και μία στη Φλάντρα. 

Εκτός από ένα δάνειο για την πόντιση ενός υποβρύχιου 
τηλεπικοινωνιακού καλωδίου προς τις Κάτω Χώρες, οι 
άλλες πιστώσεις αφορούν έργα υποδομής των μετα
φορών περιφερειακού ενδιαφέροντος: αυτοκινητόδρο-

Στη Γερμανία τέλος η Τράπεζα χορήγησε ένα δάνειο 
ύψους 20,8 εκατομμυρίων για την κατασκευή της δεύ
τερης μονάδας ενός πυρηνικού σταθμού στη Βάδη-Βυρ-
τεμβέργη. 
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Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας ( ) 

Α. Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1982 

Το (τυνολικό ύψος των δανειακών συμβάσεων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας που υπογράφηκαν το 1982 για επενδυτικά 

προγράμματα στο εσωτερικό της Κοινότητας φθάνει τα 3 453,2 εκατομ. ECU. Η Τράπεζα έχει την οικονομική ευθύνη και 

καταχωρεί στον ισολογισμό της αυτές τις πράξεις, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 

28 έως 43. 

Οι οικονομικοί στόχοι για την επίτευξη των οποίων χορηγήθηκαν τα δάνεια και οι οποίοι αναφέρονται δεξιά των επενδυτικών 

προγραμμάτων υπάρχουν στον πίνακα 2: τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του άρθρου 130 α) της Συνθήκης 

της Ρώμης αναφέρονται ως «Περιφερειακή Ανάπτυξη». Εκείνα που έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του άρθρου 130 γ) 

κατανέμονται μεταξύ των κατηγοριών «Ενεργειακοί Στόχοι» και «Κοινοτικές Υποδομές». Ο τομέας «Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή» 

περιλαμβάνει τα επενδυτικά σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του άρθρου 130 γ) και τα προγράμματα αρ. 54 και 

103 που έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του άρθρου 130 6) (βλ. επίσης σελ. 25). 

Ορισμένα προγράμματα έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΝΚΜ (σελ. 55 και 56) και αναφέρονται με ένα αστερί

σκο. Το σημείο -I- χαρακτηρίζει τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ) 

με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % για επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ιταλία και στην Ιρλανδία. Τα έκτακτα δάνεια που 

έχουν χορηγηθεί για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας (βλ. σελ. 28) σημειώνονται με πλάγιους 

χαρακτήρες. Τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί επίσης με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. 

Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες 

Ελλάς ΕΤΒΑ Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανα
πτύξεως 

Γαλλία CAECL Caisse d'Aide à l'Équipement des 
Collectivités Locales 

Ιταλία ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade 

BNL Banca Nazionale del Lavoro 
CENTROBANCA Banca Centrale di Credito Popolare 
CIS Credito Industriale Sardo 
CREDIOP Consorzio di Credito per le Opere 

Pubbliche 
EFIBANCA Ente Finanziare Interbancario 

Ιταλία ENEL Ente Nazionale per lEnergia Elettrica 
S.pA. 

Ente Nazionale Idrocarburi 
Istituto Mobiliare Itaiiano 
Istituto Regionale per ii Finanziamento 
alle Industrie in Sicilia 

ISVEIMER istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 
Società Italiana per H Gas p.A. 
Società Italiana per l'Esercizio Telefo
nico p.A. 

ENI 
IMI 
IRFIS 

ITALGAS 
SIP 

Ηνωμένο 
Βασίλειο NWC National Water Council 

(1) Οι δανειακές συμβάσεις εκφάζονται κατά κανόνα στο ισόποσο του αντίστοιχου εθνικού νομίσματος. 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΒΕΛΓΙΟ 
σε εκατομ. ECU  

60,5 
2 750 εκατομμύρια βελγικά φράγκα 

1.—2.—3. Πυρηνικοί σταθμοί του Τιάνζ 
(Λιέγη) 2η και 3η μονάδα (902 και 1 003  
MW) και του Ντουλ (Αμβέρσα) — (897  

και 1 003 MW) 
Intercom et Ebes μέσω της Belgeiec-
trlc Finance B.V. 
— 1 δισεκατ. βελγικά φράγκα 

— 500 εκατομ. βελγικά φράγκα 
— 1 δισεκατ. βελγικά φράγκα 

4. Συνολικό δάνειο στην Εθνική Εταιρία 
Βιομηχανικών Πιστώσεων (SNCI) για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιο
μηχανικών πρωτοβουλιών στις περιοχές 
περιφερειακής ανάπτυξης 
250 εκατομ. βελγικά φράγκα 

ΔΑΝΙΑ 

22,1 
11.0 

21,9 

5.5 

209,3 

1 715,1 εκατομ. δανικές κορόνες 

5. Εκσυγχρονισμός και επέκταση του 
δικτύου αστικής θέρμανσης του Ώρχους 
Κοινότητα Ωρχους 
560 εκατομ. δανικές κορόνες 68,5 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU  

6. Σωληνώσεις για τη μεταφορά θερ
μότητας στο δίκτυο αστικής θέρμανσης 
του Βάρντε 
Κοινότητα Βάρντε 

40,3 εκατομ. δανικές κορόνες 

7.—8. Αγωγός φυσικού αερίου μήκους 
273 χλμ. για την εξυπηρέτηση των δι
κτύων διανομής φυσικού αερίου 21  
δήμων στα νότια της χώρας 
Naturgas Syd l/S μέσω της Kongerl- 
get Danmarks Hypotekbank og Fi- 
nansforvaltnlng 
— 120 εκατομ, δανικές κορόνες 
— 100 εκατομ. δανικές κορόνες 

9.—10.· Τμήμα μήκους 28,5 χλμ. του 

αυτοκινητόδρομου Κοπεγχάγης—Ραί-
μπυ 
Δανικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 

— 300 εκατομ. δανικές κορόνες 
— 350 εκατομ. δανικές κορόνες 

11. Λιμενικά έργα στο Τάιν 
Tejn Harbour Authority 
9,3 εκατομ. δανικές κορόνες 

4.9 

14,7 
12,2 

36,6 
42,5 

1.1 
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Ενεργείσκοί στόχοι 
Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετοτροπή 
Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκστομ. ECU 

12. Εμβάθυνση και διαπλάτυνση της διό

δου ενός λιμανιού στη βόρεια Γιουτ-

λάνδη 
Aalborg Harbour Authority 
68 εκατομ. δανικές κορόνες 8,3 

13. Κατασκευή περιφερειακού αερο

δρομίου στις δυτικές ακτές της Γροιλαν

δίας 
Δανικό Δημόσιο (Υπουργείο Γροιλαν

δίας) 
56 εκατομ. δανικές κορόνες 6,8 

14. Πόντιση υποβρύχιου καλωδίου τη

λεπικοινωνιών μεταξύ Δανίας και Κάτω 
Χωρών για τη βελτίωση των τηλεπι

κοινωνιών μεταξύ των βόρειων χωρών 

και της Κοινότητας 
Οργανισμός Ταχυδρομείων και Τηλε-
γραφείων μέσω του Δανικού Δημοσίου 
(Υπουργείο Οικονομικών) 
17,5 εκατομ. δανικές κορόνες 2,1 

15. Επέκταση σταθμού βιολογικού κα
θαρισμού των λυμάτων και κατασκευή 
αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων μή
κους 11 χλμ. στο Νάκσκοου 
Κοινότητα Νάκσκοου 
14 εκατομ. δανικές κορόνες 1.7 

16. Κατασκευή κέντρου ερευνών και 
ανάπτυξης της αλιείας στο Χίρτσχαλς (βό

ρεια Γιουτλάνδη) 
Nordsocentret. Rskerl- og Havfor-
skningscenter Selvejende Institution 
30 εκατομ. δανικές κορόνες 3,7 

17. Συνολικό δάνειο στο Δανικό Δημό
σιο (Υπουργείο Οικονομικών) για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών και τουριστικών επενδυτικών 
πρωτοβουλιών σε προβλημαπκές πε-
ριοχές 
50 εκατομ. δανικές κορόνες 6,1 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ^ 

50 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

18. Πυρηνικός σταθμός στο Φίλιπσ-
μπουργκ (Βάδη-Βυττεμβέργη) —2η μονά

δα (1 281 MW) 
Kernkraftwerk Philippsburg GmbH 
50 εκατομ. γερμανικά μάρκα 20.8 

ΕΛΛΑΣ 333,6 

21 485 εκατομ. δραχμές 

19. Υδροηλεκτρικός σταθμός στις Πηγές 
της Ηπείρου ισχύος 210 MW  
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
1 250 εκατομ. δραχμές 18,7 

20.—21. Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 
150 MW στο Στράτο (βόρεια του Αγρι

νίου) 
Δημόσιο Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 
— 1 250 εκστομ. δραχμές 20,1 
— 800 εκατομ. δραχμές 12,0 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

22. Τμήμα μήκους 78 χλμ. της οδικής 
αρτηρίας Θεσσαλονίκης—Σερρών 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας) 
700 εκατομ. δραχμές 10,5 

23. Δρόμος Πάτρας—Ολυμπίας: νέα κα

τασκευή πάνω από 100 χλμ., από τα 
οποία τα 72 θα είναι νέα χάραξη, και 
έργα σε παρακαμπτήριους μήκους 

68 χλμ. 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας) 
1 δισεκατ. δραχμές 15,0 

24.—25.* Επέκταση και εκσυγχρονισμός 

του δικτύου τηλεπικοινωνιών 
ΟΤΕ — Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών 

της Ελλάδος 
— σύνδεση σε υπεραστικά κέντρα 
333 000 συνδρομητών 
6,2 δισεκατ. δραχμές 99,1 

— σύνδεση σε αστικά κέντρα 81600  
συνδρομητών 
1 δισεκατ. δραχμές 15,0 

26. Διαμόρφωση των βιομηχανικών πε
ριοχών της Κομοτηνής, της Καβάλλσς, 

του Βόλου, της Πάτρας και του Ηρα

κλείου 
ΕΤΒΑ για τη θυγατρική της τη ΒΙΠΕΤΒΑ 

ΑΕ. 
300 εκατομ. δραχμές 4,5 

27. Αύξηση ικανότητας παραγωγής 

αλουμίνας, εκσυγχρονισμός μονάδων 
παραγωγής αλουμινίου και αλουμίνας, 
κατασκευή 250 εργατικών κατοικιών (Στε
ρεά Ελλάς) 
Αλουμίνιον της Ελλάδος μέσω της ΕΤΒΑ 
1 δισεκατ, δραχμές 15,0 

28. Κατασκευή τσιμεντοβιομηχανίας 
στο Μηλάκι Ευβοίας 
Ηρακλής ΑΓΕΤ μέσω της Εθνυτής Τρά
πεζας της Ελλάδος 
600 εκστομ. δραχμές 9,6 

29. Υποκατάσταση του πετρελαίου με 
άνθρακα, αύξηση της παραγωγικής ικα
νότητας και προμήθεια εξοπλισμού για 
τη μείωση της ρύπανσης σε μια τσιμε
ντοβιομηχανία στο Μικρό Βαθύ Αυλίδας 
Τσιμέντα Χαλκίδος Α.Ε. 
1 300 εκστομ. δραχμές 19,5 

30. Υποκατάσταση του πετρελαίου με 
άνθρακα σε μια τσιμεντοβιομηχανία στο 

Βόλο 
Ηρακλής ΑΓΕΤ μέσω της ΕΤΒΑ 
300 εκατομ. δραχμές 4,8 

31. Κατασκευή τερμαπκού σταθμού 

άνθρακα στο Μηλάκι Ευβοίας για τις τσι
μεντοβιομηχανίες της Ευβοίας και του Βό
λου 
Μεσογειοκαί Επιχεφήσεις Ανθρακος 
Α.Ε. μέσω της ΕΤΒΑ 
400 εκατομ. δραχμές 6,4 
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''^f.' 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

32.·33. Συνολικά δάνεια στην ΕΤΕΒΑ για 

τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιο
μηχανικών και τουριστικών προωτοβου-

λιών 
— 520 εκατομ. δραχμές 

— 1 δισεκατ. δραχμές 

34. Συνολικό δάνειο στην Εθνική Τρά
πεζα της Ελλάδος για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών 

επενδυτικών πρωτοβουλιών 
1 250 εκατομ. δραχμές 

35. Συνολικό δάνειο στην Τράπεζα 
Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων βιομηχανικών επενδυτικών 

πρωτοβουλιών 
310 εκατομ. δραχμιές 

36.—37. Συνολικό δάνειο στην Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματο

δότηση 
— μικρομεσαίων αγροτοβιομηχανικών 
και γεωργικών επενδυτικών πρωτοβου

λιών 
605 εκατομ. δραχμές 
— μικρομεσαίων γεωργικών και αγροτο
βιομηχανικών επενδυπκών πρωτοβου
λιών και μικρών συλλογικών αρδευτικών 

έργων 
1 700 εκατομ. δραχμές 

ΓΑΛΛΙΑ 

8,3 
15,0 

20,1 

5,0 

9.7 

25.5 

424.3 
2 731 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

38.-39. Πυρηνικός σταθμός στη Μπελ-
βιλ (κεντρική Γαλλία) — 1η και 2η μονά
δα ισχύος 1 270 MW η καθεμία 
Électricité de France — Service Na 
tional 
— 500 εκατομ. γαλλικά φράγκα 80,4 

— 600 εκατομ. γαλλικά φράγκα 91.6 

40. Πυρηνικός σταθμός Super-Phéntx 
(1 200 MW) στο Greys-Malville (Rhô

ne-Alpes) 
Centrale Nucléaire Européenne é 
Neutrons Rapides (NERSA) 
300 εκατομ. γαλλικά φράγκα 45,8 

41.-42. Λιγνιτωρυχείο και λιγνιτικός 

σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600  
MW στη Γκαρντάν (Κυανή Ακτή) 

Charbonnages de France 
— 350 εκατομ. γαλλικά φράγκα 56,3 

— 250 εκατομ. γαλλικά φράγκα 37,6 

43. Σιδηροδρομική γραμμή Αε Μαν-
Νάντης, κατάργηση 54 ισόπεδων διαβά
σεων για την αύξηση της ταχύτητας των 
αμαξοστοιχιών 
μέσω του CAECL 
— Περιφερειακός Δημόσιος Οργανι
σμός της Λουάρ 
25 εκατομ, γαλλικά φράγκα 
Νομός Μαιν-ε-Λουάρ 
10 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
Νομός Σαρθ 
16,5 εκατομ. γαλλικά φράγκα 
ή συνολικά 51,5 εκατομ. γαλλικά φράγκα 7,8 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

44.-45. Επέκταση του εμπορικού λιμέ
να της Λα Ροσέλ, κατασκευή προστατευ
τικών αναχωμάτων μήκους 1 800 μέτρων 
και κρηπιδώματος μήκους 180 μέτρων 
και εκτέλεση έργων ισοπέδωσης 
μέσω του CAECL 
— Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη
τήριο Λα Ροσέλ 
8 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,2 
— Νομός Σαρέντ Μαριτίμ και Syndicat  
Intercommunal à Vocation Multiple  

της περιοχής της Λα Ροσέλ 
24 εκατομ. γαλλικά φράγκα 3,6 

46. Διαμόρφωση δύο τερμαπκών 
σταθμών άνθρακα στο λιμάνι της Ρουέν 
Αυτόνομος Λιμένας της Ρουεν μέσω του 
CAECL 
15 εκατομ γαλλικά φράγκα 2,3 

47. Επέκταση του τερματικού σταθμού 
άνθρακα του Φος για να ανταποκριθεί 
στην αυξημένη διακίνηση άνθρακα 
Αυτόνομος Λιμένας Μασσαλίας μέσω 
του CAECL 
60 εκατομ. γαλλικά φράγκα 9,0 

46. Επέκταση του εμπορικού λιμένα της 
Σέτης με την κατασκευή μιας νέας 
επιωγής, μιας νέας αποβάθρας για ξηρά 
φορτία χύδην και μιας διπλής θέσης για 

οχηματαγωγά 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη
τήριο Σέτης μέσω του CAECL  
17.5 εκατομ. γαλλικά φράγκα 2,6 

49.—50.—51. Συνολικά δάνεια στο 
CAECL για τη χρηματοδότηση δημό
σιων έργων που εκτελούνται σε προβλη
ματικές περιοχές από οργανισμούς το
πικής αυτοδιοίκησης ή κρατικούς φορείς 
— 100 εκατομ. γαλλικά φράγκα 16,1 
— 100 εκατομ. γαλλικά φράγκα 15.1 

— 100 εκατομ. γαλλικά φράγκα 15,1 

52. Επέκταση και εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων παραγωγής εκλεκτών 
και ειδικών χαλύβων και κραμμάτων στο 
Μιντί-Πυρενέ 

Creusot-Loire S.A. 
35 εκατομ. γαλλικά φράγκα 5,6 

53. Συνολικά δάνεια στο CEPME — 
Crédit d'Équipement dee Petites et  

Moyennes Entreprises, για τη χρημα
τοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών 
πρωτοβουλιών στις περιοχές ανάπτυξης 

ή μετατροπής 
100 εκατομ. γαλλικά φράγκα 16,1 

54. Συνολικό δάνειο στο CCCC — 
Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον 

τομέα της θαλάσσιας αλιείας στις πα
ράκτιες περιοχές περιφερειακής ανά
πτυξης 
120 εκατομ. γαλλικά φράγκα 18,1 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

σε εκατομ. ECU 

325,4 

224.4 εκατομ. φλανδικές λίρες 

55. Ανθρακικός σταθμός ηλεκτροπα
ραγωγής στο Μόνυπόιντ, δύο μονάδες 
ισχύος ώο MW η καθεμία 
Electricity Supply Board 
28 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 40.5 + 

56.· Αγωγός φυσικού αερίου μήκους 

222 χλμ. μεταξύ των Κορκ, σημείο όπου 
φθάνει το φυσικό αέριο από το υποθαλ-

λάσιο κοίτασμα του Kinsale Head, και 
του Δουβλίνου όπου μ" ενα νέο αγωγό 
μήκους 24 χλμ. θα τροφοδοτείται το δί
κτυο θέρμανσης της πόλης 

Bord Gals EIreann 
18 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 26,1 -I-

57. Βελτίωση του οδικού δικτύου 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Oucovo·  
μυιών) 
7 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 10,2 -1-

58. Βελτίωση του οδικού δικτύου και 
των περιφερειακών δακτυλίων του Δου
βλίνου και του Κορκ 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μιών) 
10 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 14.6 -I-

59.· Επέκταση και εκσυγχρονισμός των 
τηλεφωνικών και τηλετυπικών συνδέ
σεων 54 000 συνδρομητών 
Department of Posts and Telegraphs  
μέσω της Irish Telecommunications  
Investments Ltd 
75 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 108,6 + 

60. Αποστραγγιστικά έργα σε γεωργική 
έκταση 50 000 εκταρίων 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
3 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 4,4 + 

61. Αποχετευτικά έργα και σταθμοί βιο
λογικού καθαρισμού των λυμάτων σε διά
φορα σημεία της χώρας 

Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργ^ο Ουιονο-
μικών) 
5 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 7,3 + 

62.-63. Κατασκευή 45 «ετοιμοπαρά
δοτων» και « επί παραγγελία» βιομηχα

νοστασίων μέσω του Ιρλανδικού Δημο
σίου (Υπουργείο Οικονομικών) 
— Industrial Development Authority 
11,6 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 16,9 + 
— Shannon Free Airport Develop
ment Company Limited 
7,9 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 11,5 + 

64. Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας 

τσιμεντοβιομηχανίας στο Λίμμερικ 

Irish Cement Ltd 
40 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 57,9 

65. Μονάδα μεταποίησης μαλακού σί

του στην Κομητεία του Κορκ 
Wheat Industries Limited 
5 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 7,2 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

S6. Κατασκευή 28 κέντρων επαγγελμα
τικής κατάρτισης στο βιομηχανικό και 
στο γεωργικό τομέα και επέκταση και εκ
συγχρονισμός 18 άλλων 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υττουργείο Οικονο
μικών) 
5.4 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 

67.-68. Συνολικά δάνεια στην 100 — 
Industrial Oredit Oompany Limited 
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
τουριστικών επενδυτικών πρωτοβουλιών 
— 2 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 
— 4 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 

69. Συνολικό δάνειο στην ΑΟΟ —  
Agricultural Oredit Oorporation για τη 
χρηματοδότηση γεωργικών επενδύσεων 
2.5 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 

ΙΤΑΛΙΑ 

7.9 -I-

2,9 
5.8 

3.6 

1 588,7 

2 094 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

70,—71. Αξιοποίηση του πετρελαϊκού 
κοιτάσματος ««Sarago Mare» στην 
Αδριατική Θάλασσα 
Elf Italiana S.p.A., Società Petrolifera 
Italiana p.A. και Ooparex S.A. μέσω  
του Istituto Bancario San Paolo di 
Torino 
— 40,8 δισεκατ. λιρέτες 31.0 
— 7,2 δισεκατ. λιρέτες 5.4 

72. Αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσι
κού αερίου «Porto Corsini», «Barbara»  
και «Ada» στην Αδριατική Θάλασσα 
AGIP S.p.A. 
100 δισεκατ. λιρέτες 75.4 + 

73. Εκτέλεση έργων και προμήθεια εξο
πλισμού για την ορθολογική κατα
νάλωση της ενέργειας σ' ένα διυλιστήριο 
πετρελαίου στη Σικελία 
ESSO ITALIANA S.p.A. μέσω του  
IRFIS 
15 δισεκατ. λιρέτες 11,4 

74. Αγωγός φυσικού αερίου Αλγερίας— 
Ιταλίας, τμήμα μήκους 258 χλμ, και σταθ
μοί συμπίεσης στη Σικελία και στην Κα
λαβρία 
SNAM S.P.A. μέσω του ENI 
120 δισεκατ. λιρέτες 91,2 -Ι-

75. Αγωγός φυσικού αερίου μήκους 31  
χλμ. που θα συνδέει τον αγωγό του σο
βιετικού αερίου με το εθνικό δίκτυο 
SNAM S.p.A. 
5,5 δισεκατ. λιρέτες 4,2 -I-

76. Ενίσχυση του δικτύου τροφοδοσίας  
της Μπολώνια με φυσικό αέριο  
Azienda Municipalizzata Gas e Ac
qua μέσω του Istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
6 δισεκατ. λιρέτες 4,5 -I-

77. Επέκταση του δικτύου διανομής φυ
σικού αερίου στην πεδιάδα του Αρνου 
FIORENTINA GAS S.p.A. μέσω της 
EFIBANCA 
5 δισεκατ. λιρέτες 3,8 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

78.* Επέκταση και ενίσχυση έξι δικτύων 
διανομής φυσικού αερίου σε διάφορα 
σημεία πις χώρας 
ITALGAS μέσω της 8AF0P—BNL 
20 δισεκατ. λιρέτες 15,1 + 

79. Αποκατάσταση του ηλεκτρικού δι
κτύου που καταστράφηκε από τους σει
σμούς του Νοεμβρίου 1980 (Κομπανία, 
Βασιλικάτα) 
ENEL 
10 δισεκατ. λιρέτες 7,6 

80. Εργασίες αποπεράτωσης της υπε-
ράλπειας οδικής σήραγγας του Φρεζούς 
που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία 
Société Italiana per II Traforo dei  
Frejus 
24 δισεκατ. λιρέτες 18,1 

81. Αυτοκινητόδρομος του Φριούλι, 
τμήμα μήκους 32 χλμ. προς τα αυστρια
κά σύνορα 
AUTOSTRADE — Concessioni e 
Costruzioni Autostrade S.p.A. μέσω  
του Cassa dl Risparmio delie Provin
cie Lombarde 
40 δισεκατ, λιρέτες 30,7 

82. Έργα οδοποιίας στις εθνικές οδούς 
24, 26 και 33 που καταλήγουν σε οκτώ 
υπεράλπεια περάσματα στα γαλλικά και 
στα ελβετικά σύνορα 
ANAS 
34,5 δισεκατ. λιρέτες 26,0 + 

83. Έργα οδοποιίας σης εθνικές οδούς 
16,17. 81 και 150 στα Αβρούζια 
ANAS 
33 δισεκατ. λιρέτες 25,3 + 

84. Έργα οδοποιίας στην εθνική οδό 93  
(Βασιλικάτα) 
ANAS 
34 δισεκατ. λιρέτες 25,7 + 

85. Κέντρο μεταγωγής των διεθνών 
τηλεφωνικών επικοινωνιών στο Παλέρμο 
ITALCABLE μέσω του IRFiS 
15 δισεκατ. λιρέτες 11,3 

86.-87. Επέκταση των δορυφορικών 
σταθμών τηλεπικοινωνιών 
— στα Αβρούζια 
Telespazio S.p.A. μέσω της EFÌBAN-
CA 
14 δισεκατ. λιρέτες 10,6 
— στη Λομβαρδία  
Teiespazlo S.p.A. 
8 δισεκατ. λιρέτες 6,0 

88. Επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου 
της Καλαβρίας, σύνδεση 67 000 νέων 
συνδρομητών 
SIP μέσω του IMI 
100 δισεκατ. λιρέτες 76,0 + 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάτττυξη 

σε εκατομ. ECU 

89. Επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου 
της Σικελίας και σύνδεση 166000 νέων 
συνδρομητών 
SIP μέσω της BNL 
100 δισεκατ. λιρέτες 75,5 + 

90.· Επέκταση του τηλεφωνικού δι

κτύου της Πούλια και σύνδεση 138 000  
νέων συνδρομητών 
SIP μέσω του CREDIOP 
90 δισεκατ. λιρέτες 68,0 + 

91. Επείγουσα επισκευή και αποκατά
σταση του τηλεφωνικού δικτύου που κα
ταστράφηκε από τους σεισμούς του 
Νοεμβρίου 1980 (Καμπανία-Βασιλικστα) 
SIP 
10 δισεκατ. λιρέτες 7,6 

92. Αρδευση πάνω από 18000 εκτα
ρίων και αποστραγγιστικά έργα σε 25 000  
óUa στη μεσημβρινή Ιταλία 
Cassa par il Mezzogiorno 
20 δισεκατ. λιρέτες 15.2 -l· 

93. Επέκταση και εκσυγχρονισμός του 
δικτύου ύδρευσης περιοχών της δυπκής 
και νόπας Σαρδηνίας όπου κατοικούν 
ένα εκατομμύριο άτομα 
Cassa per il Mezzogiorno 
35 δισεκατ, λιρέτες 26,6 + 

94. Επέκταση του δικτύου ύδρευσης 
της πόλης και της επαρχίας της Νεά
πολης, της Καζέρτας και της νήσου Ίσκια 
όπου κατοικούν 2 300 000 άτομα 
Cassa per li Mezzogiorno 
30 δισεκατ, λιρέτες 22,8 + 

95. Επέκταση των υδαταγωγών που 
τροφοδοτούν με πόσιμο νερό μια πε
ριοχή 800 000 ατόμων στην Πούλια 
Cassa per il Mezzogiorno 
55 δισεκατ. λιρέτες 41,8 + 

96. Επέκταση του δικτύου ύδρευσης 
στην Πούλια 
Ιταλικό Δημόοηο 
21,5 δισεκατ, λιρέτες 16,2 + 

97.· Επισκευή του υδατσγωγού του 
Πουλιέζε που καταστράφηκε από τους 
σεισμούς του Νοεμβρίου 1980 και της 
σήραγγας Παβοντσέλλι. και διάφορες 
υδραυλικές υποδομές 
Ιταλικό Δημόσιο 
75 δισεκατ. λιρέτες 56,7 

98. Εγκαταστάσεις για την παροχή πό
σιμου νερού και την αποχέτευση των 
ακαθάρτων σε 131 κοινότητες της Κα-
μπανίας και των Βασιλικάτων όπου βρί
σκονται τα νέα οικιστικά κέντρα για τη 
στέγαση 65000 σεισμοπλήκτων 
Cassa per II Mezzogiorno 
40 δισεκατ. λιρέτες 30,4 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 
Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

99. Εγκαταστάσεις για την παροχή πό
σιμου νερού και την αποχέτευση των 
ακαθάρτων σε 83 κοινότητες της Καμπά
νιας και των Βασιλικάτων όπου βρίσκο
νται τα νέα οικιστικά κέντρα για τη στέ
γαση 30 000 σεισμοπλήκτων 
Cassa per il Mezzogiorno  
15 δισεκατ. λιρέτες 11,5 

100.—101. Οδικές και σιδηροδρομικές 
συνδέσεις και έργα ύδρευσης και αποχέ
τευσης σε διάφορες βιομηχανικές πε
ριοχές της μεσημβρινής Ιταλίας 
Cassa per il Mezzogiorno 
— 20,1 δισεκατ. λιρέτες 15,3 
— 25 δισεκατ, λιρέτες 18,9 

102. Οδικές και σιδηροδρομικές συνδέ
σεις και έργα ύδρευσης και αποχέτευσης 
σε διάφορες βιομηχανικές περιοχές της 

Σικελίας 
Cassa per II Mezzogiorno 
40 δισεκατ. λιρέτες 30,4 -I-

103. Διαμόρφωση βιομηχανικής περι-

οχής κοντά στην Φλωρεντία 
Cassa dl Risparmi e Depositi de 
Prato 
6 δισεκατ, λιρέτες 4,6 

104. Συνολικό δάνειο στο IMI για την 
εκτέλεση έργων υποδομής μικρού και με
σαίου μεγέθους που συμβάλλουν στην 
αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών 

πόρων, στη διαφοροποίηση των εισα
γωγών ενέργειας και στην ορθολογική 

της κατανάλωση 
20 δισεκατ. λιρέτες 15,2 -I-

105. Υποκατάσταση του πετρελαίου με 
άνθρακα και ορθολογική χρήση της ενέρ
γειας σε μια τσιμεντοβιομηχανία στην 

Αιμιλία-Ρομανία 
INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI 
ROSSI S.p.A. μέσω της BNL-Sezione  
Speciale per II Credito Industriale 
10 δισεκατ. λιρέτες 7,6 

106. Υποκατάσταση του πετρελαίου με 
άνθρακα σε οκτώ τσιμεντοβιομηχανίες σε 
διάφορα σημεία της χώρας 
ITALCEMENTI S.p.A. μέσω πις EFI- 
BANCA 
34 δισεκατ. λιρέτες 26,1 

107. Υποκατάσταση του πετρελαίου με 
άνθρακα σε δύο τσιμεντοβιομηχανίες στη 

Σαρδηνία 
CEMENTERIE DI SARDEGNA S.p.A. 
μέσω τους CIS 
7 δισεκατ. λιρέτες 5.4 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

108. Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας 
μονάδας παραγωγής -θερμομονωτικού 
υλικού στη Λομβαρδία 
BALZARETTI MODIGLIANI S.p.A.  
μέσω του IMI 
15 δισεκατ. λιρέτες 11.5 

109. Μετατροπή μιας μονάδας πα
ραγωγής ελκυστής υάλου στο Σαλέρμο 
ώστε να χρησιμοποιεί την τεχνική «float» 
VERNANTE PENNITALIA S.p.A. μέσω  
της BNL-SezIone Speciale per II Cre
dito Industriale 
28,1 δισεκατ, λιρέτες 21,2 

110. Νέα μονάδα παραγωγής αντικαρκι
νικών ιδιοσκευασμάτων σε μια φαρμακο
βιομηχανία στο Νερβιάνο. νέα τοξικολο-

γικά και ογκολογικά εργαστήρια στο Νερ
βιάνο και εργαστήρια μοριακής βιολογίας 

στο Μιλάνο 
FARMITALIA CARLO ERBA S.p.A. 
μέσω του IMI 
18 δισεκατ. λιρέτες 13,6 

111. Μονάδα παραγωγής φυτοφαρ
μάκων στη Λομβαρδία 
BAYER Itaila S.p.A. μέσω του IMI  
14.5 δισεκατ. λιρέτες 11,0 

112. Εργασίες και εξοπλισμός για την 
ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας 
σε μια μονάδα χημικών προϊόντων στην 

Τοσκάνη 
SOLVAY & eie S.A. μέσω του Istituto 
Bancario San Paolo dl Torino 
20 δισεκατ. λιρέτες 15.1 

113. Αγορά δύο γεωτρύπσνων για χερ
σαίες γεωτρήσεις μεγάλου βάθους 
SAIPEM S.p.A. 
9 δισεκατ. λιρέτες 6,8 

114. Εργασίες και εξοπλισμός για τη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε 
μονάδες της FIAT στο Τουρίνο 
FIAT AUTO S.p.A. και FIAT VEICOLI  
INDUSTRIALI S.p.A. 
8 δισεκατ. λιρέτες 6.0 

115. Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονι
σμός τριών μονάδων συναρμολόγησης 

αυτοκινήτων 
FIAT AUTO S.p.A. μέσω του IMI  
65,1 δισεκατ. λιρέτες 49,2 

116. Αναδιάρθρωση και επέκταση μιας 
αυτοκινητοβιομηχανίας στη Σικελία 
FIAT AUTO S.p.A. μέσω του IMI  
18 δισεκατ. λιρέτες 13,8 

117. Αναδιάρθρωση και επέκταση μιας 
μονάδας παραγωγής ηλεκτρονικών κυ
κλωμάτων και υπολογιστικών μηχανών 

στο Λάτιο 
TEXAS INSTRUMENTS SEMICON
DUTTORI ITALIA S.p.A. μέσω του IMI 
5.8 δισεκατ. λιρέτες 4.4 · 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

118.—119. Αναδιάρθρωση μιας μονάδας 
παραγωγής πλυντηρίων στη Νεάπολη 
INDUSTRIE RIUNITE EURODOMES- 

TiCI μέσω του ISVEIMER 
— 6,8 δισεκατ. λιρέτες 5,1 
— 3,2 δισεκατ. λιρέτες 2,4 

120. Κατασκευή αρτοποιείου στις 
Μάρκες 
NUOVA FORNERIA ADRIATICA 
S.p.A. μέσω της INTERBANCA 
14,4 δισεκατ. λιρέτες 10,9 

121. Επέκταση και εκσυγχρονισμός δύο 
ζυθοποιείων 

ΑΤΙ DREHER S.p.A. και BIRRA DRE
HER S.p.A. μέσω του ISVEIMER 
23.1 δισεκατ. λιρέτες 17,6 

122. Εκσυγχρονισμός και αύξηση της 
παραγωγής δύο μονάδων παραγωγής 
υγειονομικού υλικού στα Αβρούζισ και 

στο Λάτιο 
FARMACEUTICI ATERNI FATER 
S.p.A. μέσω του ISVEIMER 
12,5 δισεκατ. λιρέτες 9,6 

123. Εκσυγχρονισμός, ορθολογική χρή
ση και αύξηση της παραγωγικής ικα

νότητας μιας μονάδας παραγωγής ελα
στικών σωλήνων και ιμάντων σης Μάρ

κες 
UNIROYAL MANULI S.p.A. μέσω του  
ISVEIMER 
9,5 δισεκατ. λιρέτες 7,2 

124. Διαρρύθμιση και εκσυγχρονισμός 
πέντε ξενοδοχειακών μονάδων συνο
λικής δυναμικότητας 1 100 κλινών στην 
Καμπανία και στη Σικελία 
ITALJOLLY-Compagnla Italiana del  
Jolly Hotels S.p.A. μέσω του IMI 
4 δισεκατ. λιρέτες 3,0 

125.—126.—127. Συνολικό δάνειο στην 
BNL—Sezione Speciale per il Credi 
to Industriale για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβου
λιών στο δευτερογενή και στον τριτογενή 
τομιέα στη μεσημβρινή Ιταλία 
— 30 δισεκατ. λιρέτες 22,8 
— 25 δισεκατ. λιρέτες 18.9 
— 25 δισεκατ. λιρέτες 18.9 

128. Συνολικό δάνειο στην Banco dl  
Napoli για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών στη μεσημβρινή Ιταλία 
20 δισεκατ. λιρέτες 15,3 

129. Συνολικό δάνειο στη CENTRO- 
BANCA για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο 

δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα 
στη μεσημβρινή Ιταλία 
20 δισεκατ. λφέτες 15,1 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υττοδομές 

Εκσυγχρονιαμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

130.—131. Συνολικό δάνειο στο CIS για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομη

χανικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στη 
Σαρδηνία 
— 10 δισεκατ. λιρέτες 7,6 
— 20 δισεκατ. λφέτες 15,1 

132. Συνολικό δάνειο στην EFIBANCA  
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών επενδυτικών πρωτοβου
λιών στη μεσημβρινή Ιταλία 
10 δισεκατ. λιρέτες 7.7 

133. Συνολικό δάνειο στο IMI για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών στο δευτερογενή 

και στον τριτογενή τομέα στη μεσημ
βρινή Ιταλία 
70 δισεκατ. λιρέτες 53,7 

134. Συνολικό δάνειο, μέσω του IMI, σε 
εταιρίες χρηματοδοτικών μισθώσεων 
που λειτουργούν στη μεσημβρινή Ιταλία 

20 δισεκατ. λιρέτες 15,2 

135.—13β. Συνολικό δάνειο στο iSVEI- 
MER για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών στην ηπειρωτική μεσημβρινή 
Ιταλία 
— 50 δισεκατ. λιρέτες 37,θ 
— 50 δισεκατ. λιρέτες 37,8 

137. Συνολικό δάνειο στο iSVE/MER  
για την ανασύσταση των μέσων πα
ραγωγής των μικρομεσαίων βιομηχα
νικών και τουριστικών επιχειρήσεων που 
καταστράφηκαν από τους σεισμούς του 
Νοεμβρίου 1980 στην Κομπανία και στα 
Βασιλικάτα 
3.4 δισεκατ. λψέτες 2,6 

138. Συνολικό δάνειο στα περιφερειακά 
MEDIOCREDITI στο Λάτιο και σης Μάρ
κες και στην INTERBANCA μέσω του 
MEDIOCREDITO CENTRALE για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών στο δευτερογενή 
και στον τριτογενή τομέα στη μεσημ
βρινή Ιταλία 
30 δισεκατ. λιρέτες 22,8 

139. Συνολικό δάνειο σε 7 περιφερειακά 
MEDIOCREDITI και στην INTERBAN 
CA μέσω του MEDIOCREDITO CEN 

TRALE για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ιτα
λίας 
60 δισεκατ. λιρέτες 45.6 

140. Συνολικό δάνειο στην BNL-Sezlo-
ηβ Speciale per II Credito Industriale 
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών που συμ
βάλλουν στην ορθολογική κατανάλωση 
της ενέργειας σε βιομηχανικές μονάδες 
της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας 
30 δισεκατ. λιρέτες 22,7 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετστροττή 
Περιφερειακή ανάτττυξη 

σε εκατομ. ECU 

141. Συνολικό δάνειο στη CENTRO-
BANCA για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών που 
συμβάλλουν στην ορθολογική κατα
νάλωση της ενέργειας σε βιομηχανικές 
μονάδες της κεντρικής και βόρειας Ιτα
λίας 
15 δισεκατ. λιρέτες 11,5 

142. Συνολικό δάνειο στο IMI για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών που συμβάλλουν 
στην ορθολογική κατανάλωση της ενέρ

γειας σε βιομηχανικές μονάδες της κε
ντρικής και βόρειας Ιταλίας 

30 δισεκατ. λιρέτες 22,8 

143. Συνολικό δάνειο σε περιφερειακά 
MEDIOCREDITI μέσω του MEDIOCRE 
DITO CENTRALE για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρω
τοβουλιών που συμβάλλουν στην ορθο

λογική κατανάλωση της ενέργειας σε 
βιομηχανικές μονάδες της κεντρικής και 
βόρειας Ιταλίας 
15 δισεκατ. λιρέτες 11,4 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 490,6 
273,8 εκατομ. στερλίνες 

1320 144. Πυρηνικός σταθμός ισχύος 
MW στη Σκωτίσ 
South of Scotland Electricity Board 
20 εκατομ. στερλίνες 

145. Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στα 

Σέτλαντ και προμήθεια δύο ντηζελο-
γεννητριών ισχύος 8.1 MW η καθεμία και 
δύο αεριοστροβίλων ισχύος 5,2 MW ο 
καθένας στη Σκωτία 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
10,2 εκατομ. στερλίνες 

146. Κατασκευή χώρων αποθήκευσης 
και επεξεργασίας των ττυρηνικών καυ
σίμων στη βόρεια Αγγλία 
British Nuclear Fuels Limited 
50 εκατομ. στερλίνες 

147. Αξιοποίηση ενός κοιτάσματος πε
τρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα 
BP Capital Limited 
20 εκατομ. στερλίνες 

148. Πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου 
υψηλής τάσης για τη σύνδεση του δι

κτύου των Ορκάδων στο ηλεκτρικό δί
κτυο της Σκωτίας 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
4.5 εκατομ. στερλίνες 

149. Κατασκευή και δρομολόγηση 210  
κλινομαξών σπς κυριότερες σιδηροδρο
μικές γραμμές της χώρας 

British Railways Board 
10 εκατομ. στερλίνες 

36.2 

18,0 

36,4 

8.2 

17.9 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

150. Κατασκευή τμήματος μήκους 7,3  
χλμ. ενός αυτοκινητόδρομου στη βορειο
δυτική Αγγλία 
Lancashire County Council 
3 εκατομ. στερλίνες 5.4 

151. Έργα στην οδική σύνδεση Μ 8/Μ 9  

και στον περιφερειακό δακτύλιο του 
Εδιμβούργου 

Lothian Regional Council 
10 εκατομ. στερλίνες 18.1 

152. Τμήμα μήκους 11 χλμ. του περιφε
ρειακού δακτυλίου του Κάρντιφ και διά
φορα οδικά έργα στην Ουαλλία 
County of South Glamorgan 
4 εκατομ. στερλίνες 7,2 

153. Επέκταση του αερολιμένα του 
Μπίρμινχαμ και κατασκευή νέου κτιρίου 
αφίξεων και αναχωρήσεων επιβατών 
Αερολιμένας του Μπίρμινχαμ μέσω του 
West Midlands County Council 
2 εκατομ. στερλίνες 3.5 

154. Έργα ύδρευσης και συλλογής και 
αποχέτευσης ακαθάρτων στη Σκωτία 
Highland Regional Council 
2,3 εκατομ. στερλίνες 4.2 

155. Ύδρευση και βιολογικός καθαρι

σμός των λυμάτων στα ανατολικά Μίντ-
λαντς 
Severn Trent Water Authority μιέσω  
του NWC 
7.5 εκατομ. στερλίνες 13.2 

156. Έργα ύδρευσης και συλλογή και 
βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων 
στην Ουαλλία 

Welsh Water Authority μέσω του NWC 
9 εκατομ. στερλίνες 16,1 

157.-156. Ύδρευση και βιολογικός κα
θαρισμός των λυμάτων στο Γιόρκσάιρ 
και Χάμπερσάιντ 

Yorkshire Water Authority μέσω του  
NWC 
— 6 εκατομ. στερλίνες 10,6 
— 7 εκατομ. στερλίνες 12,4 

159. Έργα ύδρευσης και συλλογή και 
βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων στη 
βορειοδυτική Αγγλία 

North West Water Authority μέσω του  
NWC 
13,9 εκατομ. στερλίνες 24,5 

160. Επέκταση και βελτίωση του απο

χετευτικού δικτύου και των σταθμών βιο
λογικού καθαρισμού των λυμάτων στη 
νοτιοδυτική Αγγλία 

South-West Water Authority 
5 εκατομ. στερλίνες 9,1 

161. Έργα ύδρευσης, συλλογή και βιο
λογικός καθαρισμός των λυμάτων και 
έργα οδοποιίας στη Σκωτία 
Gramplan Regional Council 
5 εκατομ. στερλίνες 9,1 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετστροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκστομ. ECU 

162. Βελτίωση του οδικού δικτύου, έργα 
ύδρευσης και διαμόρφωση 6ιομηχανικών 
περιοχών στη Σκωτία 
Dumfries and Galloway Regional 
Council 
2,5 εκατομ. στερλίνες 

163. Αποχέτευση των ακαθάρτων και 
οδικά έργα στα περίχωρα της Γλα-
σκώβης 
Strathclyde Regional Council 
20 εκατομ. στερλίνες 

164. Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, 
έργα οδοποιίας και επέκταση του αερο
λιμένα της Νταντή στη Σκωτία 
Tayslde Regional Council 
3,5 εκατομ. στερλίνες 

165. Οδικά έργα, έργα ύδρευσης και 
αποχέτευσης, κατασκευή 20 μικρών ερ
γοστασίων σε τρεις βιομηχανικές περιο
χές και εγκαταστάσεις συνεχούς γε
ωργικής κατάρτισης στη Σκωτία 
Borders Regional Council 
3.5 εκατομ. στερλίνες 

166. Οδική σύνδεση, εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας των αποβλήτων και επέ
κταση και ενίσχυση των προστατευπκών 
αναχωμάτων στο Λάνκσσάιρ 
Lancashire County Council, Black 
pool and Wyre Borough Councils  
μέσω του Lancashire County Council 
2 εκατομ. στερλίνες 

167.—168. Βελτίωση του οδικού δικτύου 
στο Χάμπερσάιντ, μονάδες συμττύ-
κνωσης και επεξεργασίας των στερεών 
αποβλήτων στο Χαλλ ώστε να μπορούν 
να καούν σε βιομηχανικούς κλιβάνους 
Humberside County Council 
— 4 εκατομ. στερλίνες 
— 4 εκατομ. στερλίνες 

169. Εγκαταστάσεις παραγωγής μηχα
νογραφικών συστημάτων στο Ληντς 
Systime Limited 
6,1 εκατομ. στερλίνες 

4.5 

35,ί 

6,3 

6.4 

3,6 

7.2 
7.3 

10,8 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

170. Μονάδα παραγωγής υδραυλικών 
κινητήρων για τις οικοδομές, τα ορυχεία 
και τις μηχανικές κατασκευές στο Πλύ-
μουθ 
Brown & Shaφe Fluid Power Limited 
2.5 εκατομ. στερλίνες 4,5 

171. Μονάδα παραγωγής αεραντλιών 
για πυρηνικούς σταθμούς κοντά στη 
Γλασκώβη 
James Howden and Company Limited 
3,3 εκατομ. στερλίνες 5.8 

172. Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονι
σμός διάφορων μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικών καλωδίων στη βορειοδυτική 

Αγγλία 
BICC PLC 
7 εκατομ. στερλίνες 12.7 

173. Συνολικό δάνειο στο SDA — 
Scottish Development Agency για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών και τουριστικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών στις προβληματικές περιοχές 
της Σκωτίας 
2 εκατομ. στερλίνες 3,6 

174. Συνολικό δάνειο στην CBFC —  
Clydesdale Bank Finance Corpora 
tion για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών και τουριστικών 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στις προ
βληματικές περιοχές της Σκωτίας 
2 εκατομ. στερλίνες 3,6 

175. Συνολικό δάνειο στην WDA — 
Welsh Development Agency για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών και τουριστικών επενδυτικών 
πρωτοβουλιών σης προβληματικές πε
ριοχές της Ουαλλίας 
2 εκστομ. στερλίνες 3,6 

176. Σύμβαση εντολής και εγγύησης με 
τους Υπουργούς Βιομηχανίας, Σκωτίας 
και Ουαλλίας καθώς και με το Υπουργείο 
Εμπορίου για τη Βόρεια Ιρλανδία για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών και τουριστικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών στις προβλημαπκές περιοχές 
20 εκατομ. στερλίνες 35,3 
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Β. Δάνεια από τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1982 

Το συνολικό ύψος των δανειακών συμβάσεων αττό τους πόρους του ΝΚΜ που υπογράφηκαν κατά το 1982 από την Επιτροττη 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Τράπεζα για επενδυτικά προγράμματα στο εσωτερικό της Κοινότητας φθάνει τα 791  

εκατομμύρια. Οι πράξεις αυτές — τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 28 έως 43 — πραγμα

τοποιούνται από την Τράπεζα κατόπιν εντολής, εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητας (6λ. σελ. 26 και 27) και καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα (σελ. 82) εκτός ισολογισμού. Η ευθύνη της Τράπεζας για τα 

δάνεια αυτά περιορίζεται στη σωστή εκτέλεση, σύμφωνα με την τραπεζική πρακτική, της εντολής που της έχει ανατεθεί. 

Οι οικονομικοί στόχοι για την επίτευξη των οποίων χορηγήθηκαν τα δάνεια και οι οποίοι αναφέρονται δεξιά των επενδυτικών 

προγραμμάτων, υπάρχουν στον πίνακα 3. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του ΝΚΜ και τα οποία 

έχουν δανειοδοτηθεί από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας κατά το επισκοπούμενο οικονομικό έτος αναφέρονται με ένα αστε

ρίσκο. Το σημείο + χαρακτηρίζει τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια του ΕΝΣ με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % για 

επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην Ιταλία και στην Ιρλανδία. Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί για την ανασυγκρότηση 

των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας και της Ελλάδος (6λ. σελ. 28) σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες και συνοδεύο

νται με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΔΑΝΙΑ 

σε εκατομ. ECU  

96,0 

790,0 εκατομ. δανικές κορόνες 

177. Μονάδα επεξεργασίας του φυσι
κού αερίου του κoιτάcηiστoς του Τύρα 
της Βόρειας Θάλασσας στο Νυμπρο και 
αγωγός αερίου μήκους 56,6 χλμ. μεταξύ 
της πόλης αυτής και του Έγκτβεντ (βό
ρεια Γιουτλάνδη) όπου θα εγκατασταθεί 
ένας σταθμός συμπίεσης 
Dansk Olle og Naturgas A/S — Dong  
390 εκατομ. δανικές κορόνες 

178.· Τμήμα μήκους 238,5 χλμ. του αυ
τοκινητόδρομου Κοπεγχάγης—Ραίμπυ 
Δανικό Δημόσιο (Υπουργείο Oucovo- 
μικών) 
400 εκατομ. δανικές κορόνες 

ΕΛΛΑΣ 

47,4 

48,6 

124,9 

8 342,3 εκατομ. δραχμές 

179.* Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
ασηκών και υπερασηκών τηλεφωνικών 
δικτύων 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλά
δος—ΟΙΕ 
3 δισεκατ. δραχμές 44,9 

180. Αποκατάσταση τον οδικού και του 

σιδηροδρομικού δικτύου, ανοικοδόμηση 

και επισκευή 796 σχολείων και 10 400 κα
τοικιών που καταστράφηκαν από τους 
σεισμούς του Φεβρουαρίου/Μαρτίου 

1981 και ανέγερση 550 προκατασκευα
σμένων κτιρίων (ανατολική Στερεά και 
Πελοπόννησος) 
Υπουργεία Δημοσίων Έργων, Παιδείας 
και Συγκοινωνιών και ιδιοκτήτες κατοι
κιών μέσω του Ελληνικού Δημοσίου 
(Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και 
Δημοσίων Εργων) 
5 342,3 εκατομ. δραχμές 80,0 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΓΑΛΛΙΑ 

σε εκατομ. ECU  

37,6 

250 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

181. Συνολικό δάνειο στο CEPME —  
Crédit d'Équipement des Petites et  
Moyennes Entreprises για τη χρημα
τοδότηση παραγωγικών επενδύσεων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκτός 
των προβληματικών περιοχών 
250 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

37,6 

83,1 

57,3 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 

182. Αύξηση της παραγωγικής ισχύος 
δύο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα 
Μίντλαντς με την προσθήκη δύο ηλε-
κτρογενών συγκροτημάτων ισχύος 41  
MW το καθένα 
Electricity Supply Board 
16 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 23,3 + 

183.· Αγωγός φυσικού αερίου μήκους 
222 χλμ. μεταξύ του Κορκ, σημείο όπου 
φθάνει το φυσικό αέριο από το υποθα
λάσσιο κοίτασμα του KInsale Head, και 
του Δουβλίνου όπου μ' ένα νέο αγωγό 
μήκους 24 χλμ. θα τροφοδοτείται το δί
κτυο θέρμανσης της πόλης 
Bord Gais EIreaan 
10 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 14,5 λ-

184.· Επέκταση και εκσχ;γχρονισμός 
των τηλεφωνικών και τηλετυπικών συνδέ
σεων 54 000 συνδρομητών 
Department of Posts and Telegraphs  
μέσω του Ιρλανδικού Δημοσίου (Υπουρ
γείο Οικονομικών) 
26 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 37,6 + · 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υττοδομες 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

185. Παροχή νερού και συλλογή και 
αποχέτευση των ακαθάρτων σε διάφορα 
σημεία της χώρας 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
5.3 εκατομ. ιρλανδικές λίρες 

ΙΤΑΛΙΑ 

7.7 + 

449,4 

188.* Επέκταση του τηλεφωνικού δι
κτύου της Πούλια και σύνδεση 138000  
νέων συνδρομητών 
SIP μέσω του ISVEIMER  
50 δισεκατ. λιρέτες 

189. Επέκταση του τηλεφωνικού δι
κτύου της Σικελίας και σύνδεση 166 000  
νέων συνδρομητών 

SIP μέσω του IRFIS  
50 δισεκατ. λιρέτες 

190.· Επισκευή του υδαταγωγού του 

Πουλιέζε που καταστράφηκε από τους 
σεισμούς του Νοεμβρίου 1980 και διάφο
ρες επείγουσες εργασίες (Πούλια και 
Καμπανία) 
Cassa par II Mezzogiorno 
75 δισεκατ. λφέτες 

191. Κατασκευή σταθμών βιολογικού 
καθαρισμού και δικτύων αποχέτευσης 
ακαθάρτων στην περιοχή του κόλπου 
της Νεάπολης όπου κατοικούν πάνω 
από 500 000 άτομα 

Cesaa per II Mezzogiorno 
75 δισεκατ. λιρέτες 

1$,1 + 

595 δισεκατ. ιταλικές λιρέτες 

186.· Επέκταση και ενίσχυση έξι δι

κτύων διανομής φυσικού αερίου σε διά

φορα σημεία της χώρας 
ITALGAS μέσω της SAFOP—BNL 
20 δισεκατ. λφέτες 

187. Αποκατάσταση των κατεστρα-
μένων από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 
1980 σιδηροδρομικών γραμμών μήκους 
1137χλμ. (Καμπανία και Βασιλικάτα) 
Azienda Autonoma delle Ferrovie  
dello Stato μέσω του Υπουργείου 
θησαυροφυλακίου 
29 δισεκατ. λιρέτες 21,9 

37,8 + 

37,8 -I-

56,5 

56,7 4-

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME  

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

192. Υποκατάσταση του πετρελαίου με 
άνθρακα και διάφορα έργα για την 
ανάκτηση της θερμότητας και τη μείωση 
της κατανάλωσης ηλεκτρισμού σε μια 
τσιμεντοβιομηχανία στη Βενετία 
CEMENTI PIAVE S.p.A. μέσω του 
BNL—Sezione Speciale per il Credi 
to Industriale 
9 δισεκατ. λιρέτες 6,8 

193. Προμήθεια εξοπλισμού και έργα 
για την ορθολογική κατανάλωση της 

ενέργειας σε έντεκα μονάδες του ομίλου 
FIAT που βρίσκονται στην κεντρική και 
βόρεια Ιταλία 
Διάφορες Εταιρίες του Ομίλου FIAT  
S.p.A. μέσω της CENTROBANCA  
7 δισεκατ. λιρέτες 5,4 

194. Συνολικό δάνειο σε περιφερειακά 
MEDIOCREDITI και στην INTERBAN- 
CA μέσω του MEDIOCREDITO CEN 
TRALE για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών που 
συμβάλλουν στην ορθολογική κατα

νάλωση της ενέργειας στην κεντρική και 
βόρεια Ιταλία 

25 δισεκατ. λιρέτες 18,9 

195. Συνολικό δάνειο στην BNL—Se 

zione Speciale per II Credito Indu 
striale για τη χρηματοδότηση παραγω
γικών επενδύσεων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων εκτός των προβληματικών 
περιοχών 
25 δισεκατ. λφέτες 18,9 

196. Συνολικό δάνειο στη CENTRO- 
BANCA για τη χρηματοδότηση πα
ραγωγικών επενδύσεων των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων εκτός των προ-
βλημαπκών περιοχών 

50 δισεκατ. λιρέτες 37.8 

197. Συνολικό δάνειο στο IMI για τη 
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύ
σεων των μικρομεσαίων επιχεφήσεων 
εκτός των προβληματικών περιοχών 

80 δισεκατ. λιρέτες 60,4 

198. Συνολικό δάνειο σε περιφερειακά 
MEDIOCREDITI και στην INTERBAN-
CA μέσω του MEDIOCREDITO CEN 
TRALE για τη χρηματοδότηση παραγω
γικών επενδύσεων των μικρομιεσαίων 
επιχειρήσεων εκτός των προβληματικών 

περιοχών 
100 δισεκατ. λιρέτες 75,5 
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Χορηγήσεις εκτός της Κοινότητας 

Η Τράπεζα -παρεμβαίνει σε 14 μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, στα κράτη της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Εφηνικού (ΑΚΕ) και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) στα πλαίσια 
συμβάσεων, χρηματοδοπκών πρωτοκόλλων και αποφάσεων χρηματοδοτώντας επενδυτικά προγράμματα που 
συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Συμμετέχει επίσης στην εφαρμογή της πολιτικής 
ενισχύσεων που εφαρμόζει η Κοινότητα για τις χώρες αυτές. Τα ποσά και οι περίοδοι εφαρμογής των 
ενισχύσεων αυτών υπάρχουν στον πίνακα 9. 

Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες 

Χρησιμοττοιηθέντα μέσα 

Στις περισσότερες από τίς χώρες αυτές, η Τράπεζα 
χορηγεί κυρίως δάνεια από τους ιδίους της πόρους 
που συνοδεύονται, εκτός από την περίπτωση της 
Ισπανίας, της Γιουγκοσλαβίας, της Τουρκίας, του Ισραήλ, 
του Λιβάνου κι' εν μέρει της Πορτογαλίας, με επι
δοτήσεις επιτοκίου κατά 2 ή 3 % σε βάρος της δωρεάν 
βοή'όειας που προβλέπεται στις συμφωνίες ή στα 
αντίστοιχα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Από τα δάνεια 
αυτά δεν μπορούν να επιδοτηθούν τα δάνεια που 
χορηγούνται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών προ
γραμμάτων στον πετρελαϊκό τομέα. 

Η Κοινότητα παρέχει επί πλέον συνολική εγγύηση κατά 
75 % για την κάλυψη κάθε κινδύνου που θα μπορούσε 
να προκύψει από τις οικονομικές υποχρεώσεις που ανα
λαμβάνονται υπέρ των χωρών αυτών. 

Η Τράπεζα χορηγεί επίσης, μετά από εντολή και από 
τους πόρους του προϋπολογισμού της Κοινότητας, 
πιστώσεις με ειδικούς όρους που καταχωρούνται 
εκτός του ισολογισμού της στο ειδικό τμήμα είτε με τη 
μορφή ειδικών δανείων πολύ μεγάλης διάρκειας (40  
χρόνια με δεκαετή περίοδο χάριτος) και πολύ χαμηλού 
επιτοκίου (1 %) ή με τη μορφή επιχειρηματικών κεφα
λαίων μέ όρους ανάλογους με τους όρους των δανείων 
που χορηγεί στα κράτη ΑΚΕ (ή. 

Επιδιωκόμενοι στόχοι 

Χώρες της βόρειας Μεσογείου 

Η Τράπεζα χορήγησε το 1982 από τους ιδίους της 
πόρους δάνεια στην Ισπανία και στην Πορτογαλία στα 
πλαίσια της προενταξιακής οικονομικής συνεργασίας 
που έχει ως στόχο να συμβάλει, την κατάλληλη στιγμή, 
στην αρμονική ενσωμάτωση της οικονομίας των δύο 
αυτών χωρών στην κοινοτική οικονομία. Πιο συγκεκρι
μένα, τα δάνεια που χορηγούνται στην Πορτογαλία 
πρέπει να συμβάλουν στην αύξηση της παρα
γωγικότητας και στην ενίσχυση της οικονομίας της 
χώρας και να ευνοούν ιδιαίτερα τη βελτίωση των 
βιομηχανικών της δομών, τον εκσυγχρονισμό της 
γεωργίας και της αλιείας και τη βελτίωση των 

(1) Βλ. σελ. 61. 

υποδομών. Τα δάνεια που χορηγούνται στην Ισπανία 
πρέπει να επιδιώκουν κατά προτεραιότητα την επίτευξη 
πιο ισόρροπης ανάπτυξης των διάφορων περιοχών της 
χώρας, την ενίσχυση των υποδομών των επικοινωνιών 
με την Κοινότητα, την αναδιάρθρωση, τον εκσυγ
χρονισμό και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και τέλος την ορθολογική κατανάλωση 
ενέργειας και κυρίως πετρελαίου. 

Στη Γιουγκοσλαβία η τράπεζα χορηγεί από τους ιδίους 
της πόρους και στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 
πρωτοκόλλου που έχει συνάψει η Κοινότητα με τη χώρα 
αυτή δάνεια για τη χρηματοδότηση έργων που 
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και πα
ρουσιάζουν αμοιβαίο ενδιαφέρον για τη Γιουγκοσλσβία 
και για την Κοινότητα. 

Οι πιστώσεις που χορηγούνται στην Τουρκία σύμφωνα 
με τα διάφορα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα, εντάσ
σονται στα πλαίσια της συμφωνίας σύνδεσης του 1963,  
η οποία έχει ως στόχο να μειώσει τη διαφορά του επιπέ
δου ανάπτυξης που υπάρχει μεταξύ της χώρας αυτής 
και της Κοινότητας. 

Όσον αφορά τη βοήθεια που προβλέπεται στο τρίτο 
χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, έχει αναληφθεί πριν από 
τις 31.10.1981 δέσμευση για τη χορήγησή της. 

Χώρες της νότιας Μεσογείου 

Η Τράπεζα παρεμβαίνει στις χώρες του Μαγκρέμπ 
(Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία) και του Μασράκ (Αίγυπτος, 
Ιορδανία, Λίβανος, Συρία) καθώς και στο Ισραήλ, στην 
Κύπρο και στη Μάλτα στα πλαίσια των χρηματοδο
τικών πρωτοκόλλων, στα οποία της ανατίθεται ως 
γενική αποστολή να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση 
επενδυτικών προγραμμάτων στους παραγωγικούς κλά
δους της οικονομίας καθώς και έργων υποδομής που 
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της οικονομικής 
διάρθρωσης και ευνοούν πιο συγκεκριμένα την εκβι
ομηχάνιση και τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα. 
Όσον αφορά το Λίβανο, η Τράπεζα καλείται επί πλέον 
να παρέμβει και στα πλαίσια της δεύτερης έκτακτης 
βοήθειας που χορηγείται για την ανασυγκρότηση του 
Λιβάνου ενώ για την Κύπρο, στο πρωτόκολλο διευκρι
νίζεται ότι από τα χρηματοδοτούμενα έργα πρέπει να 
επωφελούνται και οι δύο κοινότητες της νήσου. 
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Χορηγήσεις εκτός της Κοινότητας 

Τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με τη Μάλτα και την 

Κύπρο λήγουν το 1983. Για τις άλλες χώρες, οι 

παρεμβάσεις του 1982 πραγματοποιήθηκαν με τα 

υπόλοιπα των πρώτων πρωτοκόλλων, διότι τα νέα 

πρωτόκολλα που καλύπτουν την περίοδο μέχρι τον 

Οκτώβριο του 1986 δεν είχαν αρχίσει ακόμα να ισχύουν. 

Πίνακας 9: Ύψος της οικονομικής βοήθειας της Κοινότητας που προβλέπεται στις Συμβάσεις, στα Χρηματοδοτι
κά Πρωτόκολλα και στις Αποφάσεις που ισχύουν ή είναι υπό διαπραγμάτευση την 1η Μαίου 1983 

(σε εκστομ. ECU) 

Παρεμβάσεις από πόρους προϋπολογισμού 

Είδος συμφωνίας 
Περίοδος 

εφαρμογής 

Δάνεια από 
τους ιδίους 
πόρους της 

Τράπεζας (1) 

Πράξεις με 
Δάνεια με επιχεφηματικά 

ειδικούς όρους κεφάλαια 
Δωρεάν 

βοήθεια (2) Σύνολο 

ΑΚΕ Σύμβαση της Λθμ£ 1981—1985 685 
200 (5) 

518 (ή 284 (3) 2 986 4 473 (ή  
200(3) 

ΥΧΕ Αηύφβαη του Συμβουλίσμ 1981—1985 15 27 (ή 7(3) 51 100 

Σύνολο ΑΚΕ/ΥΧΕ 900 545(2) 291 (3) 3 037 4 773 

Ισπανία πραενταξιακή βοήβτιβ (®) 200 200 
Πορτογαλία ττρ«νταξιθ«ή βοήΛια μκχρι την ίνταζη 150 125 275 
Γ ιουγκοσλαβία χρηματοδοτικό ττρωτόκολλο 1.7.1980-

30. 6. 1985 200 200 
Τουρκία 4ο χρηματοδοτικό ττρντόκολλο ανυπόγραφο 225 325 (ή 50 600 
Αλγερία 2ο χρηματοδοτικό πρυτόκολλο 1. 1. 1983-

31. 10. 1986 107 16 (η 28 151 
Μαρόκο 2θ χρηματοδοτικό τιρυτόκολλο 1. 1. 1983-

31. 10. 1986 90 42 (ή 67 199 
Τυνησία 2θ χρηματοδοτικό πρυτόκολλο 1.6.1983-

31. 10.1986 78 24 (ή 37 139 
Αίγυπτος 2ο χρηματοδοτικό ττρωτόκολλο 1.1. 1983-

31, 10. 1986 150 50 Γ) 76 276 
Ιορδανία 2ο χρηματοδοτικό ττρωτόκολλο 1.1.1983-

31. 10.1986 37 7 (η 19 63 
Λίβανος 2θ χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 

2η όκτοιτη βοήδεια 

1.3. 1983-
31. 10. 1986 34 

50 
5 (ή 11 

20 
50 
70 

Συρία 2ο χρηματοδοτικό πρυτόκολλο 1.2.1983-
31.10.1986 64 11(ή 22 97 

Μάλτα Ιο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1.11.1978-
31.10.1983 16 5 Π 5 26 

Κύπρος Ιο χρηματοδοηχό πρωτόκολλο 1. 1.1979-
31.12.1983 20 4 (ή 6 30 

Ισραήλ 2ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο ανυπόγραφο 40 40 

Σύνολο μεσογειακών χωρών 1461 489 466 2416 

Γενικό σύνολο 2 361 1034 291 3 503 7189 

(1) Δάνεια που χορηγούνται με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για έργα στα κράτη ΑΚΕ και σης ΥΧΕ καθώς και 
από τους πόρους του γενικού προϋπολογισμού της Κοινότητας για έργα στις μεσογειακή χώρες εκτός από την Ισπανία, τη Γιουγκοσλαβία, την Τουρκία 
και το Ισραήλ, Η προενταξιακη βοήθεια στην Πορτογαλία περιλαμβάνει επιδοτούμενα δάναα ύψους 125 εκατομμυρίων. Ο Λίβανος δεν θέλησε να χρησι
μοποιήσει το ποσόν της δωρεάν βοήθειας για την επιδότηση επιτοκίων. 

(2) Χορηγήσεις της Επιτροτη^ς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκτός από τα αναγκαία για τις επιδοτήσεις ποσά που καταλογίζονται στη δωρεάν βοήθεια. 

(3) Χορηγήσεις πις Τράπεζας. 

(4) Δεν συμπεριλαμβάνονται: τα ποσά για τη σταθεροποίηση των εξαγωγικών εσόδων των κρατών ΑΚΕ (557 εκατομμύρια) και των ΥΧΕ (9 εκατομμύρια) και 
το ποσό της ειδικής διευκόλυνσης για το μεταλλευτικά προϊόντα των κρατών ΑΚΕ (282 εκατομμύρια) που χορηγεί η Επιτροπή. 

(5) Στο παράρτημα XXXI της σύμβασης πις Αομέ προβλέπεται ότι η Τράπεζα μπορεί να παρεμβαίνει συμπληρωμαπκά. και μέχρι του ποσού των 200 εκστομ. 
ECU. χορηγώντας δάνεια από τους ιδίους της πόρους για επενδύσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος για το ενδιαφερόμενο κράτος και για την Κοινότητα στο 
μεταλλευπκό και ενεργειακό τομέα. Τα δάνεια αυτά δεν μπορούν να επιδοτηθούν και αποτΛούν ανπκείμενο ειδικής κατά περίπτωση έγκρισης του 
Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας. 

(6) Μέχρι του ποσού των 100 εκατομμυρίων κατ' ανώτατο όριο για περίοδο 12 μηνών, και στην πρά^ από την 1. 7.1981. 

(7) Χορηγήσεις της Επιτροττής ή π^ς Τράπεζας. 
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Δάν£ΐα ττου χορηγήθηκαν το 1982 

Οι παρεμβάσεις της Τράπεζας στις μεσογειακές χώρες 
συγκεντρώθηκαν κατά το 1982 στην Ισπανία, στην 
Πορτογαλία και στη Γιουγκοσλαβία. Από τα ποσά που 
μένει να αναληφθούν στα πλαίσια των πρώτων χρη
ματοδοτικών πρωτοκόλλων με τις χώρες του Μαγκρέμπ 
και του Μασράκ τα οποία έληγαν στο τέλος του 1981  
χρηματοδοτήθηκε μόνο ένα πρόγραμμα στην Αίγυπτο, 
ενώ έχει εξαντληθεί ολόκληρο το ποσό που προβλε
πόταν στο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο με την Κύπρο. 

Τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας ανήλ
θαν σε 288 εκατομμύρια (έναντι 238 εκατομμυρίων κατά 
το 1981) από τα οποία 55 εκατομμύρια χορηγήθηκαν με 
επιδότηση επιτοκίου σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Κοινότητας. Επί πλέον χορηγήθηκαν από τους 
πόρους του προϋπολογισμού δάνεια με ειδικούς όρους 
ύψους 4 εκατομ. ECU για τη χρηματοδότηση δύο προ
γραμμάτων στην Κύπρο. 

Πάνω από το 50 % των δανείων αφορά ενεργειακά προ
γράμματα: αξιοποίηση κοιτάσματος υδρογονανθράκων 
στην Αίγυπτο, διαφοροποίηση των εισαγωγών και 
εξοικονόμηση ενέργειας αλλού. Οι οδικές και σιδηρο
δρομικές υποδομές, καθώς και τα έργα ύδρευσης και 
αποχέτευσης έλαβαν το ένα τρίτο περίπου των χρη
ματοδοτήσεων, 

Τρία συνολικά δάνεια συνομολογήθηκαν με χρη
ματοδοτικούς οργανισμούς στην Ισπανία και στην 
Πορτογαλία για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό 
μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων και τη 
βελτίωση των υποδομών. Με τα δάνεια αυτά και με 
εκείνα που έχουν χορηγηθεί προηγουμένως στις 
μεσογειακές χώρες χρηματοδοτήθηκαν 158 επενδυτικές 
πρωτοβουλίες στο βιομηχανικό και αγροτοβιομηχανικό 
τομέα καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών και 
κυρίως τουριστικών με πιστώσεις συνολικού ύψους 88,6  
εκατομμυρίων. 

Χώρες της βόρειας Μεσογείου 

Ισπανία 

Τα δάνεια συνολικού ύψους 105 εκατομ. ECU, έναντι 40  
εκατομμυρίων κατά το 1981, που χορηγήθηκαν στη 
χώρα αυτή αφορούσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος 
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές όπου 
το κατά κεφαλή εισόδημα είναι σαφώς κατώτερο από 
τον εθνικό μέσο όρο. 

Δύο συνολικά δάνεια ύψους 20 εκατομ. ECU το καθένα 
συνομολογήθηκαν το ένα με την Banco de Credito  
Local de Espana για τη χρηματοδότηση έργων 
οδοποιίας, ύδρευσης και αποχέτευσης που εκτελούνται 
από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και το άλλο με 
την Banco de Credito Industrial (BÒI) για τη χρη
ματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών επενδυτικών 
πρωτοβουλιών. 

Η κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής για την παρά
καμψη της Βαρκελώνης (40 εκατομμύρια) θα επιτρέψει 
να βελτιωθεί η κυκλοφορία στην κυριότερη γραμιμή 
κατά μήκος των μεσογειακών ακτών, η οποία 
εξυπηρετεί το 20 % περίπου του πληθυσμού της χώρας 
και στην οποία διακινείται σημαντικό τμήμα του καλο
καιρινού τουριστικού ρεύματος. 

Οι άλλες συνδρομές (25 εκατομμύρια) αφορούσαν 
ενεργειακά προγράμματα: κατασκευή αγωγού φυσικού 
αερίου για τη σύνδεση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
των Πυρηναίων με το ισπανικό δίκτυο, προμήθεια 
εξοπλισμού για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
σ' ένα διϋλιστήριο κΓ ένα υαλουργείο και συνολικό 
δάνειο στην BCI για τη χρηματοδότηση ενεργειακών 
προγραμμάτων μικρού και μεσαίου μεγέθους 
(εκμετάλλευση άνθρακα και μικροί υδροηλεκτρικοί 
σταθμοί). 

Από τα τρέχοντα συνολικά δάνεια 72 πιστώσεις 
συνολικού ύψους 53,6 εκατομ. ECU διατέθηκαν κυρίως 
στους κλάδους των οικοδομικών υλών, των ειδών δια
τροφής και του ξύλου ενώ άλλες 16 (10 εκατομμύρια) 
διατέθηκαν για οδικά έργα και έργα ύδρευσης μικρού 
μεγέθους. 

Πορτογαλία 

Η Τράπεζα χορήγησε στη χώρα αυτή τέσσερα δάνεια 
συνολικού ύψους 80 εκατομ. ECU. Το πιο σημαντικό 
αφορούσε την κατασκευή ενός ανθρακικού σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος θα συμβάλει στη δια
φοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. Η 
κατασκευή ενός νέου τμήματος του αυτοκινητόδρομου 
μεταξύ Αβέιρο και ισπανικών συνόρων θα βελτιώσει την 
οδική σύνδεση με την Κοινότητα. Ένα συνολικό δάνειο 
τέλος συνομολογήθηκε με το Caixa Gérai de Depositos  
για τη χρηματοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών που 
αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων. Από τα 
τρέχοντα συνολικά δάνεια έχουν διατεθεί κατά το 1982  
10 πιστώσεις συνολικού ύψους 7,9 εκατομ. ECU. 

Γιουγκοσλαβία 

Η Τράπεζα χορήγησε ένα δάνειο ύψους 67 εκατομ. ECU  
για την εγκατάσταση εννιά αυτοματοποιημένων 
κέντρων διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής και της 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορα σημεία της 
χώρας. Τα κέντρα αυτά θα επιτρέψουν την ορθολογική 
εκμετάλλευση του γιουγκοσλαβικού ηλεκτρικού δικτύου 
και τη σύνδεσή του με τα δίκτυα άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών. 

Χώρες της νότιας Μεσογείου 

Αίγυπτος 

Ένα δάνειο ύψους 28 εκατομμυρίων χορηγήθηκε για το 
διπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας ενός 
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κοιτάσματος φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Αλε
ξάνδρειας. Το αέριο, το οττοίο θα χρησιμοποιείται για τις 
βιομηχανικές ανάγκες της περιοχής, θα υποκαθιστά 
900 000 τόννους μαζούτ το χρόνο οι οποίοι θα μπορούν 
έτσι να εξάγονται. 

Κύπρος 
Τα ποσά που προβλέπονταν στο χρηματοδοπκό 
πρωτόκολλο εξαντλήθηκαν με τη χορήγηση τριών 
δανείων συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων από τα 
οποία 8 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από τους ιδίους 
πόρους της Τράπεζας. 

Τα δάνεια αυτά αφορούν από τη μια την αξιοποίηση 
των υδάπνων πόρων της νήσου για την αντιμετώπιση 
των αναγκών της Λευκωσίας και από την άλλη τη 
συνέχιση της κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου 
της Λευκωσίας κι' ενός δικτύου διανομής πόσιμου νερού 
που θα εξυπηρετεί 15 000 άτομα στην παλιά πόλη της 
Λευκωσίας. 

Τα έργα αυτά ενδιαφέρουν τόσο την ελληνική όσο και 
την τουρκική κοινότητα της νήσου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του πρωτοκόλλου. 

Πίνακας 10: Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες κατά το 1982 και από το 1963 εως το 1982 (ή 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

Δάνεια από ιδίους πόρους 
Πράξεις με πόρους 

του προϋπολογισμού 

σε εκατομ. ECU % σε εκατομ. ECU σε εκατομ. ECU 

Σύνολο 

1982 
Βόρεια Μεσόγειος 

Ισπανία 
Πορτογαλία 
Γ ιουγκοσλαβία 

Μασράκ 
Αίγυτττος 

Λοιπές 
Κύπρος 

252,0 

28,0 

8.0 

105,0 
80,0 
67,0 

28,0 

8.0 

87,5 

9.7 

2.8 

36,4 
27,8 
23,3 

9.7 

2.8 

4,0 100,0 
4,0 100,0 

252,0 

28,0 

12,0 

105,0 
80,0 
67,0 

28,0 

12,0 

86,3 

9,6 

4.1 

36,0 
27,4 
22,9 

9,6 

4,1 

Ιύνολο 288,0 100,0 4.0 100,0 292,0 100,0 

1963—1982 

Βόρεια Μεσόγειος 1 178,4 

Ισπανία 
Ελλάς (1963—1980) 
Πορτογαλία 
Τουρκία 
Γιουγκοσλαβία 

Μαγκρέμπ 127,0 

Αλγερία 
Μαρόκο 
Τυνησία 

Μασράκ 161,7 

Αίγυπτος 
Ιορδανία 
Λίβανος 
Συρία 

Λοιπές 53.0 

Κύπρος 
Ισραήλ 
Μάλτα 

77.5 600,0 92,8 1 778,4 
145,0 
341,4 
460,0 
115,0 
117,0 

30,0 
56,0 
41,0 

93,0 
18,0 
35,0 
15.7 

20,0 
30,0 
3,0 

8,4 

10,6 

3,5 

9.5 
22,4 
30,3 
7.6 
7.7 

2.0 
3.7 
2.7 

6.1 
1.2 
2.3 
1,0 

1,3 
2,0 
0.2 

34,0 

3,8 

9,0 

10,0 

590,0 

19,0 
15,0 

0,3 

3,5 

4,0 

5,0 

5,2 

0,6 

1,4 

1.6 

91,2 

2.9 
2.3 

0.1 

0.5 

0.6 

0,8 

161,0 

165,5 

62,0 

145,0 
351,4 
460,0 
705,0 
117,0 

30,0 
75,0 
56,0 

93,0 
18,3 
35,0 
19,2 

24,0 
30,0 
8,0 

82,1 

7,4 

7,6 

2.9 

6,7 
16.2 
21.3 
32,5 

5.4 

1.4 
3,4 
2.6 

4.3 
0,8 
1,6 
0,9 

1.1 
1.4 
0,4 

Σύνολο 1520,1 100,0 646,8 100,0 2166,9 100,0 

(1) Βλ. σημείωση 1 του πίνακα 1. 
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Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού (ΑΚΕ) και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) 

Η Τράπεζα παρεμβαίνει στα κράτη της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού καθώς και στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη στα πλαίσια της 
δεύτερης σύμβασης της Λομέ και της απόφασης του 
Συμβουλίου των Κοινοτήτων για τις ΥΧΕ. 

Χρησιμοποιηθέντα μέσα 

Στα κράτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ η Τράπεζα χορηγεί κυρίως 
δάνεια αττό τους ιδίους της πόρους που συνοδεύονται 
με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του Ευρω
παϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Οι επιδοτήσεις αυτές που 
φθάνουν συνήθως το 3 % αυξάνονται όταν το επιτόκιο 
των δανείων της Τράπεζας είναι μεγαλύτερο από 11 %  
σε τρόπο ώστε το επιτόκιο αυτό να μην υπερβαίνει το 
8 % που είναι το ανώτατο επιτόκιο που καθορίζεται στη 
σύμβαση της Λομέ. Δεν μπορούν ωστόσο να 
επιδοτηθούν τα δάνεια που χορηγούνται για τη χρη
ματοδότηση πετρελαϊκών προγραμμάτων και τα δάνεια 
που προβλέπονται στο άρθρο 59 του παραρτήματος 
XXXI τ ης δεύτερης σύμβασης της Λομέ και χορηγούνται 
για τη χρηματοδότηση μεταλλευτικών και ενεργειακών 
προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος για το 
αντίστοιχο κράτος και για την Κοινότητα. Η χορήγηση 
των δανείων αυτών προϋποθέτει την έγκριση του 
Συμβουλίου των Διοικητών της Τράπεζας που δίνεται 
χωριστά για κάθε περίπτωση. 

Τα κράτη μέλη επί πλέον παρέχουν συνολική εγγύηση 
κατά 75 % για την κάλυψη κάθε κινδύνου που θα 
μπορούσε να προκύψει από τις οικονομικές υπο
χρεώσεις που αναλαμβάνονται υπέρ των κρατών ΑΚΕ 
και των ΥΧΕ. 

Η Τράπεζα χορηγεί επίσης ττιστώσεις με τη μορφή 
επιχειρηματικών κεφαλαίων από τους πόρους του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. 

Αυτό το είδος των πιστώσεων, τις οποίες χορηγεί η 
Τράπεζα ως εντολοδόχος της Κοινότητας, επιτρέπει την 
πραγματοποίηση μετοχικών επενδύσεων, τη χορήγηση 
δανείων σ' ένα κράτος ή σ' ένα εθνικό αναπτυξιακό ορ
γανισμό για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των 
επιχειρήσεων και την παροχή ενισχύσεων σε οιονεί-
κεφάλαιο. Οι ενισχύσεις αυτές έχουν τη μορφή 
εξαρτημένων δανείων, η αποπληρωμή των οποίων 
γίνεται μόνο μετά τη ρύθμιση των δανειακών 
υποχρεώσεων προτεραιότητας, ή δανείων υπό όρους η 
αποπληρωμή ή η διάρκεια των οποίων είναι συνάρτηση 
των όρων που καθορίζονται κατά τη στιγμή υπογραφής 
των συμβάσεων. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν συχνά 

επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται και 
με δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας. Οι 
μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής που έχουν οι 
ενισχύσεις αυτές, λόγω κυρίως της μεταβολής των όρων 
παροχής τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
επενδυτικού προγράμματος, επιτρέπουν να αντι
μετωπιστούν πολύ διαφορετικές χρηματοδοτικές ανά
γκες στο βιομηχανικό κυρίως τομέα και να χρηματο
δοτηθούν με μικρότερα ποσά οι διάφορες μελέτες 
σκοπιμότητας ή η παροχή τεχνικής βοήθειας για το 
ξεκίνημα των επιχειρήσεων. 

Επιδιωκόμενοι στόχοι 

Στα πλαίσια του γενικού στόχου οικονομικής συνεργα
σίας, ο οποίος αφορά την προώθηση της οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης των αντίστοιχων χωρών και 
εδαφών, διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση παραγω
γικών επενδύσεων στο βιομηχανικό, στον αγρο
τοβιομηχανικό, στον τουριστικό και στο μεταλλευτικό 
τομέα καθώς και έργων παραγωγής ενέργειας που 
συνδέεται με την πραγματοποίηση επενδύσεων στους 
παραπάνω τομείς εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα 
με δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και με 
επιχειρηματικά κεφάλαια από τους πόρους του Ευρω
παϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. 

Δάνεια που χορηγήθηκαν το 1982 

Η Τράπεζα χορήγησε πέντε επιδοτούμενα δάνεια 
συνολικού ύψους 122,2 εκατομ. ECU από τους ιδίους 
της πόρους και 22 πιστώσεις με τη μορφή επιχειρη
ματικών κεφαλαίων συνολικού ύψους 36,1 εκατομ
μυρίων. Επιπλέον, από τις συνολικές εγκρίσεις για 
επιχειρηματικά κεφάλαια που είχαν δοθεί στα πλαίσια 
της πρώτης σύμβασης της Λομέ για την εκπόνηση 
μελετών σκοπιμότητας και την παροχή τεχνικής βοή
θειας διατέθηκαν πέντε πιστώσεις συνολικού ύψους 1,2  
εκατομμυρίων. Κατ' αυτό τον τρόπο οι συνολικές 
πιστώσεις που χορηγήθηκαν το 1982 ανήλθαν σε 159,5  
εκατομμύρια έναντι 208,8 εκατομμυρίων το 1981. 

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές κατανέμονται μεταξύ του 
ενεργειακού τομέα (32,1 %), των συνολικών δανείων σε 
τράπεζες ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό 
κυρίως τομέα (31,3%), της μεταποιητικής βιομηχανίας 
(24,3%), των υποδομών και των τηλεπικοινωνιών 
(6,3%), των μεταφορών (1,6%), του τουρισμού (3,1%)  
και των μελετών σκοπιμότητας (1,3 %). 

61 



Χρηματοδοτηθέντα προγράμματα σπς μεσογειακές χώρες, στα κράτη ΑΚΕ και στις ΥΧΕ κατά το 1982 

σε εκατομ. ECU 

(1) Τομέας που περιλαμβάνει πι γεωργική ανάπτυξη και 
επενδύσεις στη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, τις 
αγροτοθιομηχανίες και τις βιομηχανίες ξύλου και 
παραγώγων ξυλείας. 

1000 2000χλμ. 
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Τα χρημστοδοτηθέντα προγράμματα βα (τυμβάλουν 
στη δημιουργία 3 600 άμεσων θέσεων εργασίας στον 
αγροτοβιομηχανικό βασικά τομέα. Στο βιομηχανικό και 
στον τουριστικό τομέα το μέσο ύψος των επενδύσεων 
ανά δημιουργούμενη θέση είναι 63 000 ECU για τα προ
γράμματα που χρηματοδοτούνται με ατομικά δάνεια και 
50 000 ECU για εκείνα που χρηματοδοτούνται με 
πιστώσεις από συνολικά δάνεια. Τα προγράμματα που 
αποσκοπούν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης 
θα συμβάλουν στην εξοικονόμηση 700 000 τόννων 
εισαγόμενου πετρελαίου το χρόνο που αποτελούν το 
2,5 % του συνόλου των εισαγωγών υδρογονανθράκων 
που έχουν πραγματοποιήσει όλες οι χώρες ΑΚΕ κατά το 
1981. Εάν ληφθούν υπόψη και τα προγράμματα που 
έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Απρίλιο του 1976,  
περίοδος που άρχισε να ισχύει η πρώτη σύμβαση της 
Λομέ, τότε η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας φθάνει 
τα 1.7 εκατομμύρια τόννους ισοδυνάμου πετρελαίου το 
χρόνο ή το 6 % περίπου των ίδιων εισαγωγών. 

Η κατανομή των χορηγήσεων ανάλογα με το βαθμό 
ανάπτυξης των διάφορων χωρών δείχνει ότι τα δάνεια 
από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας χορηγήθηκαν σε 
δέκα κράτη ΑΚΕ από τα οποία τα έξι έχουν το σχετικά 
υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και τα άλλα τέσσερα 
βρίσκονται σε ενδιάμεση θέση. Αντίθετα το 77 % των 
πιστώσεων με επιχειρηματικά κεφάλαια αφορά επεν
δύσεις που πραγματοποιούνται στα δέκα φτωχότερα 
κράτη ΑΚΕ και σε έξι άλλα που βρίσκονται σε ενδιάμεση θέση. 
Στα κράτη ΑΚΕ, η συμμετοχή των πράξεων με τις 
τράπεζες ανάπτυξης (συνολικά δάνεια για τη χρη
ματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έμμεση χρη
ματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 
επιχειρήσεων μέσω των κυβερνήσεων ή διάφορων χρη
ματοδοτικών οργανισμών, συμμετοχή στο κεφάλαιο για 
λογαριασμό της Κοινότητας, χρηματοδότηση μελετών 
σκοπιμότητας) στο σύνολο των χορηγήσεων πέρασε 
από 25% το 1981 σε 33% το 1982. Οι συνδρομές αυτές 
προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών 
πρωτοβουλιών μικρού και μεσαίου μεγέθους στο 
βιομηχανικό, αγροτοβιομηχανικό και τουριστικό τομέα. 
Κατά τα προηγούμενα χρόνια χρηματοδοτήθηκαν με 
τον τρόπο αυτό πολλές από τις τράπεζες ανάπτυξης. 

Στην Αφρική η Τράπεζα παρεμβαίνει σε 20 χώρες. 

Στη Ακτή Ελεφαντοστού, χορηγήθηκαν τρία δάνεια 
συνολικού ύψους 21,6 εκατομμυρίων για: 

— την επέκταση του διεθνούς τηλεφωνικού δικτύου του 
Αμπιτζάν για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης 
μέχρι το 1990 σύ^σης της κυκλοφορίας, 

— την αύξηση των ικανοτήτων επεξεργασίας της εβέα 
τριών μονάδων στα νότια της χώρας οι οποίες είχαν ήδη 
χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα το 1979, 

— και ένα συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση 
μικρών επιχειρήσεων. 

Στη Ζιμπάμπουε, χορηγήθηκαν δύο 
συνολικού ύψους 20,4 εκατομμυρίων για: 

πιστώσεις 

— την αύξηση της ισχύος ενός σταθμού ηλεκτρο
παραγωγής που χρησιμοποιεί εγχώριο άνθρακα, η 
οποία θα περάσει από 700 σε 920 μεγαβάτ, 

— την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την 
εκμετάλλευση των ανθρακοφόρων κοιτασμάτων της 
χώρας με σκοπό την εξόρυξη ή την υγροποίηση και την 
αεριοποίησή τους. 

Στην Κένυα, χορηγήθηκαν δύο δάνεια συνολικού ύψους 
17 εκατομμυρίων, το ένα για την αύξηση από 30 σε 45  
μεγαβάτ της ισχύος ενός γεωθερμικού σταθμού και το 
άλλο σε μια τράπεζα ανάπτυξης. 

Στη Μποτσουάνα, χορηγήθηκε δάνειο ύψους 15 εκατομ
μυρίων για την κατασκευή στα βόρεια της χώρας ενός 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ο οποίος θα χρησιμοποιεί 
εγχώριο άνθρακα. Ο σταθμός αυτός ισχύος 90 μεγαβάτ 
θα επιτρέψει να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρισμό 
της μεταλλευτικής βιομηχανίας. 

Στη Σενεγάλη, δύο πιστώσεις συνολικού ύψους 12,9  
εκατομμυρίων θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση: 

— μιας μονάδας παραγωγής φωσφορικού οξέος και 
λιπασμάτων από τα παραγόμενα στην περιοχή 
φωσφάτα. Το βιομηχανικό αυτό συγκρότημα, το 
μεγαλύτερο της Σενεγάλης, αποτέλεσε αντικείμενο 
τεσσάρων χορηγήσεων της Τράπεζας το 1978, το 1980  
και το 1981, 

— ενός παραθαλάσσιου ξενοδοχείου 100 δωματίων στα 
νότια του Ντακάρ. 

Στο Καμερούν, χορηγήθηκαν δύο δάνεια συνολικού 
ύψους 10,7 εκατομμυρίων για την κατασκευή και την 
επέκταση τριών φοινικελαιουργείων. Με τις βιομη
χανικές αυτές μονάδες θα αυξηθεί η εθνική παραγωγή 
φοινικέλαιου από 90 000 τόννους το 1980 σε 120 000  
τόννους το 1985, 

Στην Ουγκάντα, χορηγήθηκαν δύο δάνεια συνολικού 
ύψους 10 εκατομμυρίων για τη συμμετοχή στην αύξηση 
του κεφαλαίου μιας τράπεζας ανάπτυξης. Τα χορη
γούμενα κεφάλαια θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση 
μιας σειράς βιομηχανικών προγραμμάτων επείγοντα 
χαρακτήρα που συνίστανται στην αντικατάσταση του 
παλιού μηχανολογικού εξοπλισμού και στην αγορά 
ανταλλακτικών. 

63 



Χορηγήσεις εκτός της Κοινότητας 

Πίνακας 11: Χορηγήσεις σης χώρες της Αφρικής, της Κίφαϊβικής και του Εφηνικού (ΑΚΕ) και σης υττερπόνηες 
χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) κατά το 1982 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

Δάνεια από ιδίους πόρους 

Πράξεις με επιχειρηματικά 
κεφάλαια οπό πόρους του 

προϋπολογισμού Σύνολο 

σε εκατομ. ECU % σε εκατομ • ECU % σε εκατομ, ECU % 

Αφρυεή 99,3 81,3 24,5 65,7 123,8 77^ 

Δυτιιεή Αφρική 32,6 26.7 4.1 11.0 36,7 23,0 
Μπενίν — — 0.3 0.8 0.3 0.2 
Πράσινο Ακρωτήριο — — 1.8 4.6 1.8 1.1 
Ακτή Ελεφαντοστού 21,6 17,7 — — 21.6 13,6 
Γουϊνέα — — 0.2 0.6 0,2 0.1 
Σενεγάλη 11,0 9.0 1.8 4.8 12,8 8.0 

Κεντρική και Ισημερινή 

Αφρική 10,7 8,8 1.9 5.1 12,6 7.9 
Μπουρούντι — — 1.3 3.5 1.3 0.8 
Καμερούν 10.7 8.8 — — 10.7 6.7 
Κονγκό — — 0.2 0.5 0.2 0.1 
Ζαΐρ — — 0.4 1.1 0,4 0,3 

Ανατολική και Μεσημ
βρινή Αφρική 56,0 45,0 18,5 49.6 74,5 46,7 

Μποτσουανα 15,0 12,3 — — 15,0 9,4 
Τζιμπουτί — — 0.4 1,1 0,4 0,3 
Κένυα — 0,5 1.3 0,5 0,3 
Μαδαγασκάρη 17,0 13,9 — — 17.0 10,7 
Μαλάουϊ — — 0.1 0.3 0,1 0,1 
Μαυρίκιος — — 3.0 8.0 3,0 1,9 
Ουγκάντα 4,0 3.3 0,5 1.3 4,5 2.8 
Σεϋχέλλες — — 10.0 26,8 10,0 6.2 
Σομαλία — — 1.0 2.7 1.0 0,6 
Ζιμπάμπουε — — 2.6 7,0 2,6 1.6 
Αιθιοπία 20,0 16.3 0.4 1.1 20,4 12,8 

Καραϊβική 12,0 9,8 8.4 22,5 20,4 12,8 
Μπαρμπάντος 4,0 3.3 — — 4,0 2,5 
Δομίνικος — — 1.0 2,7 1.0 0.6 
Γρενάδα — — 2.4 6.4 2,4 1.5 
Ιαμαϊκή — — 5.0 13,4 5,0 3.2 
Τρινιντάντ και 

Τομπάγκο 8.0 6,5 — — 8.0 5,0 

Εφηνικός 7,9 β.4 3.6 9,7 11.5 7,2 
Φίτζι — — 1.8 4.8 1,8 1.1 
Παπούα-Νεα Γουϊνέα 7.9 6,4 _ — 7,9 5.0 
Δυτική Σαμόα — — 0.3 0.8 0.3 0,2 
Τόνγκα — — 0.3 0.8 0.3 0,2 
Βανουάτου — — 1.0 2.7 1.0 0,6 
Τουβαλού — — 0,1 0.3 0.1 0,1 

Σύνολο ΑΚΕ 119,2 97,5 36,5 97,9 155,7 97,6 

Σύνολο ΥΧΕ 3.0 2,5 0.8 2.1 3.8 2.4 
Ολλανδικές 

0,5 Αντίλλες — — 0,8 2.1 0.8 0,5 
Νήσοι Καίυμαν 3.0 2,5 — — 3.0 1.9 

Γενικό Σύνολο 122,2 100,0 37,3 100,0 159,5 100,0 
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Δύο 
χορηγήθηκαν 

πιστώσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων 
^θηκαν στην τράπεζα ανάπτυξης του Μαυρικίου. 

Στο Μαλάουϊ, χορηγήθηκε πίστωση 3 εκατομμυρίων για 
την προσθήκη 86 δωματίων σ' ενα από τα κυριότερα 
ξενοδοχεία της πρωτεύουσας Λιλόνγκουε. 

Στη Σομαλία, μια πίστωση 2,6 εκατομμυρίων θα 
συμβάλει στην αναδιάρθρωση και στην επέκταση ενός 
γαλακτοκομείου στο Μογκαντίσου, στο οποίο θα γίνεται 
η επεξεργασία και θα συσκευάζονται 12 εκατομ. λίτρα 
γάλακτος το χρόνο. 

Στο Πράσινο Ακρωτήριο, ένα δάνειο 1.8 εκατομμυρίων 
θα διατεθεί για την εγκατάσταση ενός νέου 
ηλεκτρογενούς συγκροτήματος ισχύος 2,6 μεγαβάτ σ' 
ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό προκειμένου να καλυφθεί η 
προβλεπόμενη αύξηση της κατανάλωσης και να εξα
σφαλιστεί ο εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια της νέας 
ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας αλιευτικών σκαφών, η 
οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το 1983 και έχει ήδη χρη
ματοδοτηθεί από την Τράπεζα το 1980. 

Δύο συνολικά δάνεια χορηγήθηκαν σε τράπεζες 
ανάπτυξης, μιας στο Μττουρούνη (1,3 εκατομμύρια) και 
της άλλης σης Σεϋχέλλες (ένα εκατομμύριο). 

Στην Αιθιοπία, χορηγήθηκε πίστωση 0,5 εκατομμυρίων 
για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας σχετικά με την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στο βιομηχανικό, στον 
αγροτοβιομηχανικό και στο μεταλλευτικό τομέα. 

Μια πίστωση 0,4 εκατομμυρίων χρησιμοποιήθηκε για τη 
συμμετοχή στο κεφάλαιο του Ταμείου Ανάπτυξης στο 
Τζιμπουτυ 

Πέντε πιστώσεις τέλος συνολικού ύψους 1.2 εκατομ
μυρίων επέτρεψαν την εκπόνηση μελετών σκο
πιμότητας για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
κασσίτερου στο Ζαΐρ, για τη δευτερεύουσα ανάκτηση 
των αποθεμάτων πετρελαίου από τα κοιτάσματα του 
Σεμέ στο Μπενίν, για τη βιομηχανία χαρτοπολτού στο 
Κονγκό, για την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού 
σταθμού κι' ενός χυτηρίου αλουμινίου στη Γουινέα και 
για την επέκταση και την επανεκμετάλλευση των 
ορυχείων χρωμίου στη Μαδαγασκάρη. 

Στην Καραϊβική, η Τράπεζα χορήγησε δάνεια σε πέντε 
κράτη ΑΚΕ και σε δύο ΥΧΕ. 

Δύο συνολικά δάνεια χορηγήθηκαν σε τράπεζες 
ανάπτυξης στο Μπαρμπάντος (4 εκατομμύρια) και στο 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο (8 εκατομμύρια). Στην Ια-
μαϊκή, μια πίστωση 5 εκατομμυρίων χορηγήθηκε στο 
Δημόσιο για να καλύψει τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο 
μιας νέας τράπεζας ανάπτυξης. 

Στη Γρενάδα, χορηγήθηκε πίστωση ύψους 2,4 εκατομ
μυρίων για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού 
ρεύματος χάρη στην εγκατάσταση δύο συγκροτημάτων 
ντήζελ συνολικής ισχύος 3 μεγαβάτ. 

Στο Δομίνικο, δύο πιστώσεις συνολικού ύψους ενός 
εκατομμυρίου χορηγήθηκαν για: 

— την κατασκευή μονάδας συλλογής και εμφιάλωσης 
μεταλλικού νερού, η παραγωγή της οποίας (όλη σχεδόν 
θα εξάγεται) θα ανέρχεται σε 3,7 εκατομμύρια φιάλες το 
χρόνο, 

— την κάλυψη μέρους της συμμετοχής του Δημοσίου 
στην αύξηση του κεφαλαίου μιας τράπεζας ανάπτυξης. 

Στις νήσους Καίυμαν, βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, 
ένα δάνειο 3 εκατομμυρίων θα συμβάλει στην εγκατά
σταση δύο συγκροτημάτων ντήζελ ισχύος 4,25 μεγαβάτ 
το καθένα που είναι απαραίτητα για την κάλυψη της αυ
ξανόμενης ζήτησης που θα προκύψει από την 
ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων. 

Στις Ολλανδικές Αντίλλες, δάνειο 0,84 εκατομμυρίων 
χορηγήθηκε στην κεντρική κυβέρνηση για την αύξηση 
της συμμετοχής της στο κεφάλαιο του τοπικού 
πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο δημιουργήθηκε για τη 
διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στα 
νησιά αυτά που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
τη διύλιση του εισαγόμενου πετρελαίου. 

Στον Ειρηνικό, η Τράπεζα έχει παρέμβει σε έξι χώρες. 

Στην Πατϊούα-Νεα Γουϊνέα, χορηγήθηκε δάνειο ύψους 
7,9 εκατομ. για το διπλασιασμό της παραγωγικής 
ικανότητας ενός φοινικελαιουργείου, το οποίο έχει ήδη 
χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα το 1979. 

Στο Βανουάτου, ένα συνολικό δάνειο ύψους ενός εκα
τομμυρίου χορηγήθηκε σε μια τράπεζα ανάπτυξης. 

Η αγορά εμπορευματοκιβωτίων από μια περιφερειακή 
εταιρία θαλάσσιας ναυσιπλοίας που ενδιαφέρει επτά 
κράτη ΑΚΕ του Ειρηνικού καθώς και τη Νέα Ζηλανδία και 
τα νησιά Κουκ και Νιούε αποτέλεσε αντικείμενο 
χορηγήσεων στα Φίτζι (1,8 εκατομμύρια), στη Δυτική 
Σαμόα (0,325 εκατομμύρια), στην Τόνγκα (0,325 εκα
τομμύρια) και στην Τουβαλού (0,125 εκατομμύρια). 

Το 1982 διατέθηκαν από τα διάφορα υπό εκτέλεση 
συνολικά δάνεια 46 πιστώσεις συνολικού ύψους 22,7  
εκατομμυρίων. Οι πιστώσεις αυτές αφορούσαν κυρίως 
μικρομεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες στους κλάδους 
γεωργικής βιομηχανίας (12 πιστώσεις συνολικού ύψους 
5,65 εκατομμυρίων), υφαντικών ειδών και δέρματος (7  
πιστώσεις συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων), χάρτου 
και χαρτοπολτού (5 πιστώσεις συνολικού ύψους 2,53 
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εκατομμυρίων), ξύλου (3 πιστώσεις συνολικού ύψους 
2,32 εκατομμυρίων), προϊόντων από ελασηκό και 
πλαστική ύλη (2 πιστώσεις συνολικού ύψους 1,16 εκα
τομμυρίων), προϊόντων μετάλλου (3 πιστώσεις 
συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου) και στον 
τουριστικό τομέα (6 πιστώσεις συνολικού ύψους 1,7  
εκατομμυρίων). 

Μεγάλος αριϋμός χρημστοδοτηΘέντων αττό την Τράπε
ζα επενδυτικών προγραμμάτων σης μεσογειακές χώρες 

και σης χώρες ΑΚΕ έχουν χρηματοδοτηθεί και από τη 
Διεθνή Τράπεζα και τη Διεθνή Εταιρία Χρη
ματοδοτήσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, την 
Αφρικανική Τράπεζα Ανάτττυξης, την Αραβική Τράπεζα 
για την Οικονομική Ανάπτυξη της Αφρικής καθώς και 
από διάφορους οργανισμούς διμερούς βοήθειας όπως 
το Κεντρικό Ταμείο Οικονομικής Συνεργασίας, το Kre 
ditanstalt für Wiederaufbau, την Εταψία για την 
Ανάτττυξη της Κοινοπολιτείας και ορισμένα ταμεία των 
αραβικών χωρών. 

Κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
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Α. Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1982 

Το συνολικό ύψος των δανειακών συμβάσεων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας για επενδυτικά προγράμματα εκτός της 

Κοινότητας που υπογράφηκαν κατά το 1982 φθάνει τα 410,2 εκατομμύρια, από τα οποία 288 χορηγήθηκαν στις μεσογειακές 

χώρες και 122,2 στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). Οι 

πράξεις αυτές — τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 57 έως 66 — καταχωρούνται στον ισολο

γισμό της Τράπεζας. 

Στην Πορτογαλία δύο δάνεια χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας (βλ. 

σελ. 57). Όλα τα δάνεια στις χώρες ΑΚΕ χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά

πτυξης (βλ. σελ. 61). 

1. Μεσογειακές χώρες 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
σε εκατομ. ECU  

105,0 

15,0 

40,0 

11 172,6 εκατομ. πεσέτες 

199. Αγωγός φυσικού αερίου 
μήκους 130 χλμ. για τη σύνδεση των 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου των 
Πυρηναίων με τον κύριο αγωγό 
Βαρκελώνης-Χώρας των Βάσκων 

Empresa Naclonal del Gas 
1 591,6 εκατομ. πεσέτες 

200. Ενίσχυση του σιδηροδρομι
κού άξονα κατά μήκος των μεσο
γειακών ακτών μεταξύ γαλλικών 

συνόρων και Βαλένθιας με την κα
τασκευή τμήματος μήκους 87 χλμ. 
για την παράκαμψη της Βαρκε

λώνης 
Red Naclonal de lo s Fe rrocar-
rlles Espanoles — RENFE 
4 263.5 εκατομ. πεσέτες 

201. Συνολικό δάνειο στην Banco  

de Credito Local de Espafia για 
τη χρηματοδότηση μικρών έργων 
υποδομής που εκτελούνται από 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί
κησης σε προβληματικές περιοχές 
2 124,7 εκατομ. πεσέτες 

202. Συνολικό δάνειο στην Banco  
de Credito Industrial για τη χρη
ματοδότηση μικρών έργων υπο
δομής στον ενεργειακό τομέα 
636,6 εκατομ. πεσέτες 

203.—204. Επενδύσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στο βιο

μηχανικό τομέα μεσω της Banco  
de Credito Industrial 

— Εκσυγχρονισμός των εγκαταστά
σεων διύλισης ενός διυλιστηρίου 
κοντά στην Καρθαγένη Empresa  

Naclonal del Petroleo S.A.  
222,8 εκατομ. πεσέτες 

20,0 

6,0 

2.1 

(ή Οι πιστώσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της 
χρηματοδοτικής συνεργασίας της Κοινότητας με τρί
τες χώρες εκφράζονται σε ECU. Για τις χώρες αυτές, 
τα ποσά σε εθνικό νόμισμα που υπάρχουν σ' αυτό 
τον κατειλογο αναφέρονται ενδεικτικά και καθορίζο
νται με βάση τις τιμές μετατροττής της ECU που 

χρησιμοποιεί η Τράπεζα κατά την υπογραφή των 
συμβάσεων (βλ. σελ. 10). 

— Αντικατάσταση ενός κλιβάνου σ' 

ένα υαλουργείο νότια του Μπιλ

μπάο 
Vidrierlas de Alava 
201,6 εκατομ. πεσέτες 1,9 

205. Συνολικό δάνειο στην Banco  
de Credito Industrial για τη χρη
ματοδότηση μικρομεσαίων βιο
μηχανικών επενδυτικών πρωτοβου
λιών σε προβληματικές περιοχές 

2 131,8 εκατομ. πεσέτες 20,0 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 80,0 

6 492,9 εκατομ. εσκούδος 

206. Κατασκευή των δύο πρώτων 
μονάδων ισχύος 300 μεγαβάτ η κα
θεμία στον ανθρακικό σταθμό της Σί-
νες νότια της Λισσαβώνας 
Electricidade de Portugal 
2 871,5 εκατομ. εσκούδος 35,0 (ή 

207. Κατασκευή τμήματος μήκους 
57 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο Αβέι-
ρο—Βίλαρ Φορμόζο 
Junta Autonoma de Estradas 
2 055,4 εκατομ. εσκούδος 25,0 

208. Συνολικό δάνειο στο Calxa  
Gérai de Depositos για τη χρημα
τοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών και τουριστικών επενδυτικών 
πρωτοβουλιών 
1 610,0 εκατομ. εσκούδος 20,0 (ή 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 
209. Εγκατάσταση εννιά αυτομα
τοποιημένων κέντρων διαχείρισης 

και ελέγχου του ηλεκτρικού δικτύου 
και βελτίωση της διασύνδεσής του 

με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Οκτώ 

κοινοπραξίες επιχειρήσεων ηλε

κτρισμού στις διάφορες δημοκρα
τίες και αυτόνομες περιοχές της 
χώρας, το συντονισμό των οποίων 

έχει αναλάβει η JUGEL-Έυωση 
Γιουγκοσλαβικών Επιχειρήσεων 

Ηλεκτρισμού 
3 269,5 εκατομ. δηνάρια Γιουγκο
σλαβίας 67,0 

ΚΥΠΡΟΣ 
210. Φράγματα στον Διπόταμο 
(χωρητικότητα λεκάνης 15 εκατομ. 
κυβικά μέτρα) και στον Καλαβασό 

(χωρητικότητα λεκάνης 17 εκατομ. 
κυβικά μέτρα), έργα ύδρευσης και 
βιολογικού καθαρισμού των λυ
μάτων για τη βελτίωση της υδρο
δότησης της Λευκωσίας, της Λάρνα
κας και της Αμμοχώστου στις 
οποίες κατοικούν γύρω στις 300 000  
άτομα 
Κυπριακή Δημοκρατία 
3,7 εκατομ. λίρες Κύπρου 8,0 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
211. Αύξηση της ικανότητας εκμε

τάλλευσης των κοιτασμάτων φυσι
κού αερίου στα ανοιχτά της Αλεξάν
δρειας 
Egyptian General Petroleum 
Company 
18,8 εκατομ. λίρες Αιγύπτου 28,0 

2. Κράτη ΑΚΕ — Αφρική 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟπΟΥ 
σε εκατομ. ECU  

21.6 

7 099,8 εκατομ. φράγκα χωρών δυ
τικής Αφρικής 

212. Ενίσχυση του υφιστάμενου 
διεθνούς τηλεπικοινωνιακού δι
κτύου, κατασκευή νέου διεθνούς 
ηλεκτρονικού κέντρου και συμμε
τοχή στη εγκατάσταση του καλω
δίου Νοτίου Αμερικής—Αφρικής— 

Ευρώπης 
INTELCI 
3 276,6 εκατομ. φράγκα χωρών δυ

τικής Αφρικής 10,0 

(2) Δάνειο που χορηγείται με επιδότηση επιτοκίου 
κατά 3 %. 

213. Αύξηση των ικανοτήτων επε

ξεργασίας ελαστικού κόμμεος τριών 
μονάδων στα νότια της χώρας 
Société Africaine des Planta 

tions d'Hévéas 
2 162,6 εκατομ. φράγκα χωρών δυ
τικής Αφρικής 

214. Συνολικό δάνειο στην Com 
pagnie Financière de la Côte- 
d'IvoIre για τη χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων βιομηχανικών και του

ριστικών επιχειρήσεων 
1 660,6 εκατομ. φράγκα χωρών δυ

τικής Αφρικής 

6,6 

5,0 

67 



ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 
215. Αύξηση της ισχύος ενός σταθ
μού ηλεκτροπαραγωγής που χρη

σιμοποιεί εγχώριο άνθρακα και 
εγκατάσταση 350 χλμ. γραμμών 
υψηλής τάσης 
Electricity Supply Commission 
14,3 εκατομ, δολλάρια Ζιμπάμπουε 

ΚΕΝΥΑ 

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 

221. Εγκατάσταση μιας δεύτερης 
σειράς παραγωγής σ' ένα φοινικε-
λαιουργείο στο Ντιμπομπάρι 
Société Camerounaise de Pal 
meraies 
1 180,9 εκατομ. φράγκα χωρών δυ
τικής Αφρικής 

20,0 

17,0 

176,2 εκατομ. σελλίνια Κένυας 

216. Αύξηση της ισχύος ενός γεω
θερμικού σταθμού με την προ
σθήκη ενός τρίτου ηλεκτρογενούς 
συγκροτήματος ισχύος 15 μεγαβάτ 
Kenya Power Company Limited 
93,3 εκατομ. σελλίνια Κένυας 9,0 

217. Συνολικό δάνειο στη Deve 
lopment Finance Company of  
Kenya Ltd για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών, αγρο
τοβιομηχανικών και τουριστικών 
επενδυτικών πρωτοβουλιών 
82,9 εκατομ. σελλίνια Κένυας 8,0 

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 
218. Κατασκευή ενός σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής (πρώτη μονά
δα 90 μεγαβάτ) που θα χρησιμο
ποιεί εγχώριο άνθρακα και εγκα
τάσταση 350 χλμ. γραμμών υψηλής 
τάσης 
Botswana Power Corporation 
12,5 εκατομ. πούλα 15,0 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 
219. Βιομηχανικό συγκρότημα πα

ραγωγής φωσφορικού οξέος και λι
πασμάτων 
Industries Chimiques du Séné
gal 
3 418,5 εκατομ. φράγκα χωρών δυ
τικής Αφρικής 11.0 

10,7 

3 325,2 εκατομ. φράγκα χωρών δυ
τικής Αφρικής 

220. Κατασκευή ενός νέου φοινικε-
λαιουργείου και επέκταση δύο 

άλλων 
Cameroun Development CoφO- 
ratlon μέσω του Δημοσίου 
2 144,3 εκατομ. φράγκα χωρών δυ

τικής Αφρικής 6.9 

3,8 

222. Συνολικό δάνειο στην Deve 
lopment Bank of Mauritius για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιο
μηχανικών, αγροτοβιομηχανικών 
και τουριστικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών 

41,6 εκατομ. ρουπίες 

ΑΚΕ — Καραϊβική 

ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ 

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 

ΑΚΕ — Ειρηνικός 

ΠΑΠΟΥΑ-ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ 

ΥΧΕ 

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 

4.0 

223. Συνολικό δάνειο στην Trini 
dad and Tobago Development 
Finance Company Limited για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιο

μηχανικών και τουριστικών επενδυ
τικών πρωτοβουλιών 
17,9 εκατομ. δολλάρια 8,0 

224. Συνολικό δάνειο στην Barba
dos Development Bank για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιο
μηχανικών και τουριστικών επενδυ

τικών πρωτοβουλιών 
8,7 εκατομ. δολλάρια Μπαρμπά
ντος 4.0 

225. Νέα σειρά παραγωγής σ' ένα 

φοινικελαιουργείο και επέκταση 
των χώρων αποθήκευσης φοινικέ
λαιου και φοινίκων 

Higaturu Oil Palms Pty Limited  
5,7 εκατομ. κίνα 7.9 

226. Αύξηση της διαθέσιμης ηλε

κτρικής ενέργειας στη Μεγάλη Καίυ-
μαν με την εγκατάσταση δύο συ
γκροτημάτων ντήζελ ισχύος 4,25  

MW το καθένα 
Caribbean Utiiitles Company 
Limited 
2,5 εκατομ. δολλάρια των νησιών 
Καίυμαν 3,0 



Β. Χορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1982 

Το συνολικό ύψος των δανειακών συμβάσεων από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας που υπογράφηκαν κατά το 1982 φθάνει 

τα 41,3 εκατομ. ECU από τα οποία 4 εκατομμύρια χορηγήθηκαν υπό μορφή δανείων με ειδικούς όρους στις μεσογειακές χώρες 

και 37,3 εκατομμύρια χορηγήθηκαν ως συνδρομές με επιχειρηματικά κεφάλαια στα κράτη ΑΚΕ και στις υπερπόντιες χώρες και 

εδάφη (ΥΧΕ). Οι πιστώσεις αυτές χορηγούνται από την Τράπεζα κατόπιν εντολής, εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο 

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα (σελ. 82) εκτός ισολογισμού. Για τις πράξεις αυτές, 

τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 57 έως 66, η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται στην καλή 

εκτέλεση της εντολής που της έχει ανατεθεί. 

1. Δάνεια με ειδικούς όρους σης 
μεσογειακές χώρες 

σε εκατομ. ECU 

ΜΑΛΑΟΥΪ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 

ΚΥΠΡΟΣ 4,0 
1,9 εκατομ. λίρες Κύπρου 

227. Αποχετευτικό δίκτυο, σταθ
μός βιολογικού καθαρισμού των λυ
μάτων και δίκτυο παροχής πόσιμου 
νερού στην παλιά πόλη της Λευκω
σίας 
Κχιπριακή Δημοκρατία 
1.4 εκατομ. λίρες Κύπρου 3,0 

228. Φράγματα στον Διπόταμο 
(χωρητικότητα λεκάνης 15 εκατομ. 
κυβικά μέτρα) και στον Καλαβασό 
(χωρητικότητα λεκάνης 17 εκατομ. 
κυβικά μέτρα), έργα ύδρευσης και 
βιολογικού καθαρισμού των λυ
μάτων για τη βελτίωση της υδρο
δότησης της Λευκωσίας, της Λάρνα
κας και της Αμμοχώστου στις 
οποίες κατοικούν γύρω στα 300 000  
άτομα 
Κυπριακή Δημοκρατία 
0,5 εκατομ. λίρες Κύπρου 1,0 

2. Συνδρομές με επιχειρηματικά 
κεφάλαια (') από τους πόρους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά
πτυξης στα κράτη ΑΚΕ και στις 
ΥΧΕ 

ΑΚΕ — Αφρική 

ΟΥΓΚΑΝΤΑ 
σε εκατομ. ECU  

10,0 

92,8 εκατομ. σελλίνια Ουγκάντας 

229. Συνολικό δάνειο για τον εκσυγ
χρονισμό μικρομεσαίων βιομηχα
νικών, αγροτοβιομηχανικών και με
ταλλευτικών επιχειρήσεων 
Δάνειο με όρους στην Uganda  
Development Bank  
69,6 εκατομ. σελλίνια Ουγκάντας 7,5 

230. Δάνειο με όρους στο Δημόσιο 
για την αύξηση της συμμετοχής του 
στο κεφάλαιο της Uganda Deve 
lopment Bank 
23,2 εκατομ. σελλίνια Ουγκάντας 2,5 

(') Βλ. σελ. 61. 

231. Κατασκευή νέας πτέρυγας 
στο Capital Hotel στη Λιλόνγκουε 
Εξαρτημένο δάνειο στην Malawi  
Development ΟοφΟΓΟίΙοη και δά
νειο με όρους για την αύξηση της 
συμμετοχής της στο κεφάλαιο της 
εταιρίας Capital Hotel Limited  
3,2 εκατομ. κουάχα 

ΣΟΜΑΛΙΑ 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ 

MΠOYPOY^m 

3.0 

232. Αναδιάρθρωση και επέκταση 
ενός γαλακτοκομείου στο Μογκαντί-
σο 
Δάνειο με όρους στη Λαϊκή Δημο
κρατία της Σομαλίας για την Lai 
terie de Mogadiscio, δημόσιο ορ
γανισμό, εξαρτώμενο από το 
Υπουργείο Βιομηχανίας 
32,1 εκατομ. σελλίνια Σομαλίας 2,56 

233. Κατασκευή παραθαλάσσιου 
ξενοδοχείου 100 δωματίων στα νό-
πα του Ντακάρ 
Εξαρτημένο δάνειο στη Société 
Financière Sénégalaise pour le 
Développement de l'industrie 
et du Tourisme για τη Société 
Hôtelière de Sali 
614,4 εκατομ. φράγκα χωρών δυ 
τικής Αφρικής 1,85 

234. Επέκταση ενός σταθμού 
ηλεκτροπαραγωγής με την προ
σθήκη ενός ηλεκτρογενούς συγκρο
τήματος ισχύος 2,5 MW  
Εξαρτημένο δάνειο στην Empresa  
Publica Electricidade e Agua  
do Mlndelo  
97,3 εκατομ. εσκούδος 1.8 

235. Δάνειο με όρους στην  
Banque Nationale pour le Déve
loppement Économique για τη 
χρηματοδότηση μικρομιεσαίων βιο
μηχανικών, αγροτοβιομηχανικών 
και τουριστικών επενδυτικών πρω
τοβουλιών 
108,9 εκατομ. φράγκα Μπουρούνπ 

236. Συνολικό δάνειο για την εκ
πόνηση μελετών σκοπιμότητας, την 
πραγματοποίηση μετοχικών επεν
δύσεων και τη χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων βιομηχανικών, αγροτο
βιομηχανικών και τουριστικών επεν
δυτικών πρωτοβουλιών 
Δάνειο με όρους στην Banque de  
Développement des Seychelles  
6,5 εκατομ. ρουπίες 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 

ΤΖΙΜΠΟΥΠ 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 

ΖΑΪΡ 

1.0 

237. Μελέτες σκοπιμότητας για 
επενδύσεις στο βιομηχανικό, στον 
αγροτοβιομηχανικό και στο μεταλ
λευτικό τομέα 
Δάνειο με όρους στην Industrial 
Development Bank 
1 εκατομ. μπιρς 0,5 

23^ Συνολικό δάνειο γιο την εκ
πόνηση μελετών σκοπιμότητας και 
τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρο
μεσαίων βιομηχανικών, αγροτο
βιομηχανικών και τουριστικών επι
χειρήσεων 
Δάνειο με όρους στην Develop
ment Bank of Mauritius 
5.2 εκατομ. ρουπίες 0.5 

239. Συμμετοχή στο αρχικό μετοχι
κό κεφάλαιο του Caisse de Déve 
loppement de Djibouti 
69,9 εκατομ. φράγκα Τζιμπουτί 0,4 

240. Δάνειο με όρους στο Δημόσιο 
για την εκπόνηση μελέτης σκοπι
μότητας σχετικά με την ανθρακική 
πολιτική της χώρας 
0,3 εκατομ. δολλάρια Ζιμπάμπουε 0.4 

1.3 

241. Δάνειο με όρους στη Société  
Zaïretain για την εκπόνηση με
λέτης σκοπιμότητας σχεπκά με την 
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων 
κασσιτέρου 
2,1 εκατομ. ζαίρ 0,38 
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ΜΠΕΝΙΝ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ ΔΟΜΊΝΙΚΟς 1,0 

242. Δάνειο με όρους στο Δημόσιο 
για την εκπόνηση μελέτης σκοπι
μότητας σχετικά με τη δευτερεύου
σα ανάκτηση των αποθεμάτων πε
τρελαίου από τα κοιτάσματα του 
Σεμέ 
108,5 εκατομ. φράγκα χωρών δυ
τικής Αφρικής 

ΚΟΝΓΚΟ 

0.35 

243. Συμμετοχή στο κεφάλαιο της 

Société d'Études de la Cellulo 

se du Congo η οποία έχει αναλά
βει την εκπόνηση μελέτης σκοπι
μότητας για την κατασκευή μιας μο
νάδας παραγωγής χαρτοπολτού 
54,9 εκατομ. φράγκα χωρών δυ
τικής Αφρικής 0,177 

245. Δάνειο με όρους στο Δημόσιο 
για την εκπόνηση μελέτης σκοπι
μότητας σχετικά με την επέκταση 
και την επανεκμετάλλευση των 
ορυχείων χρωμίου 
46.6 εκατομ, φράγκα Μαδαγα
σκάρης 

Κράτη ΑΚΕ — Καραϊβική 

ΙΑΜΑΪΚΗ 

0.15 

246. Δάνειο με όρους στο Δημόσιο 
για την κάλυψη της συμμετοχής του 
στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της 
National Development Bank 
8.3 εκατομ. δολλάρια Ιαμαϊκής 5,0 

2.6 εκατομ. δολλάρια ανατολικής 
Καραϊβικής 

248. Κατασκευή μονάδας εμ
φιάλωσης μεταλλικού νερού 
Δάνειο με όρους στην Banque  
pour l'Agriculture, l'Industrie et  
le Développement η οποία θα θέ
σει το ποσό στη διάθεση της Carib  
Spring Limited 
1,8 εκατομ. δολλάρια ανατολικής 
Καραϊβικής 0.7 

249. Δάνειο με όρους στο Δημόσιο 
για την κάλυψη της συμμετοχής του 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Banque  
pour l'Agriculture, l'Industrie et  
le Développement 
0,8 εκατομ. δολλάρια ανατολικής 
Καραϊβικής 0,3 

ΓΡΕΝΑΔΑ 
ΓΟΥΪΝΕΑ 
244. Δάνειο με όρους στο Δημόσιο 
για την εκπόνηση μελέτης σκοπι
μότητας σχετικά με την κατασκευή 
ενός φράγματος, ενός υδροηλεκτρι
κού σταθμού κΓ ενός χυτηρίου 
αλουμινίου στα πλαίσια του καθε
τοποιημένου συγκροτήματος του 

Κονκούρε 
3,5 εκατομ. σύλις 0,15 

247. Εκσυγχρονισμός του ηλεκτρι

κού δικτύου και επέκταση ενός 
σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με 
την προσθήκη δύο ντηζελογεν-
νητριών ισχύος 1.5 μεγαβάτ η καθε
μία 
Εξαρτημένο δάνειο στη Grenada 
Electricity Services Limited 
6,2 εκατομ. δολλάρια ανατολικής 
Καραϊβικής 

Συγκομιδή καρπών φοίνικα 

2,4 

Κράτη ΑΚΕ — Ειρηνικός 

Αγορά 947 εμπορευματοκιβωτίων από την 
Pacific Forum Line, περιφερειακή εταιρία 
θαλάσσιας ναυσιπλοΐας που εξασφαλίζει τη 
σύνδεση μεταξύ της Αυστραλίας, της Νέας 
Ζηλανδίας και των κρατών του Ειρηνικού 
Δάνειο με όρους στα κράτη 

ΦITZi 

250. 1,6 εκατομ. δολλάρια Φίτζι 1.8 

ΤΟΝΓΚΑ 

251. 0,3 εκατομ. Πα' άνγκα 0,325 

ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ 

252. 0,4 εκατομ, τάλσς 0,325 

ΤΟΥΒΑΛΟΥ 

253. 0,1 εκατομ. δολλάρια Αυστρα
λίας 0,125 

ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ 

254. Συνολικό δάνειο για την 
πραγματοποίηση μετοχικών επεν
δύσεων και τη χρηματοδότηση μι
κρομεσαίων βιομηχανικών, αγροτο
βιομηχανικών και τουριστικών επεν

δυτικών πρωτοβουλιών 
Δάνειο με όρους στην Banque de  

Déveioppement du Vanuatu  
92,1 εκατομ. φράγκα Βανουάτου 

ΥΧΕ 

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 

1.0 

255. Δάνειο με όρους στην κε
ντρική κυβέρνηση για την αύξηση 
της συμμετοχής του δημοσίου στο 
κεφάλαιο της Ontwikkelingsbank  
van de Nederlandse Antilien  

N.V. 
1.4 εκατομ. φιορίνια Αντιλλών 0,84 



Πόροι 

Ίδια κεφάλαια και προσφυγή 
στην κεφαλαιαγορά 

Το παρόν κεφάλαιο αφορά τους πόρους που 

κινητοποίησε η Τράπεζα για τις πράξεις χορήγησης 

δανείων που καταχωρούνται στον ισολογισμό της και 

για τις οποίες έχει την οικονομική ευ&ύνη, για τους 

οποίους λεπτομερής ανάλυση για το 1982 υπάρχει στις 

σελίδες 44 έως 54 και 67 και 68. Δεν αφορά τους πόρους 

που διαχειρίζεται η Τράπεζα κατόπιν εντολής και για 

λογαριασμό τρίτων οι οποίοι καταχωρούνται εκτός 

ισολογισμού στο ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 82), όπως τα 

δάνεια που χορηγούνται από τους πόρους του ΝΚΜ και 

οι πιστώσεις που χορηγούνται από τους πόρους του 

προϋπολογισμού της Κοινότητας στις μεσογειακές 

χώρες και στις χώρες ΑΚΕ, για τους οποίους 

λεπτομερής ανάλυση για το 1982 υπάρχει αντίστοιχα 

στις σελίδες 55. 56. 69 και 70. 

Οι πόροι πις Τράπεζας που υπάρχουν στον ισολογισμό 

της 31ης Δεκεμβρίου 1982 (καταβλημενο κεφάλαιο, 

αποθεματικά και προβλέψεις, υπόλοιπο του λογα

ριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και προϊόν 

δανεισμού) ανέρχονται σε 19 024,9 εκατομμύρια έναντι 

15 468,6 εκατομμυρίων στις 31 Δεκεμβρίου 1981. 

Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά 3 089,7 εκατομμύρια 

από την καθαρή αύξηση των δανεισθέντων κεφαλαίων 

(συμπεριλαμβανομένης της αύξησης που προέρχεται 

από τη μεταβολή των τιμών μετατροπής), κατά 366,3  

εκατομμύρια από το πλεόνασμα του λογαριασμού 

«Αποτελέσματα Χρήσεως» και κατά 100,3 εκατομμύρια 

από τις εισφορές των κρατών μελών που καταβλήθηκαν 

στα πλαίσια της απόφασης του 1978 για αύξηση του 

κεφαλαίου της Τράπεζας και από τις καταβολές της 

Ελλάδος στα πλαίσια της συμμετοχής της στο 

κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 

Τράπεζας μετά από την προσχώρηση της χώρας στην 

Κοινότητα. Οι καταβολές στα πλαίσια της αύξησης του 

κεφαλαίου που αποφασίστηκε από το Συμβούλιο των 

Διοικητών στις 15 Ιουνίου 1981. οι οποίες θα αρχίσουν να 

πραγματοποιούνται από το 1984, θα γίνουν σε οκτώ 

εξαμηνιαίες δόσεις συνολικού ύψους 540 εκατομμυρίων 

Πίνακας 12: Αντληση πόρων κατά την περίοδο 1961—1982 

έκδοση δανείων Συμμετοχή τρίτων 

ποσά (σε εκατομ. ECU) στα χορηγηθέντα 
δάνεια της 
Τράπεζας 

(σε εκατομ. ECU) 

Αντληθέντες 
πόροι 

(σε εκατομ. ECU) Χρήση Αριθμός 
Ιδιωτική 

τοποθέτηση 
Δημόσιο 

Εγγραφή Σύνολο 

στα χορηγηθέντα 
δάνεια της 
Τράπεζας 

(σε εκατομ. ECU) 

Αντληθέντες 
πόροι 

(σε εκατομ. ECU) 

1961 3 7,6 13,8 21.4 — 21.4 
1962 2 — 32,3 32,3 — 32,3 
1963 3 8,0 27,2 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 θ 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 (') 707,6 1029,5 132,0 1161,5 
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 (^) 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309.7 
1982 91 1319,4 (5) 1 826,3 3 145,7 59,5 3 205.2 

1961-1982 534 7111,0 10 925,0 18 036,0 529,0 18 565,0 

Ρ1 Από τσ οποία Θ7 εκατομ, από μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις. 

(2) Από τα οποία 39,9 εκατομ. από μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις. 

(3) Από τα οποία 1.5 εκατομ. από μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις. 

(*) Από τα οποία 92.8 εκατομ. από μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις. 

(5) Από τα οποία 105.7 εκατομ. από μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις. 
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Πίνακας 13: Εκδοθέντα κατά το 1982 δάνεια 

Δάνεια με ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια εγγραφή 

Η|ΐΓρομη\ηο Ποσό σε Διάρκεια 
υπογραφής εθνικό Ποσό σε του Ονομαστικό 
της Μήνας νόμισμα εκατομ. δανείου επιτόκιο Φύση της 
σύμβασης έκδοσης Τοπος έκδοσης Νόμισμα εγγραφής (σε εκατομ.) ecu (έτη) (%) έκδοσης 

4. 1.1982 Ιανουάριος Λουξεμβούργο Βελγ. φράγκα 102,183 16,477 10 16,5 Ιδιωτική τοποθέτηση 
20. 1.1982 Ιανουάριος Ελβετία Ελβ. φράγκα 100 51.238 10 7,25 Δημόσια εγγραφή (') 
22, 1.1982 Ιανουάριος Γερμανία Γερμ. μάρκα 150 61.366 7 10 Δημόσια εγγραφή {^) 
22. 1.1982 Ιανουάριος Γερμανία Γερμ. μάρκα 100 40,911 10 10 Δημόσια εγγραφή (2) 
3. 2.1982 Φεβρουάριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 20 7,454 15 11,75 Ιδιωτική τοποθέτηση 

10. 2.1982 Φεβρουάριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 30 11.181 15 11.875 Ιδιωτική τοποθέτηση 
18. 2.1982 Φεβρουάριος Ηνωμ. Βασίλειο Δολλ. ΗΠΑ 30 27,646 5 16,25 Ιδιωτική τοποθέτηση 
19. 2. 1982 Φεβρουάριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 75 27.953 5 11 Ιδιωτική τοποθέτηση 
23. 2.1982 Φεβρουάριος Ηνωμ. Βασίλειο Δολλ Η ΠΑ 21.25 19.582 9 15.875 Ιδιωτική τοποθέτηση 
25. 2.1982 Φεβρουάριος Γερμανία Γερμ. μάρκα 100 40,911 10 10 Ιδιωτική τοποθέτηση 
3. 3.1982 Μάρτιος Λουξεμβούργο Δολλ. ΗΠΑ 150 138.227 7 15,5 Δημόσια εγγραφή Ρ) 
4. 3.1982 Μάρτιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,864 15 11.75 Ιδιωτική τοποθέτηση 
5. 3. 1982 Μάρτιος Ιαπωνία Γιεν 20 000 83,927 10 8.2 Δημόσια εγγραφή (") 

25. 3. 1982 Μάρτιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,864 15 11,125 Ιδιωτική τοποθέτηση 
25. 3. 1982 Μάρτιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,864 15 11,125 Ιδιωτική τοποθέτηση 
31. 3.1982 Μάρτιος Λουξεμβούργο Φρέτγκα Λουξ. 1000 23,954 7 12.75 Ιδιωτική τοποθέτηση 
31. 3. 1982 Μάρτιος Κατω Χώρες Ολλ. φιορίνια 

Ολλ. φιορίνια 
10 3,727 15 11,125 Ιδιωτική τοποθέτηση 

31. 3. 1982 Μάρτιος Κάτω Χώρες 
Ολλ. φιορίνια 
Ολλ. φιορίνια 10 3,727 10 10,875 Ιδιωτική τοποθέτηση 

31. 3.1982 Μάρτιος Βέλγιο Βελγ. φράγκα 1000 23,954 12 15 Ιδιωτική τοποθέτηση 
6. 4. 1982 Αττρίλιος Γερμανία Γερμ. μάρκα 100 41,652 10 9,1 Ιδιωτική τοποθέτηση 

20. 4.1982 Απρίλιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 10 3.755 15 10,875 Ιδιωτική τοποθέτηση 
20. 4.1982 Απρίλιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 10 3,755 10 10,875 Ιδιωτική τοποθέτηση 
27. 4. 1982 Απρίλιος Ελβετία Ελβ. φράγκα 100 51,925 10 7 Δημόσια εγγραφή (^) 
10. 5. 1982 Μάιος Γερμανία Γερμ. μάρκα 100 41,651 10 8,375 Δημόσια εγγραφή (®) 
14. 5.1982 Μάιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 20 7,509 20 10,75 Ιδιωτική τοποθέτηση 
14. 5.1982 Μάιος Ηνωμ. Βασίλειο Λίρες στερλ. 15 26,867 10 15 Ιδιωτική τοποθέτηση 

Δημόσια εγγραφή (') 17. 5. 1982 Μάιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 200 75,095 10 10 
Ιδιωτική τοποθέτηση 
Δημόσια εγγραφή (') 

25. 5.1982 Μάιος Γερμανία Γερμ. μάρκο 100 41.651 10 9 Ιδιωτική τοποθέτηση 
28. 5.1982 Μάιος Λουξεμβούργο ECU 12,017 12,017 5 14 Δημόσια εγγραφή (*) 
3. 6.1982 Ιούνιος Λουξεμβούργο Γιεν 15 000 61,01 10 8,25 Δημόσια εγγραφή (®) 

10. 6.1982 Ιούνιος Λουξεμβούργο Φράγκα Λουξ. 600 13,245 8 12,25 Δημόσια εγγραφή |®) 
18. 6.1982 Ιούνιος Ηνωμ. Βασίλειο Λίρες στερλ. 

Γαλ. φράγκα 
10 17,911 10 14,125 Ιδιωτική τοποθέτηση 

25. 6.1982 Ιούνιος Γαλλία 
Λίρες στερλ. 

Γαλ. φράγκα 1 000 160,89 10 16,9 Δημόσια εγγραφή (^°) 
29. 6.1982 Ιούνιος Ηνωμ. Βασίλειο Δολλ. ΗΠΑ 15 15,073 5 16,3 Ιδιωτική τοποθέτηση 
30. 6.1982 Ιούνιος Λουξεμβούργο Δολλ. ΗΠΑ 10 10,048 10 15,25 Ιδιωτική τοποθέτηση 
1. 7.1982 Ιούλιος Λουξεμβούργο ECU 40 40 7 13.75 Δημόσια εγγραφή ("ί 
6. 7.1982 Ιούλιος Γερμανία Γερμ. μάρκα 50 21,167 10 9,7 Ιδιωτική τοποθέτηση 
7. 7.1982 Ιούλιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,914 10 11,125 Ιδιωτική τοποθέτηση 
7. 7.1982 Ιούλιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,914 10 11,125 Ιδιωτική τοποθέτηση 
7. 7.1982 Ιούλιος Λουξεμβούργο Δολλ Η ΠΑ 20 20,837 10 15,25 Ιδιωτική τοποθέτηση 
9. 7.1982 Ιούλιος Ελβετία Ελβ. φράγκα 50 24,745 6 7,25 Ιδιωτική τοποθέτηση 

15. 7.1982 Ιούλιος Λουξεμβούργο Δολλ. ΗΠΑ 25 26,046 7 16,15 Ιδιωτική τοποθέτηση 
21. 7.1982 Ιούλιος Λουξεμβούργο Δολλ. ΗΠΑ 200 208,372 10 15,5 Δημόσια εγγραφή 
23. 7.1982 Ιούλιος Ηνωμ. Βασίλειο Λίρες στερλ. 12.5 22.641 8 14,49 Ιδιωτική τοποθέτηση 
23. 7.1982 Ιούλιος Γερμανία Γερμ. μάρκα 200 84,67 10 9,375 Δημόσια εγγραφή (^3) 
30. 7.1982 Ιούλιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,914 10 11 Ιδιωτική τοποθέτηση 
30. 7.1982 Ιούλιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 6 2,297 15 11 Ιδιωτική τοποθέτηση 
30. 7.1982 Ιούλιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 10 3,829 15 11 Ιδιωτική τοποθέτηση 
3. 8.1982 Αύγουστος Ιαπωνία Γιεν 25 000 101,983 12 8,6 Ιδιωτική τοποθέτηση 
5- 8.1982 Αύγουστος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,914 15 11 Ιδιωτική τοποθέτηση 
6. 8.1982 Αύγουστος Λουξεμβούργο Ελβ. φράγκα 65 32,168 6 7,125 Ιδιωτική τοποθέτηση 
9. 8.1982 Αύγουστος Κατω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,914 15 10.875 Ιδιωτική τοποθέτηση 
9. 8.1982 Αύγουστος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 75 28,717 5 10 Ιδιωτική τοποθέτηση 

18. 8. 1982 Αύγουστος Γερμανία Γερμ. μάρκα 35 14,817 10 9,25 Ιδιωτική τοποθέτηση 
18. 8.1982 Αύγουστος Γερμανία Γερμ. μάρκα 35 14,817 10 9,25 Ιδιωτική τοποθέτηση 
18. 8.1982 Αύγουστος Γερμανία Γερμ. μάρκα 30 12,7 10 9,25 Ιδιωτική τοποθέτηση 
27. 8.1982 Αύγουστος Λουξεμβούργο Δολλ Η ΠΑ 15 15,628 8 11.3 Ιδιωτική τοποθέτηση 
29. 8. 1982 Αύγουστος Λουξεμβούργο Ελβ. φράγκα 185 91,556 5 7.25 Ιδιωτική τοποθέτηση 
29. 8.1982 Αύγουστος Λουξεμβούργο Ολλ. φιορίνια 150 57,434 6 10.75 Ιδιωτική τοποθέτηση 

3. 9.1982 Σεπτέμβριος Ηνωμ. Βασίλειο Δολλ. ΗΠΑ 23.25 24,223 9 13.25 Ιδιωτική τοποθέτηση 
9. 9. 1982 Σεπτέμβριος ΗΠΑ ΔoU. ΗΠΑ 200 208,372 10 13.375 Δημόσια εγγραφή 

13. 9.1982 Σεπτέμβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 1 0,383 15 11 Ιδιωτική τοποθέτηση 
13. 9.1982 Σεπτέμβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 9 3,446 15 11 Ιδιωτική τοποθέτηση 
14. 9.1982 Σεπτέμβριος Κάτω Χώρες Ολλ- φιορίνια 5 1,914 20 10,375 Ιδιωτική τοποθέτηση 
16. 9.1982 Σεπτέμβριος Ελβετία Ελβ. φράγκα 100 49,49 10 6,25 Δημόσια εγγραφή 
23. 9.1982 Σεπτέμβριος Γερμανία Γερμ. μάρκα 200 84,67 10 8,25 Δημόσια εγγραφή Γ®) 
24. 9.1982 Σεπτέμβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 25 9,572 20 10,5 Ιδιωτική τοποθέτηση 
27. 9. 1982 Σεπτέμβριος Ηνωμ. Βασίλειο Λίρες στερλ. 12.5 22,641 8 12,6 Ιδιωτική τοποθέτηση 
28. 9. 1982 Σεπτέμβριος Λιχτενστάιν Ελβ. φράγκα 15 7.423 6 6,75 Ιδιωτική τοποθέτηση 
14. 10. 1982 Οκτώβριος Ηνωμ. Βασίλειο Λίρες στερλ. 75 136,421 20 11 Δημόσια εγγραφή 
18-10. 1982 Οκτώβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 200 77,728 10 10 Δημόσια εγγραφή ('®) 
19.10. 1982 Οκτώβριος Λουξεμβούργο ECU 60 60 8 12,875 Δημόσια εγγραφή ('®) 
19.10. 1982 Οκτώβριος Βέλγιο Βελγ. φράγκα 1000 21,91 12 14 Ιδιωτική τοποθέτηση 
22.10. 1982 Οκτώβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,943 20 10 Ιδιωτική τοποθέτηση 
22. 10. 1982 Οκτώβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 25 9.716 15 10 Ιδιωτική τοποθέτηση 
26.10. 1982 Οκτώβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1.943 15 10 Ιδιωτική τοποθέτηση 
27. 10. 1982 Οκτώβριος Ιαπωνία Γιεν 15 000 60,1 10 9,1 Ιδιωτική τοποθέτηση 
28.10. 1982 Οκτώβριος Ελβετία Ελβ. φράγκα 75 37,154 7 6,5 Ιδιωτική τοποθέτηση 
29. 10. 1982 Οκτώβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 10 3,886 15 9,375 Ιδιωτική τοποθέτηση 
10. 11. 1982 Νοέμβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 20 7.773 15 10 Ιδιωτική τοποθέτηση 
22.11. 1982 Νοέμβριος Ηνωμ. Βασίλειο Λίρες στερλ. 20 36.379 10 10 Ιδιωτική τοποθέτηση 
26. 11.1982 Νοέμβριος Γ ερμανία Γερμ. μάρκο 200 84,974 10 8,25 Δημόσια εγγραφή 1^·^) 
7. 12. 1982 Δεκέμβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 5 1,943 15 9,125 Ιδιωτική τοποθέτηση 

20.12. 1982 Δεκέμβριος Ιαπωνία Γιεν 20 000 80,133 

3 040,012 

10 8,8 Ιδιωτική τοποθέτηση 

72 



Δάνεια με ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια εγγραφή 3 040,012 
Μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις 

Ημερομηνία 
υπογραφής 
της 
σύμβασης Είσπραξη Προέλευση Νόμισμα 

Ποσό σε εθνικό 
νόμισμα 

(σε εκατομ.) 
Ποσό σε 
εκατομ. 

ECU Λήξη Επιτόκιο % 
31. 3.1982 Απρίλιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 70 26,089 1985 10 
10. 5.1982 Μάιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 10 7,509 1984 9,625 
10. 5.1982 Μάιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνια 10 7,509 1985 9,687 
15. 7.1982 Ιούλιος Λουξεμβούργο Δολλ. ΗΠΑ 15 15,628 1985 15,5 
27. 8.1982 Σεπτέμβριος Λουξεμβούργο Δολλ. ΗΠΑ 15 15,628 1985 15 
14. 9.1982 Σεπτέμβριος Λουξεμβούργο Βελγ. φράγκο 1000 22,219 1984 13,75 
15. 9.1982 Σεπτέμβριος Λουξεμβούργο θελγ. φράγκο 500 11.11 1984 13,75 

105,693 

Συνολικό ύψος των δανείων 3 145,705 

(ΐ| Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Société de Banque  
Suisse. Crédit Suisse και η Union de Banques Suisses, εκδόθηκε σε δημόσια 
εγγραφή στο όρπο. 

(2) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Deutsche Bank AG.  
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG και η Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο άρτιο. 

(Î) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Crédit Suisse First  
Boston Limited. Banca Commerciale Italiana, Banque Bruxelles-Lambert  
S.A.. Banque Nationale de Paris, Baring Brothers & Co.. Limited. CIBC Li
mited, Crédit Lyonnais. Manufacturers Hanover Limited. Merrill Lynch In
ternational & Co.. Morgan Grenfell & Co. Limited. Morgan Stanley Interna
tional, Nomura International Limited, Orion Royal Bank Limited, Société Gé
nérale de Banque S.A. και η Wood Gundy Limited, εκδόθηκε σε δημόσια εγ 
γραφή στο άρτιο. 

(ή Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Daiwa Securities Co. 
Limited. The Nomura Securities Co., Ltd., Yamaichi Securities Company, 
Limited και η The Nikko Securities Co. Ltd.. εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή  
στο 99,50%. 

(5) Καλύφθηκε από όμΑο τραπεζών που αποτελούσαν οι Crédit Suisse. Union  
de Banques Suisses και η Société de Banque Suisse, εκδόθηκε σε δημόσια 
εγγραφή στο 100,25 %. 

(β) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Deutsche Bank AG,  
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG και η Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο άρπο. 

(ή Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Amsterdam-Rotter
dam Bank N.V.. Algemene Bank Nederland N.V., Bank Mees & Hope NV, 
Pierson. Heldhng & Pierson N.V.. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boe-
renleenbank B.A.. Nedehandsche Middenstandsbank N.V. και η Bank der 
Bondsspaarbanken N.V.. εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο 99 %. 

Ρ') Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Kredietbank Interna 
tional Group. Société Générale de Banque S.A., Algemene Bank Neder
land N.V. Amro International Limited. Banque Bruxelles-Lambert S.A..  
Bank of Tokyo International Limited, Banque Générale du Luxembourg 
S.A., Banque Indosuez, Banque Internationale à Luxembourg S.A.. Berliner  
Handels- und Frankfurter Bank. Caisse des Dépôts et Consignations. Cré
dit Commercial de France, Crédit Communal de Belgique/Gemeentekre-
diet van België, Crédit Lyonnais, Istituto Bancario San Paolo di Torino και η  
Kleinwort, Benson Limited, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο 99.5 %. 

('2) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Union Bank of Swit 
zerland (Securities) Limited. Banque Internationale à Luxembourg S.A.,  
County Bank Limited. Kleinwort. Benson Limited. Kuwait Investment Com 
pany (S.A.K.). Yamaichi International (Europe) Limited. Banca Commercia 
le Italiana. Banca del Gottardo, Bank of America Internationa! Limited, Ban 
que Générale du Luxembourg S.A., Blyth Eastman Paine Webber Interna
tional Limited. Crédit Lyonnais. Daiwa Europe Limited, Kidder. Peabody In
ternational Limited. Kuwait Foreign Trading Contracting & Investment Co. 
(S.A.K.). Merrill Lynch International & Co.. Nomura International Limited, 
Orion Royal Bank Limited. Skandinaviska Enskilda Banken και η Société Gé 
nérale de Banque S.A., εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο 99,25 %. 

(Ο) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Deutsche Bank AG,  
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG και η Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο άρτιο. 

('<) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Lehman Brothers  
Kuhn Loeb Incorporated, The First Boston Corporation, Merrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith Incorporated και η Salomon Brothers Inc., εκδόθηκε  
σε δημόσια εγγραφή στο 99,1 %. 

('S) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Union de Banques  
Suisses, Société de Banque Suisse και η Crédit Suisse, εκδόθηκε σε δημόσιο 
εγγραφή στο 99 %. 

(^6) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Deutsche Bank AG,  
Dresdner Bank AG, Commerzbank AG και η Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο 99 %. 

(β) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι The Nikko Securities  
Co. Ltd., Crédit Suisse First Boston Limited, Amro International Limited.  
Banca Commerciale Italiana, Bank of Tokyo International Limited, Banque 
Nationale de Pans. Crédit Lyonnais, Dai-lchi Kangyo International Limited, 
Darwa Europe Limited, Deutsche Bank AQ, The Development Bank of Sin 
gapore Limited, Fuji International Finance Limited, The Hong Kong Bank 
Group. IBJ International Limited. Kleinwort, Benson Limited. Kredietbank 
S.A. Luxembourgeoise, LTCB International Limited, Merrill Lynch 
International & Co.. Mitsui Trust Finance (Hong Kong) Limited, Morgan 
Guaranty Ltd., National Bank of Abu Dhabi, Nippon Credit International 
(HK) Ltd., Nomura International Limited, Salomon Brothers International, 
Société Générale. Société Générale de Banque S.A.. Sumitomo Finance 
International, S. G. Warburg & Co. Ltd., και η Yamaichi International (Euro 
pe) Limited, εκδόθηκε σε δημόσιο εγγραφή στο 99,5 %. 

(«) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Banque Générale du 
Luxembourg S.A.. Banque Internationale à Luxembourg S.A., Kredietbank 
S.A. Luxembourgeoise, Caisse d'Épargne de l'État Luxembourg, Banque 
de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de Luxembourg S.A.. Cré
dit Industriel d'Alsace et de Lorraine Luxembourg, Société Générale Alsa
cienne de Banque Luxembourg, Banque de l'Indochine et de Suez S.A.  
Luxembourg, Banque Nationale de Paris (Luxembourg) S.A. και η Crédit 
Lyonnais Luxembourg, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο 99.5 %. 

(Ό) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Crédit Lyonnais. So

ciété Générale, Banque Nationale de Paris, Banque de Paris et des Pays-
Bas. Caisse des Dépôts et Consignations και η Caisse Nationale de Crédit 
Agricole, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο άρτιο. 

('ή Τέθηκε σε κυκλοφορία από την Τράπεζα της Αγγλίας για λογαρισμό της 
Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο 97,91 %  
από το οποίο το 30 % θα πληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου 1982 και το υπόλοιπο στις 
24 Ιανουαρίου 1983. 

(«) Καλύφθηκε από όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Amsterdam-Rotter
dam Bank N.V., Algemene Bank Nederland N.V.. Banque Mees & Hope NV, 
Pierson, Heldring & Pierson N.V., Nederlandsche Middenstandsbank N.V. 
και η Bank der Bondsspaarbanken N.V., εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο  
99%. 

(19) Καλύφθηκε οπό όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Kredietbank Interna 
tional Group. Société Générale de Banque S.A., Algemene Bank Neder
land N.V.. Amro International Limited, Banque Bruxelles-Lambert S.A.,  

Banque Générale du Luxembourg S.A.. Banque Indosuez. Banque Interna
tionale à Luxembourg S.A.. Banque Nationale de Paris, Berliner Handels 
und Frankfurter Bank, Caisse des Dépôts et Consignations, Crédit Com
mercial de France, Crédit Communal de Belgique/Gemeentekrediet van 
België. Crédit Lyonnais, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Kleinwort.  
Benson Limited και η Société Générale, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο  
100,75 %. 

(») Καλύφθηκε οπό όμιλο τραπεζών που αποτελούσαν οι Deutsche Bank AG,  
Dresdner Bank AG, Commerzbank AQ και η Westdeutsche Landesbank  
Girozentrale, εκδόθηκε σε δημόσια εγγραφή στο 100,25 %. 

(*) Προεγγραφή για την αγορά 12017 ομολογιών αξίας 1000 ECU η καθεμία με 
την άσκηση των εντολών που είναι προσαρτημένες στις ομολογίες 14^5% 
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flópot 

με συνέπεια να φθάσει το καταβλημένο κεφάλαιο τα 
1465,715 εκατομμύρια (βλ. Παράρτημα Α των χρη
ματοοικονομικών καταστάσεων, σελ. 85). 

Η Τράπεζα προσέφυγε κατά το 1982 στη διεθνή χρημα
ταγορά για ποσό 3 205,2 εκατομμυρίων, που ήταν κατά 
40 % μεγαλύτερο από το ποσό που αντλήθηκε το 1981  
(2 309,7 εκατομμύρια). Το ποσό αυτό προέρχεται κατά 
3040 εκατομμύρια από εκδόσεις σε δημόσια εγγραφή 

και ιδιωτικές τοποθετήσεις, κατά 105,7 εκατομμύρια από 
μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις και κατά 59.5  
εκατομμύρια από τη συμμετοχή τρίτων για την οποία 
δόθηκε η εγγύηση της Τράπεζας στα δάνεια που 
χορήγησε αυτή. 

Η συμμετοχή των διάφορων νομισμάτων στα δάνεια 
που έχει συνάψει η Τράπεζα είναι συνάρτηση της 
εξέλιξης της διεθνούς οικονομικής και νομισματικής 

Εκδοθέντα κατά το 1982 δάνεια — κατανομή κατά νόμισμα 

Νομίσματα χωρών μελών Νομίσματα τρίτων χωρών 

Γερμ. Ολλ. Γ αλ. Λίρα Βελγ. Φρ άγκο Δολλ. Ελβ, Γ ενικό 
μάρκο φιορ. φράγκο στερλ. φράγκο Λουξ. ECU Σύνολο ΗΠΑ Γιεν φράγ κο Σύνολο σύνολο 

σε εκατομ. ECU 586,0 412.9 262,9 177,4 79,2 37,2 112,0 1 667,6 745,3 387,1 345.7 1 478,1 3145,7 
% 18,6 13.1 8.4 5.6 2,5 1,2 3,6 53,0 23,7 12,3 11,0 47.0 100,0 

Εκδοθέντα κατά το 1982 δάνεια 

(3145,7 εκατομ. ECU) 
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(16 566,8 εκατομ. ECU) 
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Πόροι 

κατάστασης, καθώς και της αναζήτησης των ευ

νοϊκότερων όρων δανεισμού που μπορούν να επι

τευχθούν σε δεδομένη στιγμή για το ύψος, τη διάρκεια 

και τα νομίσματα που αντιστοιχούν όσο γίνεται περισσό

τερο στις επιθυμίες των δανειοληπτών. 

Η κατανομή των πόρων που έχει αντλήσει η Τράπεζα 

από το 1961 έως το 1982 γίνεται στον πίνακα 12. 

Το 1982 οι εκδόσεις δανείων της Τράπεζας στα νομίσμα

τα των χωρών μελών της Κοινότητας ξαναβρήκαν τη 

θέση που κατείχαν το 1980 και αποτελούν πάνω από το 

50 % των συνολικών εκδόσεων της Τράπεζας. 

Το γερμανικό μάρκο συνεχίζει να παραμένει το κυρίαρχο 

νόμισμα. Τα ποσά που έχουν αντληθεί στο νόμισμα 

αυτό αυξήθηκαν κατά 60% σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο (586 εκατομμύρια έναντι 358,3  

εκατομμυρίων κατά το 1981). Η Τράπεζα, η οποία 

συμμετέχει κατά 7 % στις εκδόσεις σε δημόσια εγγραφή 

που πραγματοποίησαν ξένοι δανειολήπτες στη γερ

μανική αγορά, εξέδωσε στην αγορά αυτή πέντε δάνεια 

σε δημόσια εγγραφή συνολικού ύψους 398,3 εκατομ

μυρίων, ενώ προέβη και σε ιδιωτικές τοποθετήσεις για 

ποσό 187,7 εκατομμυρίων. Η κλιμάκωση των πράξεων 

της Τράπεζας στη γερμανική αγορά κατά τον 

προηγούμενο χρόνο ήταν κανονική λόγω των συνεχών 

της αναγκών σε γερμανικά μάρκα. 

Το φιορίνι είναι το δεύτερο κοινοτικό νόμισμα από 

άποψη όγκου συναφθέντων κατά το 1982 δανείων με 

412,9 εκατομμύρια έναντι 319,1 εκατομμυρίων κατά το 

1981 ή αύξηση της τάξης του 30%. Η Τράπεζα προ

σέφυγε σε διάφορες αγορές κεφαλαίων; στην εσω

τερική αγορά των Κάτω Χωρών για 152,8 εκατομμύρια, 

στην αγορά ευρωφιορινιών και στην αγορά των 

ιδιωτικών τοποθετήσεων. Για τους ίδιους ακριβώς 

λόγους όπως και για το γερμανικό μάρκο, η προσφυγή 

της Τράπεζας στην αγορά φιορινιών ήταν συνεχής 

ολόκληρο το χρόνο. 

Το 1982 η Τράπεζα προσέφυγε για πρώτη φορά στην 

εσωτερική αγορά των χρεογράφων σε στερλίνες (αγορά 

«bulldog») για ποσό 136,4 εκατομμυρίων υπό τη 

διεύθυνση της Τράπεζας της Αγγλίας. Η προσφερθείσα 

απόδοση, ανώτερη κατά μία μονάδα από την απόδοση 

των τριών δανείων του βρετανικού δημοσίου, ήταν 

παρόμοια με τους όρους που πέτυχαν άλλοι δα

νειολήπτες πρώτης τάξης. Η Τράπεζα έχει επίσης 

αντλήσει με ιδιωτικές τοποθετήσεις συμπληρωματικούς 

πόρους σε στερλίνες (126,5 εκατομμύρια). 

Η Τράπεζα εξέδωσε για μικρότερα ποσά δάνεια σε 

γαλλικά φράγκα, βελγικά φράγκα και φράγκα 

Λουξεμβούργου. Όπως και κατά το 1981 παρέμεινε 

δραστήρια στην αγορά των χρεογράφων σε ECU  

εκδίδοντας στην αγορά αυτή, σε ανάπτυξη, δύο 

ομολογιακά δάνεια σε δημόσια εγγραφή συνολικού 

ύψους 100 εκατομμυρίων στα οποία προστέθηκαν άλλα 

12 εκατομμύρια που προέρχονταν από την άσκηση των 

δικαιωμάτων εγγραφής (εντολές) σε μία έκδοση του 

1981. 

Τα επικρατούντα, τουλάχιστον στις αρχές του χρόνου, 

υψηλά επιτόκια σε συνδυασμό με τη μεγάλη αστάθεια 

των επιτοκίων αυτών μείωσαν τη συμμετοχή του 

δολλαρίου ΗΠΑ, παρά την ονομαστική αύξηση του 

ποσού σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο (745,3  

εκατομ. ECU έναντι 615,3 εκατομμυρίων κατά το 1981),  

στο σύνολο των συναφθέντων σε μη κοινοτικά νομίσμα

τα δανείων. Στη διεθνή αγορά η Τράπεζα πραγ

ματοποίησε δύο εκδόσεις σε δημόσια εγγραφή σε 

δολλάρια ΗΠΑ συνολικού ύψους 346,6 εκατομμυρίων. 

Προσέφυγε επίσης στην αμερικανική αγορά που προ

ορίζεται για τους ξένους δανειολήπτες («Yankee Bond  

Market») με την έκδοση δανείου ύψους 208,4 εκατομ

μυρίων. Οι όροι των εκδόσεων αυτών, οι οποίες πραγ

ματοποιήθηκαν τους πρώτους εννιά μήνες του 1982,  

αντανακλούν την κατάσταση της αγοράς: υψηλά 

επιτόκια στην αρχή του χρόνου που έπεσαν όμως στη 

συνέχεια. Παράλληλα η Τράπεζα συνέχισε, όταν ήταν 

δυνατό, την πολιτική της των ιδιωτικών τοποθετήσεων. 

Με 387,1 εκατομμύρια έναντι 263,5 εκατομμυρίων κατά 

το 1981 ή αύξηση της τάξης του 45%, το γιεν έγινε το 

1982 το δεύτερο μη κοινοτικό νόμισμα μετά το δολάριο. 

Στον τομέα των εκδόσεων σε δημόσια εγγραφή, η 

Τράπεζα προσέφυγε στην εσωτερική ιαπωνική αγορά 

που προορίζεται για τους ξένους δανειολήπτες («Sam 

ouraï Bond Market») και στην αγορά του ευρωγιέν για 

ποσό 145 εκατομμυρίων που αντιστοιχούσε στο 3% και 

στο 16 % αντίστοιχα των αγορών αυτών. Έλαβε επίσης 

πολύ περισσότερες απ' ό,τι τον προηγούμενο χρόνο 

τραπεζικές πιστώσεις σε γιεν (242,1 εκατομμύρια έναντι 

184,7 εκατομμυρίων). 

Η Τράπεζα τέλος προσέφυγε στην ελβετική αγορά για 

ποσό 345,7 εκατομμυρίων έναντι 300 εκατομμυρίων κατά 

το 1981, τόσο με τη μορφή των ιδιωτικών τοποθετήσεων 

(193 εκατομμύρια) όσο και με την έκδοση δανείων σε 

δημόσια εγγραφή (152,7 εκατομμύρια). 

Στον πίνακα της σελ. 74 γίνεται η κατανομή κατά 

νόμισμα των εκδοθέντων κατά το 1982 δανείων που 

έφθασαν τα 3 145,7 εκατομ. ECU, 
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Αποτελέσματα χρήσης 

Η αύξηση των εργασιών της Τράττεζας και τα επι
κρατούντα, τουλάχιστον στις αρχές του χρόνου, υψηλά 
επιτόκια στα περισσότερα νομίσματα επηρέασαν 
ευνοϊκά τα αποτελέσματα χρήσης. 

Οι εισπραχθέντες κατά το 1982 τόκοι και προμήθειες 
από χορηγηθέντα δάνεια έφθασαν το 1 727,5 εκατομ
μύρια έναντι 1 312 εκατομμυρίων κατά το 1981, ενώ οι 
τόκοι και οι προμήθειες των συνσφθέντων δανείων 
ανήλθαν σε 1 553 εκατομμύρια έναντι 1 174,9 εκατομ
μυρίων κατά το 1981. Οι προμήθειες διαχείρισης 
εξάλλου έφθασαν τα 9,1 εκατομμύρια έναντι 7,5 εκατομ
μυρίων κατά το 1981. 

Οι τόκοι και οι προμήθειες από τοποθετήσεις πέρασαν 
από 172,2 εκατομμύρια το 1981 σε 194,9 εκατομμύρια τό 
1982 χάρη στα υψηλά επιτόκια των περισσότερων 
νομισμάτων που επικράτησαν κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 1982. Η κατάσταση αυτή επέτρεψε τη συμφέρουσα 
τοποθέτηση των ποσών που πρέπει να διαθέτει η 
Τράπεζα για να καλύπτει την αύξηση της δανειοδοτικής 
της δραστηριότητας. 

Η δ ιαφορά μεταξύ των χρηματοοικονομικών εσόδων και 
εξόδων που συνδέεται βασικά με τη διαχείριση του 
χαρτοφυλακίου της Τράπεζας αυξήθηκε σημαντικά το 
1982 και έφθασε το 60,6 εκατομμύρια έναντι 18,2 εκατομ
μυρίων κατά το 1981 λόγω της εξέλιξης των επιτοκίων 
σης αγορές κεφαλαίων. 

Οι δαπάνες και τα διαχειριστικά έξοδα πέρασαν από 
34,5 εκατομμύρια το 1981 σε 39,1 εκατομμύρια το 1982. 

Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων των εξόδων 
έκδοσης δανείων και των προμηθειών εξαγοράς που 
ανέρχονται σε 31,8 εκατομμύρια και των αποσβέσεων 
του κτιρίου και των επίπλων και σκευών που φθάνουν 
τα 3,9 εκατομμύρια και λαμβανομένων υπόψη των 

συναλλαγμαπκών διαφορών ύψους ενός εκατομμυρίου, 
της υπεραξίας των 3,1 εκατομμυρίων που προκύπτει 
από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 
Τράπεζας που δεν διέπονται από το άρθρο 7 του Κα
ταστατικού της, το υπόλοιπο του λογαριασμού «Απο
τελέσματα Χρήσεως» ανέρχεται σε 366,3 εκατομμύρια 
έναντι 251,8 εκατομμυρίων κατά το 1981. Η χωρίς αμ
φιβολία εξαιρετική αυτή αύξηση της τάξης του 45%  
εξηγείται από την ιδιάζουσα κατάσταση που επι
κράτησε στην αγορά το 1982. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των 
Διοικητών της 10ης Ιανουαρίου 1983 συγχωνεύονται, 
από την έγκριση των λογαριασμών της χρήσης 1982, το 
τακτικό αποθεματικό και το έκτακτο αποθεματικό σ' ένα 
ενιαίο αποθεματικό στο οποίο θα μεταφέρονται τα 
λειτουργικά πλεονάσματα που δεν καταχωρούνται στα 
ειδικά αποθεματικά και σης ειδικές προβλέψεις μέχρι 
του ποσού που αντιστοιχεί στο 10 % του αναληφθέντος 
κεφαλαίου. Τα λειτουργικά πλεονάσματα που ξε
περνούν το ποσό αυτό θα μεταφέρονται σ' ένα ειδικό 
αποθεματικό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύστησε στο Συμβούλιο των 
Διοικητών να αυξήσει την πρόβλεψη για μεταβολή της 
τιμής μετατροττής της ECU κατά 3,1 εκατομμύρια που 
αποτελούν την καθαρή υπεραξία που προκύπτει από 
την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 
Τράπεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του 
άρθρου 7 του Καταστατικού της και να καταχωρήσει το 
λειτουργικό πλεόνασμα της χρήσης 1982 κατά 190 εκα
τομμύρια στα αποθεματικά και κατά 173 εκατομμύρια 
στο έκτακτο αποθεματικό. 

Το σύνολο του ενεργητικού έφθασε τα 23 702 εκατομ
μύρια στις 31 Δεκεμβρίου 1982 έναντι 19 571 εκατομ
μυρίων στις 31 Δεκεμβρίου 1981, σημείωσε δηλαδή 
αύξηση κατά 21 %. 
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Διοίκηση της Τράπεζας 

Διευθύνουσα Επιτροπή 

Κοτά την ετήσια σύνοδο της 14ης Ιουνίου 1982, το Συμβούλιο των Διοικητών προέβη στην ανανέωση της Διευθύνουσας 
Επιτροπής της Τράπεζας για περίοδο έξι ετών όπως προβλέπεται στο Καταστατικό. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κα
ταστατικού, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αρ, 1 της 28ης Μαίου 1979 που αφορά το Κατα
στατικό της Τράπεζας και επισυνάπτεται στην πράξη προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα, περί 
δημιουργίας μιας πέμπτης θέσης αντιπροέδρου, η Διευθύνουσα Επιτροπή αποτελείται από ένα πρόεδρο και πέντε 
αντιπροέδρους. Ανανεώθηκαν οι εντολές του προέδρου κ. Yves LE PORTZ και των αντιπροέδρων κ.κ. Horst-Otto  
STEPPE και C. Richard ROSS και διορίστηκαν ως νέοι αντιπρόεδροι: ο κ. Arie PAIS τέως υπουργός και μέλος της Ανω 
Βουλής των Κάτω Χωρών, ο κ. Lucio Ι2ΖΟ καθηγητής οικονομικών και οικονομικός σύμβουλος του Υπουργού Θησαυ
ροφυλακίου της Ιταλίας και ο κ. Noel WHELAN τέως γενικός γραμματέας του ιδιαίτερου γραφείου του πρωθυπουργού 
της Ιρλανδίας. 

Δύο αντιπρόεδροι δεν ζήτησαν ανανέωση της θητείας τους: οι κ.κ. Giorgio BOMBASSEI PRASCANI de VETTOR και 
Maurits ESSELENS. Σε αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφεραν, το Συμβούλιο των Διοικητών τους απένειμε τον 
τίτλο του επίτιμου αντιπροέδρου. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο κ. Michel CAMDESSUS που διορίστηκε τακτικό μέλος αντικαταστάθηκε ως αναπληρωτής από τον κ. Philippe  
JURGENSEN. Τα τακτικά μέλη κ.κ. Maurice PÉROUSE, André de LATTRE. Σωτήρης ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ και Geoffrey  
LITTLER και ο αναπληρωτής κ. Ρ. C. MAAS υπέβαλαν την πσραίτησή τους. Το Συμβούλιο τους ευχαριστεί για την 
πολύτιμη συμβολή τους στη δραστηριότητα της Τράπεζας. Για την αντικατάστασή τους, το Συμβούλιο των Διοικητών 
διόρισε, για το υπόλοιπο της θητείας των προκατόχων τους, τακτικά μέλη τους κ.κ. Robert LION, Jean SAINT- 
GEOÜRS, Σταύρο ΘΩΜΑΔΑΚΗ και James Brian UNWIN και ως αναπληρωτή τον κ. Jan VANORMELINGEN. Η θητεία 
όλων των τακτικών μελών και των αναπληρωτών λήγει την ημέρα της ετήσιας συνόδου κατά την οποία θα εξεταστεί η 
παρούσα ετήσια έκθεση. Το Συμβούλιο των Διοικητών καλείται να προβεί στην γενική ανανέωση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για περίοδο πέντε ετών όπως προβλέπεται στο Καταστατικό. 

Ελεγκτική Εττιτροπή 

Ο κ. Patrick L. McDONNELL υπέβαλε την παραίτησή του. Το Συμβούλιο τον ευχαριστεί για τις πολύτιμες υπηρεσίες 
που προσέφερε. Κατά την ετήσια σύνοδο της 14ης Ιουνίου 1982, το Συμβούλιο των Διοικητών προέβη όπως κάθε χρόνο 
στη μερική ανανέωση της Ελεγκτικής Επιτροπής: ανανεώθηκε για τις χρήσεις 1982, 1983 και 1984 η θητεία του 
απερχόμενου προέδρου κ. Jorgen BREDSDORFF ως μέλος της Επιτροπής, ενώ την προεδρία ανέλαβε μέχρι την 
έγκριση, κατά την ετήσια σύνοδο του 1983, του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» της χρήσης 
1982 ο κ. Corneille BRÜCK. 

Υπηρεσίες 

Το προσωπικό της Τράπεζας έφθασε τα 561 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 1982 έναντι 528 στις 31 Δεκεμβρίου 1981. Μεταξύ 
των διευθυντικών στελεχών σημειώθηκαν ορισμένες μεταβολές την 1η Ιανουαρίου 1983. Στη Διεύθυνση Γενικής 
Διοίκησης ο κ. Paul DIRIX διορίστηκε διευθυντής και γενικός γραμματέας. Ο κ. Hans HITZLBERGER. ο οποίος ασκούσε 
προσωρινά τα καθήκοντα του διευθυντή από τον Ιούλιο του 1982, ονομάστηκε συνδιευθυντής. Στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών ο παραιτηθείς, διευθυντής από το 1974, κ. André GEORGE αντικαταστάθηκε από τον 
κ. Philippe MARCHAT. Στη Διεύθυνση Χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας αποχώρησε ο διευθυντής της 
Υπηρεσίας Παρακολούθησης Δανείων κ. Marc de BUYER και αντικαταστάθηκε από τον μέχρι τότε προϊστάμενο 
τμήματος στην ίδια διεύθυνση κ. Gérard d'ERM. Στους κ.κ. GEORGE και BUYER απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου 
διευθυντή. 

Η Τράπεζα εκφράζει τη θλίψη της για το θάνατο σης 30 Ιανουαρίου του διευθυντή της Υττηρεσίας Γενικής Αογισηκής 
κ. Anthon PETERSEN. 
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Διοίκηση της Τράπεζας 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1982 η Τράπεζα απασχολούσε 561 άτομα από τα οποία 245 ήσαν γυναίκες και 316 άνδρες. Η κα
τανομή κατά την τελευταία τριετία των διοικητικών και των μη διοικητικών υπαλλήλων της Τράπεζας είναι η εξής: 

1980 1981 1982 Ποσοστό 

Διοικητικοί υπάλληλοι 

Μη διοικητικοί, Γραμματείς και Τεχνικοί 

197 
303 

212 
316 

225 
336 

40% 
60% 

Από το γυναικείο προσωπικό, οι 16 είναι διοικητικοί υπάλληλοι, από τους οποίους οι 8 είναι της γλωσσικής υπηρεσίας, 
και οι 229 είναι μη διοικητικοί υπάλληλοι και γραμματείς. Από το 1980 οι υπάλληλοι της Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα 
να εργάζονται μερικές μόνο ώρες την ημέρα. Στο τέλος του 1982, 13 γυναίκες υπάλληλοι εργάζονταν τις μισές μόνο 
εργάσιμες ώρες και 10 τα τρία τέταρτα των ωρών αυτών. Η μ έση ηλικία του προσωπικού της Τράπεζας στο τέλος του 
1982 ήταν 38 χρόνια και 6 μήνες. Η η λικία αυτή έφθανε τα 42 χρόνια και 11 μήνες για τους διοικητικούς υπαλλήλους και 
τα 35 χρόνια και 6 μήνες για το λοιπό προσωπικό. 

Εδώ και μερικά χρόνια άρχισε να εφαρμόζεται μια πολιτική κατάρτισης του προσωπικού. Στα πλαίσια της πολιπκής 
αυτής, 118 άτομα συμμετείχαν το 1982 σε διάφορα σεμινάρια ή παρακολούθησαν μαθήματα τεχνικής ή επαγγελματικής 
εκπαίδευσης ενώ 229 άτομα παρακολούθησαν μαθήματα γλωσσών. Την οργάνωση των διάφορων αθλητικών και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων έχει αναλάβει ο κύκλος που δημιουργήθηκε για την αναψυχή του προσωπικού. Τα έσοδα 
του κύκλου προέρχονται από τις εισφορές των μελών του (327 μέλη το 1982) και μια συμμετοχή της Τράπεζας. 

Η εκπροσώπηση των γενικών συμφερόντων του προσωπικού στη Διοίκηση της Τράπεζας γίνεται από 9 άτομα που 
εκλέγονται για δύο χρόνια. Το προσωπικό της Τράπεζας, από το οποίο 33 άτομα εργάζονται στα γραφεία της Ρώμης, 
των Βρυξελλών και του Λονδίνου, παίζει βασικό ρόλο στην αύξηση των εργασιών της. Από την ίδρυση της Τράπεζας η 
εξέλιξη του προσωπικού σε σχέση με την εξέλιξη των χορηγήσεων ήταν η ακόλουθη. 

Ετος Δυναμικό Χορηγηθέντα δάνεια (1) 

1960 86 25,4 
1965 139 109,0 
1970 196 354,3 
1975 354 1006,5 
1980 500 3 498,5 
1981 528 3 848,1 
1982 561 4 695,7 

») Δεν ττεριλαμβάνοντσι τα δάνεια ΕΥΡΑΤΟΜ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας επίγνωση του ρόλου που καλείται να παίξει η Τράπεζα στη δεκαετία του '80 για να 
συμβάλει στην τόνωση των επενδύσεων στην Κοινότητα και στις χώρες με τις οποίες έχει προτιμησιακές σχέσεις, θε
ωρεί ότι η ικανότητα, η εργατικότητα και το υψηλό αίσθημα ευθύνης του προσωπικού της πάνω στα οποία στηρίχθηκε 
η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τα 25 χρόνια λειτουργίας της αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για κάθε επιτυχία στο 

μέλλον. 

Λουξεμβούργο, 3 Μαΐου 1983 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Yves Le Portz 
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Ισολογισμός της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 

σε εκατομ. ECU 

Ενεργηπκό 

H Εκκρεμή δάνεια που χορηγήθηκαν από ιδίους πόρους 

Διαθέσιμα 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Παθηπκό 

I Δανεισμός 

Κεφάλαιο, αποθεμαπκά, προβλέψεις 

^ Λοιπά στοιχεία παθητικού 

ι Εξέλιξη των δανειοδοτήσεων από ιδίους πόρους 

Εξέλιξη του δανεισμού 

5000· 

4 000 

3000 

2 000 m\ 
ι lyi J 

1958 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1982 
σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 

Προς καταβολή αττ6 τα κράτη μέλη στα ττλαίσια της συμ-
μετοχής τους στο κεφάλαιο (Παράρτημα Α)  

Προς είσπραξη στα πλαίσια των αποθεματικών και των a  
προβλέψεων  

Ταμείο και Τράπεζες 

Οψεως και μέχρις ενός έτους 1 285 878 884 

Πέραν του έτους 159143 

Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Σημείωση Β) 

Μέχρις ενός έτους 42 057 755 

Πέραν του έτους 380 808 790 

Προϊόν δανεισμού προς είσπραξη  

Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω ανοιπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Παράρτημα Δ)  

Εκκρεμή δάνεια (Παράρτημα Β) 

Εκταμιευθέντα 18 181 885 101 

Προς εκταμίευση 1 712 339 710 

Αντιθετυ<οί λογεφιασμοί εγγυήσεων 

Επί δανείων μετά από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 1982: 471 885 620, 1981; 
445 355 620 
Επί συμμετοχών τρίτων στα χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 1982: 
317118 663,1981:299 298 678 

Γήπεδα και κτίρια (Σημείωση Γ)  

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες ^ 

Απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίων που έχουν προκα· 
ταβληθεί στα πλαίσια του ΕΝΣ (Σημείωση Η)  

Δαπάνες εκδόσεων προς απόσβεση 196 955 895 
ν'· 

Προμήθειες εξαγοράς προς απόσβεση 475 398 

Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού 
(Σημείωση Δ)  • 
Διάφορο (Σημείωση Ζ)  

31. 12. 1982 31. 12. 1981 

632 049 250 

3 100832 

1 286 038 027 

422 866 545 
86 215783 

15 953427 

19 894 224 811 

56 776 979 

47236457 

479 794336 

266 686 233 

197 431 293 

285 965 754 

28124282 
23702464009 

1 116 594 860 
595 229 

63 723 820 
254 173 840 

14653184581 
1 486 910 487 

166 612784 

761 458 

726147 750 

9 302 495 

1 117 190089 

317 897 660 
57825709 

13 538 817 

16140 095 068 

64 540411 

48 903 457 

348 633 548 

200 518 629 

167 374 242 

338 485 333 

20 535 931 
19 570 989 139 
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Παθητικό 31.12.1982 31, 12. 1981 

Κεφάλαιο (Παράρτημα Α) 

Αναληφθέν  
Μη απαιτητό  

Αττοθεματικά (Σημείωση Ν)  

Τακτικό αττοθεματικό (Σημείωση Ν) . .  

Έκτακτο αποθεματικό (Σημείωση Ν) . .  

Προβλέψεις (Σημείωση Ν) 

Για μεταβολές της τιμής μετατροπής της ECU  

Για κατασκευές  

Ταμείο συντάξεων προσωπικού (Σημείωση Ε)  

Υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Παράρτημα Δ)  

Ληq>θέvτα Δάνεια (Παράρτημα Γ) 

Ομολογίες και γραμμάτια  

Λοιπά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια  

Προμήθειες εξαγοράς ομολογιών 

Διάφοροι πιστωτές (Σημείωση ΣΤ)  

Υπόλοιπα δανείων προς καταβολή  

Εγγυήσεις 

Επί δανείων μετά από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 1982: 471 885 620, 1981  

445 355 620 

Επί συμμετοχών τρίτων στα χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 1982  
317118 663, 1981:299 298 678 

Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίων (Σημείωση Η) 

Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις 
επιτοκίων (Σημείωση Η)  

14400000 000 
12 934 285 000 

11499731 

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες και προεισπραχθέ-
ντες τόκοι  

Οφειλόμενα και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολο· 
γίες (Σημείωση Δ)  

Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

Υπόλοιπο λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» 
(Σημείωση Ν )  

Λογαριασμοί τάξεως 
Ειδικό Τμήμα 

Εμπιστευθέντα κεφάλαια προς διαχείρηση 

— για λογαριασμό των κρατών μελών  

— για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

Χρεόγραφα ληφθέντα ως εγγύηση δανείων μετά από εντολή .... 

Χρεόγραφα ληφθέντα ως κατάθεση  

Δικαιώματα εγγραφής στην έκδοση των 45 εκατομ. ECU, 14%,  

1981-1986, μη ασκηθέντα στις 31 Δεκεμβρίου 1981 (δυνάμενα να ασκη
θούν μέχρι πς 28 Μαίου 1982) 

13 001 291 416 

3 565 538 034 

16 566 829 450 

3323194 

S 

910 552 269 

84 944 537 

1465715 000 
1 249 673 593 

11 499731 
31775310 

8 039 789 

16570152 644 
213 798629 

1 712 339 710 

56776 979 

Ì 
995496 806 

693 603 579 

285965 754 

41 286 792 

366 339 693 
23 702 464 009 

330 006 748 
3183 874 476 

26 670116 
72 338 935 

14400 000000 
12 934 285 000 

14 138 913 
66 014 000 

10 811 408 239 
2 665 799 670 
13 477 207 909 

4613405 

683 803 857 

71 601 555 

1 465 715000 

314 836000 
614 371 592 

80152 913 
29365 234 

8148 314 

13481 821 314 
112 494 730 

1486 910 487 

64540411 

755 405 412 

531 340490 

338 485 333 

35 589 090 

251 812 819 
19570 989139 

331 848 983 
2 059 649 850 

28 232 339 
96 759033 

44 844 000 
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Κατάσταση του ειδικού τμήματος (ή 
στις 31 Δεκεμβρίου 1982 
σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 31.12.1982 31. 12. 1981 

Χώρες μέλη της Κοινότητας 

Από πόρους njç Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

Εκταμιευθέντα δάνεια ΕΥΡΑΤΟΜ Σύνολο (2) 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (νέο κοινοτικό 
μέσο σύναψης και χορήγησης δανείων) 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση  

— εκταμιευβεντα  

Σύνολο (^) 

Τουρκία 

Από πόρους των κρατών μελών 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση  

— εκταμιευθέντα  

Σύνολο (^) 

Μεσογειακές χώρες 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση  

— εκταμιευθεντα  

Πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή  

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (S) 

Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Εφηνικου και 
υττερττόντιες χώρες και εδάφη 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Συμβάσεις της Γιαουντέ I κ αι II 

Εκκρεμή δάνεια 

— Προς εκταμίευση  

— εκταμιευθέντα  

Συμμετοχή σε επενδύσεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (®) 

Συμβάσεις της Λομέ Ι κ αι II 

Πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή  

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (ή 

Γενικό σύνολο 

371 351 071 

1590 301 487 

1679062 

330 006 748 

161335043 

110464 957 

271 800 000 

5 000 000 
5000 000 

4^023 

115 835 339 
120 791 362 

1 303 265 

70 854 324 
110 720 906 

1250 248 522 886 347 138 

1 961 652 558 

331 685 810 

276 800 000 

122094627 

203 287 894 
880 809 790 

3 720101 
331 848 983 

179904 030 
67 895970 
267 800 000 

2 058 100 
2 941 900 
5 000 000 

1 084 097 684 

6 109 250 
118 505 905 
124 615155 

1 370 574 

63 886 512 
81 778 573 

335 569 084 

272 800 000 

125 985 729 

181 575230 

4124056747 

145 665 085 

2850 464 720 

Υπόμνημα: 
Κσταβληβέντσ και μη εξοφληθέντσ ποσά από ειδικά δάνεια πον χορηγήθηκαν με ειδικούς όρους από την Επιτροπή και για τα οποία η Τράπεζα έκανε αποδεκτή εντολή 
της ΕΟΚ για είσπραξη των τοκοχρεωλυσίων: 
α) στα πλαίσια των συμβάσεων της Λομέ I και II σ ης 31.12,1982: 265 220 177/στις 31.12.1981: 203 782 364. 
6) στα πλαίσια των πρωτοκόλλων που υπογράφηκαν με τις μεσογειακές χώρες σης 31.12.1982: 20 843 977/ σης 31.12. 1981: 0. 

(ή Το ειδικό τμήμα δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών 
στις 27 Μάιου 1963. Με απόφαση της 4ης Αχτγούστου 1977, στο ειδικό 
τμήμα καταχωρούνται οι πράξεις που πραγματοποιούνται κατόπιν 
εντολής, για λογαριασμό και με κίνδυνο των κρατών μελών, της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Ατομικής Ενέργειας. 

(2) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(77/271/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 29ης Μαρτίου 1977 και (Θ2/170/ΕΥΡΑΤΟΜ) πις 
15ης Μαρτίου 1982 μέχρι συνολικού ποσού δύο δισεκατομμυρίων για 
τη χρηματοδότηση πυρηνικών σταθμών στις χώρες της Κοινότητας 
κατόπιν εντολής, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας: 1 217 958 849 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές + 40 334 169 

Μείον: εξοφλήσεις — 8 044 496 

1 250 248 522 
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Παθητικό 31.12.1982 31.12.1981 

Εμπιστευθεντα κεφάλαια ττρος διαχείριση 

Κατόπιν εντολής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  1250248522 886 347 138 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα: 

— Νέο Κοινοπκό Μέσο  1 590 301 487 880 809 790 

— Χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με τις μεσογειακές χώρες  115464 957 90 837 870 

— Συμβάσεις της Γιαουντέ I και II  117138604 119 876 479 

— Συμβάσεις της Αομέ I και II  110 720 906 

3 183 874 476 

81 778 573 

2 059 649 850 

Κατόπιν εντολής των κρατών μελών  330 006 748 331 848 983 

Σύνολο 3 513 881224 2 391 498 833 

Κεφάλαια ττρος καταβολή 

Για δάνεια του Νέου Κοινοτικού Μέσου  371 351 071 203 287 894 

Για δάνεια στην Τουρκία βάσει του δεύτερου χρηματοδοπκού πρωτο
κόλλου  1 679 062 • 3 720 101 

Για δάνεια και πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια στις μεσογειακές 
χώρες  161 335 043 181 962 130 

Για δάνεια βάσει των συμβάσεων της Γισουντέ I και II  4 956 023 6 109 250 

Για δάνεια και πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια βάσει των συμβά
σεων της Αομέ I και II  70 854 324 63 886 512 

Σύνολο 

Γενικό σύνολο 

610175 523 

4 124 056 747 

458 965 887 

2 850 464 720 

(3) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(78/870/ΕΟΚ) της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νεο Κοινοπκό Μεσο) και 
(82/169/ΕΟΚ) της 15ης Μαρτίου 1982 για την προώθηση των επενδύ
σεων στην Κοινότητα καθώς και (81/19/ΕΟΚ) της 20ης Ιανουαρίου 
1981 για την ανασυγκρότηση των περιοχών στην Κομπανία και στα 
Βασιλικάτα τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Νοεμβρίου 1980 και 
(81/1013/ΕΟΚ) της 14ης Δεκεμβρίου 1982 για την ανασυγκρότηση των 
περιοχών της Ελλάδος τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Φεβρουα
ρίου/Μαρτίου 1981 κατόπιν εντολής, για λογαριασμό και με κίνδυνο 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 1 795 872 933 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές + 170 369 305 

Μείον: ακυρώσεις — 4 589 680 

1 961 652 558 

(^) Αρχικό ποσό των δανείων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στην Τουρκία κατόπιν εντολής, 
για λογαριασμό και με κίνδυνο των κρατών μελών: 370 215 000 

Πλέον: συναλλαγμαπκές προσαρ
μογές + 12 867 506  

Μείον: ακυρώσεις 215 000 

εξοφλήσεις 51 181 696 — 51 396 696 

331 685 810 

(5) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυπκών προγραμμάτων στις χώρες του Μαγκρέμπ, του 
Μασράκ καθώς και στη Μάλτα, Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα 
(10000000 χορηγήθηκαν πριν από την προσχώρησή της στην ΕΟΚ 
την 1η Ιανουαρίου 1981) κατόπιν εντολής, για λογαριασμό και με κίν
δυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας; 276 800 000 

(®) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στα συνδεδεμένα αφρικανικά 
κράτη, τη Μαδαγασκάρη και το Μαυρίκιο και σης υπερπόνπες χώρες, 
εδάφη και διαμερίσματα (ΣΑΚΜΜ—ΥΧΕΔ) κατόπιν εντολής, για λογα
ριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

— δάνειο με ειδικούς όρους 

— συμμετοχή σε επενδύ
σεις με επιχειρηματικά 
κεφάλαια 

Πλέον; 

— κεφαλαιοποιημένοι τό
κοι 

— συναλλαγματικές προ
σαρμογές 

Μείον: 

— ακυρώσεις 

— εξοφλήσεις 

139 483 056 

2 502 615 141 985 671 

1 178 272 

4 413571 -I- 5591 843 

1502910 

23 979 977 - 25482 887 

122094627 

(^) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού καθώς και στις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΑΚΕ—ΥΧΕ) κατόπιν εντολής, για λογαριασμό και με κίνδυνο 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

— δάνεια υπό όρους και 
εξαρτημένο 

— μετοχικές επενδύσεις 

— προεγγραφή σε μετατρέ
ψιμα ομόλογα 

Πλέον: 

— κεφαλαιοποιημένοι τά
κοι 

Μείον: 

— εξοφλήσεις 

— ακυρώσεις 

— συναλλι^ματικές προ
σαρμογές 

177 508 000 

6 691 646 

2 499 606 

1045098 
3 918 456 

171 839 

186 699 252 

11371 

— 5 135 393 

181 575 230 
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Ανάλυση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» 
της 31ης Δεκεμβρίου 1982 
σε ECU — 0λ. σημειώσεις εττί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Έσοδα 1082 1981 

Τόκοι και προμήθειες χορηγηθέντων δανείων  1727464 558 (· 1 312 000 852 

Τόκοι και προμήθειες επενδύσεων  194 873 829 
s 

172 236 277 

Διαχεφιστικές προμήθειες (Σημείωση Θ)  9101400 
¥ 

7 494 956 

Χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδο (Σημείωση Μ)  s; 60 703 999 
•φ 

9 — 

22 776 868 

Συναλλαγματικές διαφορές (Σημείωση I)  

s; 60 703 999 
•φ 

9 — 1 568 364 

1992143 786 1 516 077 317 

Έξοδα 
Δαπάνες και διαχεφιστικά έξοδα (Σημείωση Α)  39072 397 

t 
34 507048 

Τόκοι και δαπάνες συναφθέντων δανείων  1552 968 637 1 174 916 224 

Απόσβεση δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς . 31 790 412 26 269 149 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση Μ)  130 078 4556865 

Αποσβέσεις 
— επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων .... 
— κτιρίου 

2 271 174 
1667 000 

1 235 180 
1667 000 

Συναλλαγμαπκές διαφορές  991 664 

1 628 891 362 1 243 151 466 

Αειτουργυιό πλεόνασμα  363 252 424 272 925 851 

Καθαρή ιητεραξία ή χπτοτίμηση ττου ττροκυτττει αττό την 
εττανεκτίμηση των ττερουσιακών στοιχείων της Τράπεζας 

ττου δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του 
Καταστατικού της (Σημείωση Κ)  

Αρχυεή υποτίμηση του κτιρίου (Σημείωση Γ)  

Υπόλοιπο (Σημείωση Ν)  
•2« 

·¥ 3 087 269 

366339 693 

- 2 639 182 

— IB 473 850 

251 812 819 
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Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης για τη χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 1982 
σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα Ε 

1982 1981 

Προέλευση κεφαλαίων 
Υπόλοιπο Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως··  

Λογαριασμοί που δεν συνεπάγονται κινήσεις κεφαλαίων: 

Αποσβέσεις κπρίου, επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων 

Αρχική υποτίμηση του κτιρίου  

Αποσβέσεις δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς . .  

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς καταβολή 
προεισπραχθέντες τόκοι  

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς είσπραξη 

KO 

366 339 693 251 812 819 

3 938 174 2 902 180 
— 18 473 850 

31 790412 26 269 149 

162 263 089 134 138 565 
131 160 788 — 98 0 24 721 

433 170 580 335 571 842 
Λοιπές πηγές 
Προϊόν δανεισμού  3117 315 282 2 373 455 560 

Αποπληρωμή δανείων  944 292 286 707 819 610 

Κεφάλαιο, αποθεμσπκά και προβλέψεις που κατέβαλαν τα κράτη μέλη 100 300 164 100 300 164 

Αύξηση των λογαριασμών παθητικού Διάφοροι Πιστωτές, Διάφορα, 
Ταμείο συντάξεων προσωπικού και Καθαρές επιδοτήσεις επιτοκίων 283 335 466 282 866 884 
Συναλλαγμαπκές προσαρμογές επί συναφθέντων δανείων  937 445 128 1 299 422 331 

Σύνολο 5 815 858 906 5 099 436 391 

Χρήση κεφαλαίων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιήθηκαν για: 

Καθαρές εκταμιεύσεις δανείων  3 581 184 746 2 695 891 229 

Αποπληρωμές δανείων  994 819 154 664 649 013 

Δαπάνες έκδοσης δανείων  61 847 463 56 244 392 

Γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις  2 271 174 5367 793 

Συναλλαγματικές προσαρμογές επί χορηγηθέντων δανείων .... 891 808 060 1 251 746 574 

Καθαρή αύξηση λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου των κρατών 
μελών  2 523135 9 358 525 

Αύξηση (μείωση) του λογαριασμού ενεργητικού Διάφορα  7 588 351 - 1 800576 

Αύξηση των λογαριασμών Ταμείο και Τράπεζες και Επενδύσεις Χαρτο
φυλακίου  273 816 823 417 979441 

Σύνολο 5 815 858 906 5 099 436 391 

Παράρτημα Α — Κατάσταση εγγραφών στο κεφάλαιο 
στις 31 Δεκεμβρίου 1982 

Σε χιλιάδες ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

ΚαταΒλημενο (μερικώς) κεφάλαιο 
Αναληφδέν Μη απαιτητό Καταθλημένο στις 

Χώρες μέλη κεφάλαιο (η κεφάλαιο (2) 31.12.1982 Προς καταβολή |i) Σύνολο 

Γερμανία 3150000 2829375 182812,5 137812,5 320625 
Γαλλία 3150000 2 829 375 182 812,5 137 812.5 320 625 

Ηνωμένο Βασίλειο 3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 

Ιταλία 2 520 000 2 263 500 146 250 110 250 256 500 

Βέλγιο 829 500 746 068.75 48 140,625 36 290,625 84 431,25 

Κάτω Χώρες 829 500 745 068.75 48 140,625 36 290,625 84 431,25 

Δανία 420 000 377 250 24 375 18 375 42 750 

Ελλάς 225 000 202 097,5 11 009,5 11 893 22 902,5 

Ιρλανδία 105 000 94 312,5 6 093,75 4 593,75 10 687.5 

Λουξεμβούργο 21 000 18 862.5 1 218,75 918,75 2137,5 

Σύνολο 14 400 000 12 934 285 833 665,75 632 049,25 1 465715 

(1) Με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 19ης Ιουνίου 1978. το αναληφθέν κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε από 3 543 750 000 ECU σε 7 087 500 000  
ECU και μετά από την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες πέρασε την 1η Ιανουαρίου 1981 από 7 087 500 000 ECU σε 
7 200 000000 ECU. Στις 15 Ιουνίου 1981, το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε τη νέα αύξηση του κεφαλαίου από τις 31 Δεκεμβρίου 1981 κατά 7 200 000 000  
ECU. Το αναληφθέν κεφάλαιο συνεπώς έφθασε έτσι τα 14 400 000000 ECU. 

Τα κράτη μέλη θα καταβάλουν στο αντίστοιχο εθνικό τους νόμισμα το 10% της αύξησης που αποφασίστηκε στις 19 Ιουνίου 1978, δηλαδή το αντίστοιχο 
συνολικά των 354375 000 ECU, σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 44 296 875 η καθεμία στις 30 Απριλίου και στις 31 Οκτωβρίου των ετών 1980—1983 και το 7,5% της 
αύξησης που αποφασίστηκε στις 15 Ιουνίου 1981, δηλαδή το αντίστοιχο συνολικά των 540 000 000 ECU, σε οκτώ ισόποσες δόσεις των 67 500 000 ECU η καθεμία 
στις 30 Απριλίου και στις 31 Οκτωβρίου των ετών 1984—1^7. 

Το προς καταβολή ποσό των 632 049 250 ECU αντιπροσωπεύει τις δέκα δόσεις των ετών 1983—1987 καθώς και τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει τη σχετική καταβολή, εφόσον είναι αναγκαία, για να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους 
δανειστές της. 
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Παράρτημα Β — Ανάλυση εκκρεμών δανείων 
στις 31 Δεκεμβρίου 1982 
Σε ECU ~ 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Αριθμός Εκταμιευθέν Προς 
Γεωγραφική θέση των επενδυτικών σχεδίων (1) (2) δανείων Ποσό εκταμίευση Σύνολο |3) % 
1. Δάνεια για επενδύσεις στο εσωτερικό της 

Κοινότητας και εξομοιούμενα δάνεια: 
Γερμανία  31 379 499 530 — 379 499530 1.91 
Γαλλία  131 2 327 793 294 71 143 068 2 398 936 352 12,06 
Ηνωμένο Βασίλειο  221 3 792 892 426 42 291 296 3 835183 722 19,28 
Ιταλία  460 6 977 251 098 490178 396 7 467 429 494 37,53 
Βέλγιο  21 588 551 393 — 588 551 393 2.96 
Κάτω Χώρες  6 52 521 126 — 52 521 126 0.26 
Δανία  71 564 578 098 63 698 035 628 276 133 3,16 
Ελλάς  62 610 657 095 176 436 843 787 093 938 3,95 
Ιρλανδία  100 1 577 030 228 47 624 339 1 624 654 567 8.17 
Λουξεμβούργο  1 2 200 518 — 2 200 518 0,01 
Εξομοιούμενα δάνειο Ο  8 208 747 817 — 208 747 817 1,05 

Μερικό σύνολο 1 112 17 081 722 623 891 371 967 17 973 094 590 90,34 

2. Δάνεια για επενδύσεις εκτός της Κοινότητος: 

Μεσογειακές χώρες (και Πορτογαλία) 
Αλγερία  2 13 699 738 16 772 150 30 471 888 0,15 
Κύπρος  2 9 577 098 10 669 070 20 246 168 0,10 
Αίγυπτος  4 28 311 329 67 374 591 95 685 920 0,48 
Ισπανία  9 103 304 630 42 955 000 146 259630 0.74 
Ιορδανία  4 14 012 782 5 316165 19 328 947 0,10 
Λίβανος  6 37 752 962 — 37 752 962 0,19 
Μάλτα  1 3 322747 — 3 322 747 0,02 
Μαρόκο  3 24 931 223 32 508 635 57439 858 0,29 
Πορτογαλία  26 286 257411 176 801 760 463 059171 2,33 
Συρία  1 1 681 976 14 040 250 15 722 226 0,08 
Τυνησία  5 32 013 816 11 086 500 43100 316 0,22 
Τουρκία  9 92 731 017 18 916 473 111 647 490 0,56 
Γ ιουγκοσλαβία  3 62 487 587 67 000 000 129 487 587 0,65 

Χώρες ΑΚΕ/ΥΧΕ 
Δυτική Αφρική  1 — 5000 000 5 000 000 0,03 
Μπαρμπάντος  3 2 794 917 9000 000 11 794 917 0,06 
Μποτσουσνα  3 2 488 742 19000 000 21 488 742 0,11 
Νήσοι Καίυμαν  1 1 257 110 1 729 361 2 986 471 0,01 
Καμερούν  10 40649152 14115 634 54 764 786 0,28 
Ακτή Ελεφαντοστού  19 68017916 29 605 000 97 622 916 0,49 
Φίτζι  3 24 246 769 13711 153 37 957 922 0,19 
Γ καμπόν  4 13 922 919 10 353 023 24 275 942 0,12 
Γ κάνα . 2 14 398 784 2 577 348 16 976132 0,09 
Γουινέα  1 3482 403 1 016 588 4 498 991 0,02 
Ανω Βόλτα  1 — 8000000 8 000 000 0,04 
Κένυα  11 53141 514 25 082 041 78 223 555 0,39 
Λιβερία  2 8 211 046 — 8211 046 0,04 
Μαλάουι  3 12193 375 3 073 000 15 266 375 0.08 
Μαυρίκιος  5 7 947 642 9 291 717 17 239 359 0,09 
Μαυριτανία  1 13 727 688 11 799463 25 527 151 0.13 
Νίγηρ  3 6445 903 10 000 000 16445 903 0,08 
Νιγηρία  2 16 774963 34 005 000 50 779 963 0,26 
Νέα Καληδονία  2 10146 229 686 771 10 833 000 0.05 
Παπούα Νέα Γουινέα  3 7651 103 47 900 000 55 551 103 0,28 
Περιοχή Καραϊβικής  1 1 653 169 1 180 000 2 833 169 0,01 
Σενεγάλη  5 5 759195 27 989 420 33 748 615 0,17 
Σουαζιλάνδη  3 15064 560 5 503 146 20 567 706 0,10 
Τανζανία  1 1 010 491 1 156 000 2 166 491 0,01 
Τόγκο  4 25674 837 2 600 257 28 275 094 0,14 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο  3 9063137 9 585 016 18 648 153 0,09 
Ζαΐρ  1 11 300 591 4 194 314 15 494 905 0,08 
Ζάμπια  4 13 054 007 29 372 897 42 426 904 0,21 
Ζιμπάμπουε  1 — 20 000 000 20 000 000 0,10 

Μερικό σύνολο 178 1 100162 478 820 967 743 1 921 130 221 9,68 

Γενικό σύνολο  1290 18181 885101 1712 339 710 19 894 224 811 100,00 

(*) Δάνεια εξομοιούμενα με τα δάνεια ττου χορηγούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας. Πράξεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 18.1, εδάφιο 2 του 
Καταστατικού και αφορούν επενδύσεις στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Νορβηγίας, στην Αυστρία και στην Τυνησία. 
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(^) Νομίσματα αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων: 

Νόμισμα: Ποσό: 

Νομίσματα των κρατών μελών 9 024 857 453 

Λοιπά νομίσματα 9 157 027 648 

Εκταμιευθέν τμήμα των δανείων 18 181 885 101 

Πλέον; μη εκταμιευθέν τμήμα των δανείων: 

Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
και δέσμη νομισμάτων που καθορίζονται σης 
χρηματοδοτικές συμβάσεις 175 967 380 

Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
που καθορίζεται στις χρηματοδοτικές συμβά
σεις, ενώ η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα επι
λογής των νομισμάτων εκταμίευσης 913 021 089 

Δάνεια προς εκταμίευση με ανοιχτό επιτόκιο, για 
τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα επι
λογής των επιτοκίων και των δεσμών των νομι
σμάτων εκταμίευσης 623 351 241 

1 712339 710 

19 894 224 811 

Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των χορηγηδέντων δανείων σε 
χιλιάδες ECU 
Περίοδος 

έτος 1983 . . . 
έτος 1984 . . . 
έτος 1985 . . . 
έτος 1986 - , . 
έτος 1987 . . . 
έτη 1988 έως 1992 
έτη 1993 έως 1997 
έπι 1998 έως 2002 
Σύνολο 

στις  
31.12.1982 
1 099 590 
1 299 521 
1 505 691 
1 706 690 
1 783 995 
8 377 277 
3 677 960 
443 501 

19 894 225 Σύνολο 

Περίοδος 

έτος 1982 ,  
έτος 1983 ,  
έτος 1984 ,  
έτος 1985 
έτος 1986 . . . 
έτη 1987 έως 1991 
έτη 1992 έως 1996 
έτη 1997 έως 2001 

στις  
31. 12 1981 

804 399 
1 033 580 
1 198 992 
1 320 243 
1 461 274 
6619915 
3 297 508 
404 184 

16140 095 

(^) Ανάλυση των εκκρεμών δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 1981 κατά 
κύρια μορφή εγγυοδοσίας (I) 

Α. Δάνεια για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας (και εξομοιού
μενα δάνεια) (II) 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
τα κράτη μέλη  

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
δημόσια ιδρύματα των κρατών μελών . . . 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς (τράπεζες, 
ιδρύματα μακροπρόθεσμων πιστώσεων και 
ασφαλιστικές εταιρίες)  

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από εταιρίες (εκτός 
χρηματοδοτικών οργανισμών), η πλειοψηφία 
των μετοχών των οποίων ελέγχεται από τα 
κράτη μίλη ή από δημόσια ιδρύματα των 
κρατών μελών  

Δάνεια εγγυημένα με υποθήκη επί ακινήτων 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από ιδιωπκές επι
χειρήσεις (εκτός τραπεζών)  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες εμπράγματες 
ασφάλειες εκτός ακινήτων, λοιπές ασφά
λειες  

13 743 768 159 (VI) 

2 505 257421 

513 691 907 

203 964451 
87 569481 

606489 667 

312 353 504 
17 973 094 590 

Β. Δάνεια για επενδύσεις εκτός της Κοινότητας 

1. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
πρώτης σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
τα κράπι ΣΑΚΜ που υπέγραψαν τη σύμβαση 
αυτή  

2. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της δεύ
τερης σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
τα κράτη ΣΑΚΜ που υπέγραψαν τη σύμβαση 
αυτή  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 

3. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
πρώτης σύμβασης της Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
τα κράτη ΑΚΕ που υπέγραψαν τη σύμβαση 
αυτή  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 

4 862 746 

50625058 
3576099 
54 201 157(111) 

397 267 483 
10 090 069 

407 357 552 (IV) 

4, Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της δεύ
τερης σύμβασης της Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
τα κράτη ΑΚΕ που υπέγραψαν τη σύμβαση 
αυτή  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . .  

Δάνεια χορηγηθέντα για την ανάπτυξη του 
μεταλλευτικού και του ενεργειακού δυναμι
κού (άρθρο 59) 

5. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια των 
χρηματοδοτικών συμφωνιών της ΕΟΚ με πς 
μεσογειακές χώρες (και την Πορτογαλία) 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από τα έξι ιδρυπκά 
κράτη μέλη της Τράπεζας  

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από την ΕΟΚ 

Δάνεια χορηγηθέντα, εγγυοδοτηθέντα ή 
αντεγγυηθέντα από πς μεσογειακές χώρες 
που υπέγραψαν τις συμφωνίες αυτές . . .  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 

Σύνολο εκκρεμών δανείων 

233 197 384 

7 986 471 

40 000 000 
281 183 855 (V) 

15246 270 
144712622 

889 471 279 (VI)  
124 094 740 (VI)  

1 173 524 911 
19 894 224 811 

(II Ορισμένα δάνεια καλύπτονται σωρεντικά από περισσότερες μορφές εγγυή
σεων ή ασφαλειών 

(II) Δάνεια εξομοιούμενα με τα χορηγούμενα στο εσωτερικό της Κοινότητας 
δάνεια- πράξεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 18.1, εδάφιο 2  
του Καταστατικού και αφορούν επενδύσεις στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
της Νορβηγίας, στην Αυστρία και στην Τυνησία. 

(III) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη της Τράπεζας για 
την κάλυψη κάθε κινδύνου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές 
υποχρεώσεις ανέρχονται σε 24 430695 ECU. 

(IV) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κινδύ
νου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές υποχρεώσεις ανέρχονται 
σε 117 634 500 ECU 

(V) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κινδύ
νου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές υποχρεώσεις ανέρχονται 
σε 210450000 ECU. 

(VI) Οι καθολικές εγγυήσεις που παρέχει η ΕΟΚ για την κάλυψη κάθε κινδύ
νου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές υποχρεώσεις και από τις 
χρηματοδοτικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα, οι οποίες ανέρχονταν σε 
242999070 ECU και προέρχονταν από τη χορήγηση δανείων πριν από την 
προσχώρηση της Ελλάδος στην ΕΟΚ, ανέρχονταν σε 921525000 ECU στις 31  
Δεκεμβρίου 1982έναντι 7C6 525 000 ECU στις 31 Δεκεμβρίου 1981. 
Στην περίπτωση που οι εγγυήσεις καταστούν απαιτητές, οι υποχρεώσεις των 
εγγυητών θα προσδιοριστούν βάσει των τιμών μετατροπής της ECU στα νο
μίσματα εκταμίευσης των δανείων οι οποίες είχαν εφαρμοστεί κατά τις ημε
ρομηνίες των εκταμιεύσεων 

(^) 'Αρχικό ύψος των δανείων βάσει των ισοτι
μιών που εφαρμόστηκαν κατά τις ημερομη
νίες υπογραφής τους 

Πλέον: 
συναλλαγματικές προσαρμογές  

Μείον: 

καταγγελίες και ακυρώσεις  

καταβληθέντα χρεωλύσια στην Τράπεζα . . .  

συμμετοχές τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της 
Τράπεζας 

Εκκρεμή δάνεια 

22 593483 821 

-h 2 048 551 394 

24 642 035 215 

124 667 945 
4 306 023 796 

317118663 

— 4 747 810 404 

19 894 224 811 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1982, το συνολικό ύψος των δανείων και εγγυή
σεων που είχε χορηγήσει η Τράπεζα, το οποίο σύμφωνα με το άρ
θρο 18. εδάφιο 5 του Καταστατικού της δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
250 % του αναληφθέντος κεφαλαίου ή τα 36 000 000 με τα σημερινά 
δεδομένα, έφτανε τα: 

δάνεια  

εγγυήσεις: 

επί δανείων μετά από εντολή  

επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους . . 

επί συμμετοχών τρίτων στα χορηγηθέντα δάνεια 
της Τράπεζας  

Σύνολο εκκρεμών δανείων και εγγυήσεων . . . 

19 894 224 811 

56 776979 
471 885 620 

317118663 
845 781 262 

20 740 006 073 
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Παράρτημα Γ — Κατάσταση του αντιπροσωπευόμενου με χρεόγραφα 
χρέους 
στις 31 Δεκεμβρίου 1982 

Σε ECU — βλ. σημειώσεις εττί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παράρτημα Ε 

Χρηση Ανεξόφλητο χρέος στις 31 12 1962 

Ανεξόφλητο Επιτόκια 
χρέος στις Συναλλαγματικές (σταθμισμένος Χρονολογία 

Πληρωτέο oc 31 12 1981 Ληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις ττροσαρμογές Ποσό (ή μέσος όρος) λήξης 
EURCO (2) . . . 87 169 473 4 267 926 181 737 + 83 083 284 8.13 1983/1989 
ECU 85 156 000 112017 000 850000 — 196 323 000 13.51 1983/1990 
Γερμανικά μάρκα 2 825 343 321 585 957 034 144 640 027 193 555 398 + 3 460 215 726 8.24 1983/2001 
Γαλλικά φράγκα 626 764 005 177 366 407 27 343013 39 164 586 — 737 622 813 13.58 1983/1996 
Λίρες Αγγλίας . . 287 190 458 262 860130 8 924 885 36798 621 — 504 327 082 12.51 1983/2002 
Ιταλικές λιρέτες . . 125 466 373 — 13 491 697 2019181 - 109 955 495 9.05 1983/1995 
Βελγικά φράγκα 379 179 672 79 192 977 43 531 127 31 961 293 - 382 880 229 10.31 1983/1994 
Ολλανδικά φιορίνια 1 298 383 953 412 952 559 62 453675 83 283 595 1 732 166 432 9,95 1983/2004 
Φράγκα 
Λουξεμβούργου 174 489 121 37 198 788 13015184 15 397 092 — 183 275 633 9.96 1983/1991 
Δολλάρια ΗΠΑ . , 5 551 891 854 745 309 779 626 345663 688 906 721 + 6 359 762 691 10.92 1983/2UUÜ 
Ελβεπκά φράγκα 1 172 675 988 345 698 194 35 038 392 22 635 271 + 1 505 971 061 6.39 1983/1994 
Λίρες Λιβάνου . . 5 030 973 — 1 422 211 1 338 078 + 4 946 840 7.13 1983/1985 
Γιεν  788 832 751 387 152 488 7 087116 69 200 574 + 1 238 098 697 8.46 1983/2000 
Σελίνια Αυστρίας 69 633 967 — 5 288 193 3 854 693 + 68 200 467 7,92 1983/1989 

Σύνολο .... 13 477 207 909 3 145 705 356 993 699 109 937 615 294 -Ε 16 566 829 450 
Προμήθειες 
εξαγοράς . . . , 4 613 405 — 1 120 045 170166 — 3 323 194 

Γενικό Σύνολο . . 13 481 821 314 3 145 705 356 994Θ19154 937 445 128 + 16 570 152 644 

(1) Στον πίνακα που σκολουβεί παρατίθενται τα συνολικά ποσά σε χιλιάδες ECU που απαιτούνται για την αποπληρωμή των δανείων: 

Περίοδος στις Περίοδος στις 
31. 12.1982 31. 12. 1981 

έτος 1983 . . . . 810712 έτος 1982 . . 820 495 
έτος 1984 . . . . 1 190 717 έτος 1983 . , 817 892 
έτος 1985 . . . 1 169027 έτος 1984 . . 1 034609 
έτος 1986 . . . 1250503 έτος 1985 . 964 329 
έτος 1987 . . . 1 883 819 έτος 1986 . , . 1111565 
έτη 1988 έως 1992 8640904 έτη 1987 έως 1991 7 024 953 
έτη 1993 έως 1997 1 302 283 έτη 1992 έως 1996 1 433 816 
έτη 1998 έως 2002 319 739 έτη 1997 έως 2001 . 269 490 
έτη 2003 έως 2004 . 2 449 έτη 2002 έως 2004 . 4 672 

Σύνολο 16570153 Σύνολο 13 481 821 

(2) Το EURCO αποτελείται από το άθροισμα σταθερών ποσών των νομισμάτων 9 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 1 EURCO - 0,9 Γερμ. μάρκα + 1.2  
Γαλ. φράγκα + 0,075 λίρες Αγγλίας + 80 Ιτσλ. λιρέτες + 0,35 Ολλανδ. φιορίνια + 4.5 Βελγ. φράγκα + 0,2 Δαν. κορόνες + 0.005 Ιρλανδ, λίρες + 0.5 φράγκα 
Λουξεμβούργου 

Παράρτημα Δ — Προς είσπραξη 
από τα κράτη μέλη ή προς κατα
βολή στα κράτη μέλη λόγω προσ
αρμογής των εισφορών τους στο 
κεφάλαιο 

στις 31 Δεκεμβρίου 1982 

Σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Παράρτημα Ε 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, η εφαρμογή των τιμών 
μετατροπής που υπάρχουν στη σημείωση Α του Παραρτήματος Ε 

συνεπιχγεται την προσαρμογή των ποσών που καταβάλλονται από 
τα κράτη μέλη στα εθνικά τους νομίσματα στο πλαίσια της συμμε

τοχής τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας. 

Τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τράπεζα ποσά είναι: 

Προς είσπραξη από: Ηνωμένο Βασίλειο . 15 385 706 
Ιταλία 191078 
Ελλάδα 282 788 
Ιρλανδία .... 93 855 

Προς καταβολή σε: Γερμανία . .  
Γαλλία . . , 
Βέλγιο . . .  
Κάτω Χώρες 

Δανία . .  
Λουξεμβούργο 

15 953 427 

3816 717 
3031 174 
301 927 
533087 
349 156 
7728 

8039789 

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 30ης 

Δεκεμβρίου 1977. τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τρά

πεζα ποσά θα κανονίζονται στις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου, εάν η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής τιμής μετατροττής ενός νομίσματος 

και της επιλεγείσας για τον καθορισμό της προσαρμογής τιμής μετα
τροπής υπερβαίνει το 1,5%. Σε περίπτωση που η διαφορά αυτή δεν 
υπερβαίνει το ± 1.5 %. τα προς προσαρμογή ποσά θα ξαναμετσφε-

ρονται στους άτοκους λογαριασμούς προσαρμογής. 
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Παράρτημα E — Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στις 31 Δεκεμβρίου 1982 — σε ECU 

Σημείωση Α — Κυριότερες λογιστικές αρχές 

1. Η ECU χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των χρηματοοικονο

μικών καταστάσεων και τη μετατροπή των νομισμάτων. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί την ECU σαν μονάδα στην οποία εκφράζο

νται οι λογαριασμοί κεφαλαίου των κρατών μελών και σαν κοινή 

βάση για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών της καταστά

σεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τρά

πεζας Επενδύσεων, η ECU είναι το άθροισμα των παρακάτω ποσών 

των εθνικών νομισμάτων των κρατών μελών: 

Γερμανικό μάρκο 0,828 Ολλανδικό φιορίνι 0,286 

Λίρα Αγγλίας 0,0885 Βελγικό φράγκο 3,66 

Γαλλικό φράγκο 1,15 Φράγκο Λουξεμβούργου 0,14 

Ιταλική λιρέτα 109,0 Δανική κορόνα 0,217 

Ιρλανδική λίρα 0,00759 

Με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 13ης Μαΐου 

1981, ως λογιστική μονάδα ορίζεται η ECU που χρησιμοποιούν οι 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Οι τιμές μετατροττής μεταξύ των νομι

σμάτων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδας 

ή της ECU καθορίζονται με βάση τις αγοραίες τιμές και δημοσιεύο

νται καθημερινά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι

νοτήτων. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές μετατροπής και για τον υπο

λογισμό των τιμών άλλων νομισμάτων που χρησιμοποιεί στις εργα

σίες ΤΓ\ς. 
Για την κατάρτιση των ισολογισμών της 31ης Δεκεμβρίου 1981 και 

1982 χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές μετατροπής: 

1 ECU 1982 1981 

Γερμανικά μάρκα 2,30014 2,44436 
Γαλλικά φράγκα 6,52207 6,20177 
Λίρες Αγγλίας 0,600289 0,566523 
Ιταλικές λιρέτες 1 325,70 1 303,57 
Βελγικά φράγκα 45,3207 41,7467 
Ολλανδικά φιορίνια 2,54206 2,68309 
Δανικές κορόνες 8,11485 7,94077 
Δραχμές 68,5398 62,2263 
Ιρλανδικές λίρες 0,692923 0,686819 
Φράγκα Λουξεμβούργου 45,3207 41,7467 
Δολάρια ΗΠΑ 0,967667 1,08517 
Ελβετικά φράγκα 1,93098 1,95169 
Λίρες Λιβάνου 3,69165 5,01891 
Ιαπωνικά γιέν 227,160 238,304 
Σελίνια Αυστρίας 16,1842 17,1132 
Φράγκα Χωρών Κεντρικής 
Αφρικής 326,104 310,089 

Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τη μετατροπή των στοι

χείων του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας σε ECU εγγρά

φονται σε χρέωση ή σε πίστωση του λογαριασμού «Αποτελέσματα 

Χρήσεως». Από τους υπολογισμούς αυτούς εξαιρούνται τα προς 

είσπραξη από τα κράτη μέλη ή τα προς καταβολή στα κράτη μέλη 

ποσά που προκύπτουν από την προσαρμογή του κεφαλαίου που 

έχει καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού. 

2. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου 

Τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα γραμμάτια και οι ομολογίες απο

τιμώνται κανονικά στη τιμή κτήσης τους ή στην ονομαστική τους αξία 

εάν η τιμή αυτή κτήσης είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία 

του αξιογράφου ή στη χρηματιστηριακή αξία κάθε φορά που η αξία 

αυτή είναι μικρότερη από την αρχική τιμή κτήσης. 

3. Γήπεδα και κτίρια 

Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους αφού 

αφαιρεθεί η αρχική υποτίμηση του κτιρίου του Kirchberg και οι συ

νολικές αποσβέσεις. Η απόσβεση των εγκαταστάσεων και των 

επίπλων και σκευών γίνεται στο έτος κτήσης τους. 

4. Δαπάνες εκδόσεων και προμήθειες εξαγοράς 

Η απόσβεση των δαπανών εκδόσεων και των προμηθειών εξαγοράς 

γίνεται σε όλη τη διάρκεια του δανείου βάσει των ανεξόφλητων υπο

λοίπων. 

5. Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίων 

Ορισμένα δάνεια χορηγούνται με επιδοτήσεις επιτοκίων που έχουν 

προεισπραχθεί στην τρέχουσα αξία τους. Οι επιδοτήσεις αυτές κα

ταχωρούνται στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» κατά τις 

ημερομηνίες καταβολής των τόκων επί των οποίων εφαρμόζονται. 

6. Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα ταμείο συντάξεων για το προσωπι

κό της. Όλες οι εισφορές που καταβάλλει η Τράπεζα και το προσω

πικό της επενδύονται στα στοιχεία ενεργηπκού της Τράπεζας. Κάθε 

τρία χρόνια πραγματοποιείται μία αναλογισπκή εκτίμηση. 

7. Φορολογία 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι προσαρτημένο στο άρθρο 28 της 

Συνθήκης για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, τα στοιχεία 

ενεργητικού, τα έσοδα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Τράπε

ζας απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους. 

Σημείωση Β — Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου 

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει  

τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα 

γραμμάτια και τις ομολογίες 

που έχουν αποτιμηθεί στην 

τιμή κτήσης τους η οποία πε

ριορίζεται ενδεχομένως στην 

ονομαστική ή στη χρηματιστη

ριακή τους αξία (χρηματιστη

ριακή αξία 

1982:419 158 461  

1981:278 521 207} 

1982 1981 

ομολογίες της Τράπεζας στην 

τιμή εξαγοράς τους .... 

τραπεζικά γραμμάτια στην ονο

μαστική τους αξία  

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης: 

όχι πέραν των 3 μηνών . . . 

πέραν των 3 μηνών αλλά όχι 

πέραν των 6 μηνών .... 

πέραν των 6 μηνών αλλά όχι 

πέραν του έτους  

πέραν του έτους  

402 817 881 

4 531 957 

15 516 707 

422 866 545 

37 266 707 

911662 

3 879 386 

380 808 790 

422 866 545 

277901 019 

22 761 730 

17 234 911 

317 897 660 

39 543 181 

10 318 882 

13 861 757 

254173 840 

317 897 660 

Σημείωση Γ — Γήπεδα και κτίρια 

Τα γήπεδα και το κτίριο του Kirchberg αποτιμώνται στην τιμή κτήσης 

τους αφού αφαιρεθεί η αρχική υποτίμηση που επανέφερε τη λογι

στική αξία του κτιρίου σε 50 000 000 την 1η Ιανουαρίου 1981. Το υπό

λοιπο θα αποσβεστεί από την 1η Ιανουαρίου 1981 με τη σταθερή 

μέθοδο απόσβεσης για όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου που υπο

λογίζεται σε τριάντα χρόνια. Στο λογαριασμό ενεργητικού γήπεδα και 

κτίρια καταχωρείται η αξία των γηπέδων που αποτιμώνται σε 570 457  

καθώς και αξία του κτιρίου του Kirchberg που αποτιμάται μετά την 

αφαίρεση των αποσβέσεων σε 46 666 000, ή συνολικά 47 236 457. 

Σημείωση Δ — Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού 

Η θέση αυτή που αντιστοιχεί στο λογαριασμό παθητικού «Οφειλόμε

να και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολογίες», αφορά το ποσό 

των οφειλόμενων τοκομεριδίων και ομολογιών που δεν έχουν πα

ρουσιαστεί προς είσπραξη. 
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Σημείωοπι E — Ταμείο συντάξεων ττροσωπικού 

Οι δαπάνες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού μαζί 

με τους τόκους που πλήρωσε η Τράπεζα για τη χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμόρίου 1982 ήταν 4 530 388 (4 579 995 κατά το 1981). 

Σημείωση θ — Διαχειριστικές προμήθειες 

Η θέση αυτή αναφέρεται στις προμήθειες που εισπράττει η Τράπεζα 

για τη διαχείριση, στα πλαίσια του ειδικού τμήματος, των δανείων 
που χορηγούνται κατόπιν εντολής, για λογαριασμό και με κίνδυνο 
των κρατών μελών ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σημείωση ΣΤ — Διάφοροι πιστωτές 

Η θ έση αυτή περιλαμβάνει; 

τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια  

τους λογαριασμούς της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

για πράξεις στα πλαίσια του ειδι
κού τμήματος και διάφορα άλλα 
συναφή υπό εκκαθάριση ποσά 

τους λογαριασμούς καταθέσεων 

το λογαριασμό καταθέσεων (σε 
ECU) ενός επίσημου χρηματοδο
τικού οργανισμού χώρας μέλους 

τα υπό εκκαθάριση ή προς κατα
βολή ποσά  

1982 1981 

55 556 574 

124 394 494 

31 223113 

2 264 448 

213 798 629 

23 079 764 

22018 035 

64 505 535 

2 891 396 

112 494 730 

Σημείωση I — Συναλλιχγματικές διαφορές 

Το ποσό των 991 664 στις 31 Δεκεμβρίου 1982 (κέρδος 1 568 364 το 
1981) αντιπροσωπεύει την καθαρή συναλλαγματική ζημία που προ
κύπτει από τις χρηματοδοτικές πράξεις της χρήσης και καταχωρείται 
με τις τιμές μετατροπής που ίσχυαν κατά την ημερομηνία που πραγ
ματοποιήθηκαν οι πράξεις αυτές. 

Σημείωση Κ — Καθαρή υπεραξία ή υποτίμηση που προκύπτει 
από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπε
ζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του Κα
ταστατικού της 

Η εφαρμογή των τιμών μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατάρτιση του ισολογισμού (βλ. σημείωση Α) στις 31 Δεκεμβρίου 1982  

εμφανίζει καθαρή υπεραξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπε
ζας κατά 3087 269 (υποτίμηση κατά 2639 182 το 1981). Κατά την 
επανεκτίμηση δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα εκφρασμένα στο εθνικό 
νόμισμα κάθε κράτους μέλους περιουσιακά στοιχεία που αντιστοι
χούν στο μερίδιο που έχει καταβάλει κάθε κράτος μέλος στο εθνικό 
του νόμισμα, το οποίο πρέπει να προσαρμόζεται περιοδικά σύμφω

να με το άρθρο 7 του Καταστατικού (6λ. Παράρτημα Δ). 

Σημείωση Ζ — Λογαριασμοί ισολογισμού Διάφορα 

Στους λογαριασμούς αυτούς κα
ταχωρούνται: 

στο ενεργητικό 

τα στεγαστικά δάνεια και οι προ
καταβολές στο προσωπικό . .  

οι διάφοροι χρεώστες .... 

στο παθηπκό 

οι δαπάνες υπό εκκαθάριση, τα 
άλλα προβλεπόμενα διαχειριστι

κά έξοδα ή αυτά που δεν θα εκ
καθαριστούν στο τέλος της 
χρήσης και τα διάφορα .... 

1982 

16 573170 
11551 112 

28 124 282 

41 286 792 35 589 090 

Σημείωση Η — Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίων 

α) Στη θέση αυτή καταχωρούνται τα ποσά των επιδοτήσεων επιτο
κίων των δανείων που χορηγούνται για επενδυτικά προγράμματα 
εκτός της Κοινότητας στα πλαίσια των πρωτοκόλλων που έχουν συ
ναφθεί με τις χώρες ΑΚΕ και τις μεσογειακές χώρες καθώς και οι επι
δοτήσεις επιτοκίων ορισμένων δανείων που χορηγεί η Τράπεζα από 

τους ιδίους της πόρους στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι οποίες τί
θενται στη διάθεσή της στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Συστήματος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979. 

β) Οι «Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις επιτο

κίων» είναι τα ποσά που λαμβάνονται ως επιδοτήσεις επιτοκίων των 
δανείων που χορηγούνται από πόρους της ΕΟΚ στα πλαίσια της Από
φασης του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (78/870) της 
16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο) και σε εφαρμογή του Κα
νονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979, όπως τροποποιήθηκε από τον κα
νονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2790/82 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων της 18ης Οκτωβρίου 1982. 

γ) Ένα μέρος των ποσών που εισπράχθηκαν στα πλαίσια του ΕΝΣ 
χορηγήθηκε ως μακροπρόθεσμη προκαταβολή. Ο αντίστοιχος αντι
θετικός λογαριασμός ενεργητικού είναι ο λογαριασμός «Απαιτήσεις 
από επιδοτήσεις επιτοκίων που έχουν προκαταβληθεί στα πλαίσια 
του ΕΝΣ». 

Σημείωση Α — Δαπάνες και διαχεφιστικά έξοδα 

1981 
Έξοδα προσωπικού 1982 1981 

1981 
Μισθοί και επιδόμ ατα .... 25 426 577 22 442 258 
Κοινωνικές δαπάνες  6 442 755 5 249 216 
Λοιπά έξοδα προσωπικού . . . 1 564 990 1 440 640 

15 360 485 33 434 322 29132114 
5175 446 Γενικά και διαχειριστικά έξοδα 5 638 075 5 374 934 

20 535 931 Σύνολο 39 072 397 34 507 048 

Το προσωπικό της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 1982 έφθανε τα 561  

άτομα (528 στις 31 Δεκεμβρίου 1981). 

1981 

Σημείωση Μ — Χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, χρηματοοι 
κονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά και λοιπά 1982 
έσοδα περιλαμβάνουν: 

τα πραγματοποιηθέντα λογιστικά 
κέρδη από πράξεις χαρτοφυλακίου 52 211 817 22 329 303 

τη μείωση της μη πραγματοποιη

θείσας υποτίμησης του χαρτοφυ

λακίου  

τα λοιπά έσοδα  

7 980 322 

511860 

60 703 999 

447 565 

22 776 868 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περι
λαμβάνουν: 

την αύξηση της μη πραγματοποιη

θείσας υποτίμησης του χαρτοφυ

λακίου  

τα λοιπά έξοδα  130 078 

130 078 

4 430 546 

126 319 

4 556 865 

Σημείωση Ν — Αποθεματικά και προβλέψεις και διάθεση του λει
τουργικού πλεονάσματος 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε στις 14 Ιουνίου 1982 να μειώ

σει τις προβλέψεις για μεταβολές της τιμής μετατροπής της ECU  
κατά 2 639182 που αποτελούν την καθαρή υποτίμηση που προκύ
πτει από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπε-
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ζσς τιου δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του σρόρου 7 του Κατα
στατικού και να διαθέσει το πλεόνασμα χρήσης του 1981 ως εξής; 

60 000 000 στο τακτικό αποθεματικό 
194452 001 στο έκτακτο αποθεματικό 

και να μεταφέρει στο έκτακτο αποθεματικό το ποσό των προβλέ
ψεων για κατασκευές ύψους 66 014 000. 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε στις 10 Ιανουαρίου 1983  
μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 

— να συγχωνευθούν, από την έγκριση των λογαριασμών της 
χρήσης 1982. το Τακτικό Αποθεματικό και το Έκτακτο Αποθεματι
κό σ' ένα ενιαίο λογαριασμό με τίτλο «Αποθεματικά», ο οποίος θα 
περιλαμβάνει: 

το τακτικό αποθεματικό 

— υπόλοιπο 31.12, 1982 

και το έκτακτο αποθεματικό 

— υπόλοιπο 31.12.1982 . 

374 836000 

874 837 593 

και να μεταφέρονται στο λογαριασμό αυτό. σύμφωνα με το άρ
θρο 24 του Κατασταπκού. τα λειτουργικά πλεονάσματα τα οποία 
δεν καταχωρούνται στα ειδικά αποθεμαπκά και στις ειδικές προ
βλέψεις μέχρι του ποσού του αντιστοιχεί στο 10% του αναλη
φθέντος κεφαλαίου. 

να καταχωρούνται τα λειτουργικά πλεονάσματα που υπερβαί
νουν το ποσό αυτό σε ένα «Έκτακτο Αποθεματικό». 

Κίνηση των λογαριασμών αποθεματικών και προβλέψεων για 
την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1982 

Κατάσταση Διάθεση του 
των υττολοίττου 

λογο 

Μεταφορά Μεταφορά Κατάσταση 
της πρό- του τακτικού των λογο· 

του λογα- βλέψης για και του έκτα- ριασμών στις 
ριοσμών ριασμού κατασκευές κτουαποθε- 31121982 

στις -Αττοτελέ- στο έκτακτο ματικού στα 
31.12.1981 σματα αποθεματικό αποθεματικά 

Χρήοεως-
του 1981 

Αποθεματικό 

Τακτικό αποθεματικό 

Έκτακτο αποθεμα
τικό . 

Προβλέψεις γιο μετα
βολές της τιμής μετα
τροπής της ECU 

Προβλέψεις για κα
τασκευές . . . . 

314636000 60000000 

- 1249673S93 1 249673593 

- -374836000 -

614371592 194452001 66014000 - 874837593 -

14138913 -2639182 - - 11499731 

66014000 -

1009360505 251812819 - 1261 173324 

Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο να συστήσει στο Συμβούλιο των Διοικητών να αυξήσει τις 
προβλέψεις για μεταβολές της τιμής μετατροττής της ECU κατά 
3 087 269 που αποτελούν την καθαρή υπεραξία που προκύπτει στις 
31. 12. 1982 από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 
Τράπεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του 
Καταστατικού και να καταχωρήσει στα αποθεμαπκά το λειτουργικό 
πλεόνασμα της χρήσης 1982 ύψους 363 252 424. 

Πιστοποιητικό Ελέγχου της Price Waterhouse & Co. 

Προς τον Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
Λουξεμβούργο 

Ελέγξαμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 1982 και 1981. Ο έλεγχος μας 
διενεργήθηκε με βάση τις γενικά παραδεκτές ελεγκπκές αρχές και πε
ριλάμβανε τους δειγματοληπτικούς λογιστικούς ελέγχους και πς 
ελεγκπκές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για την περίσταση. 
Κατά τη γνώμη μας, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δε
κεμβρίου 1982 και 1981 απεικονίζουν, βάσει των λογισπκών αρχών οι 
οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και εφαρμόζονται ομοιόμορφα, 
την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
κατά τις εν λόγω ημερομηνίες, τα αποτελέσματα των χρήσεων που 
έληξαν αυτές τις ημερομηνίες, καθώς και τις μεταβολές που 

σημειώθηκαν στην οικονομική της θέση. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καλύπτει το παρόν είναι οι 
εξής: 

Ισολογισμός 

Κατάσταση του ειδικού τμήματος 

Ανάλυση λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» 

Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης 

Κατάσταση εγγραφών στο κεφάλαιο 

Ανάλυση εκκρεμών δανείων 

Κατάσταση σντιπροσωπευόμενου με 
χρεόγραφα χρέους 

Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη και υποχρεώσεις προς 
τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Παράρτημα Α 

Παράρτημα Β 

Παράρτημα Γ 

Παράρτημα Δ 

Παράρτημα Ε 

Λουξεμβούργο, 25 Φεβρουαρίου 1983 PRICE WATERHOUSE & CO. 
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Δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Η Επιτροπή που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 14 του Καταστατικού και του άρθρου 25 του Εσωτερικού Κανονισμού 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να ελέγχει την κανονικότητα των εργασιών και των βιβλίων της. 

— αφού μελέτησε τα βιβλία και τα λογιστικά και λοιπά έγγραφα που έκρινε απαραίτητο να εξετάσει κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων της, 

— αφού εξέτασε τα πιστοποιητικά ελέγχου που συνέταξαν οι Ορκωτοί Λογιστές της Price Waterhouse & Co. στις 25  

Φεβρουαρίου 1983, 

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 1982, τον ισολογισμό της Τράπεζας και την κατάσταση του ειδικού τμήματος στις 31  

Δεκεμβρίου 1982 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, όπως τα συνέταξε το Διοικη

τικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση του της 3ης Μαίου 1983, 

έχοντας υπόψη τα άρθρα 22,23 και 24 του Εσωτερικού Κανονισμού, 

βεβαιώνει; 

ότι 01 εργασίες της Τράπεζας κατά τη χρήση 1982 πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους τύπους και τις διαδικασίες 

που ορίζουν το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός, 

ότι ο Ισολογισμός, τα «Αποτελέσματα Χρήσεως» και η κατάσταση του ειδικού τμήματος συμφωνούν με τις λογιστικές 

εγγραφές και απεικονίζουν, τόσο στο ενεργηπκό όσο και στο παθητικό, την κατάσταση της Τράπεζας. 

Λουξεμβούργο, 31 Μαίου 1983 

Η Ελεγκτική Επιτροπή 

Ο. BRÜCK J. BREDSDORFF 
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25 χρόνια δραστηριότητας 
Χορηγήσεις της ττεριόδου 1958—1982 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χορηγήσει συνολικά από τότε που ιδρύθηκε 25 807,1 εκατομμύρια σε 
τρέχουσες τιμές ή γύρω στα 42 δισεκατομμύρια σε πμές 1982. Τα δάνεια από ιδίους πόρους και οι εγγυήσεις 
έφθασαν τα 23 026,1 εκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές ή το 89,2 % του συνόλου και οι χορηγήσεις από πόρους των 
κρατών μελών ή της Κοινότητας τα 2 781 εκατομμύρια. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων στη μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση των οποίων συνέβαλε η Τράπεζα με ποσοστό 27% κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 93 δισεκατομ
μύρια σε τρέχουσες πμές ή σε 174 δισεκατομμύρια σε τιμές 1982. 

Οι χορηγήσεις για επενδυτικά προγράμματα στο 
εσωτερικό της Κοινότητας, που ανέρχονται σε 22 487,9  
εκατομμύρια (36 περίπου δισεκατομμύρια σε τιμές 1982)  
ή στο 85,7% του συνόλου, έχουν συμβάλει στη χρη
ματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων (ή ύψους 80  

περίπου δισεκατομμυρίων σε τρέχουσες τιμές (141 

(Ί Πρόκειται για το σύνολο των ττσγίων εττενδύσεων όλων των προ
γραμμάτων τα οποία χρηματοδότησε η Τράπεζα. Το σύνολο αυτό καθ
ορίστηκε από στοιχεία που αποτέλεσαν τη βάση στα σχέδια χρη
ματοδότησης των επενδυτών κατά την ημερομηνία έγκρισης τους από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. 

δισεκατομμύρια σε τιμές 1982) (ή τα οποία πρέπει να 
επιτρέψουν τη δημιουργία άνω των 283 000 άμεσων 
θέσεων εργασίας και τη σταθεροποίηση 144 000  
περίπου άλλων. Τα χρηματοδοτηθέντα προγράμματα 

στον ενεργειακό κυρίως τομέα και στις υποδομές 
δημιούργησαν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι 

|2) Οι υπολογισμοί σε τιμές 1982 έγιναν με βάση του εθνικούς δείκτες 
τιμών που προκύπτουν από τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφα
λαίου. διορθωμένους με το δείκτη μεταβολής των τιμών μετατροπής 
των εθνικών νομισμάτων σε ECU και σταθμισμένους σύμφωνα με την 
κατανομή της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της Τράπεζας κατά 
χώρα μέλος. 

Χορηγήσεις στα κράτη μέλη και εκτός της Κοινότητας από το 1958 έως το 1982 

σε εκατομ. ECU '• • ."V 
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ποσά σε τιμές 1982 

από ιδίους πόρους 

από ιδίους πόρους 
και πόρους του 
ειδικού τμήματος (ή 

(1) Εκτός της Κοινότητας και οπό το 1979 και στο εσωτερικό της Κοινότητος στα πλαίσια του ΝΚΜ. 
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θέσεις συτές όμως δεν μπορούν να υπολογιστούν 
ακριβώς, λόγω της ανάπτυξης παραγωγικών δρα
στηριοτήτων οι οποίες έχουν ευνοηθεί έμμεσα και των 
άμεσων και έμμεσων προσωρινών συνεπειών που είχαν 
κατά την υλοποίηση τους. 

Οι πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί εκτός της 
Κοινότητας από το 1963 μέχρι σήμερα φθάνουν τα 
3 319,2 εκατομμύρια από τα οποία πάνω από τα δύο 
τρίτα έχουν χορηγηθεί από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας. 

Η κίνηση των ετήσιων ποσών προκύπτει από το διά
γραμμα της σελίδας 12 και από τον πίνακα 14. 

Η κατανομή των χορηγηθέντων, μέχρι και το 1982,  
ποσών κατά στόχο οικονομικής πολιτικής, κατά θέση 
επενδυτικού σχεδίου και κατά τομέα υπάρχει στους 
πίνακες 1,15 και 16. 

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει την εξέλιξη που 
σημειώθηκε στις χώρες μέλη από το 1958 μέχρι σήμερα 
και συνοψίζει τις παρεμβάσεις που έγιναν στα πλαίσια 
των συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας με τις τρίτες 
χώρες. Η δραστηριότητα της Τράπεζας, από την ίδρυσή 
της. παρουσιάζεται λεπτομερώς στην έκδοση για τα 25  
χρόνια της Τράπεζας, η οποία μπορεί να αποκτηθεί με 
απλή αίτηση στην έδρα της Τράπεζας στο Λουξεμ
βούργο ή σε ένα από τα γραφεία της. 

Πίνακας 14: Χορηγήσεις της περιόδου 1958—1982 (ή 
(σε εκστομ. ECU) 

στο εσωτερικό της Κοινότητας εκτός της Κοινότητας 

Έτος 
Σύνολο 

χορηγήσεων 
Δάνειο οπό 

ιδίους πόρους 
Δάνειο κατόπιν 

εντολής κοι εγγυήσεις 
Δάνειο από πόρους 

του ΝΚΜ 
Δάνειο οπό 

ιδίους πόρους 
Πράξεις με πόρους 

προϋπολογκηιού 

1959/1972 (ή 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 1006,5 917,5 — — 48,9 40,1 
1976 1 273,3 967,9 118,1 — 142,4 44,9 
1977 1571,5 1 401,3 — — 152,0 18,2 
1978 2 188,3 1 966,5 — — 173,9 47.8 
1979 3071,1 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 3848,1 2 539,4 282.1 539,8 396,4 90,4 
1982 4 695,7 3 453,2 — 791.0 410.2 41,3 

Σύνολο 25 807,2 20 157,8 524,5 1805,5 2 343,8 975,6 

(η Βλ. σημείωση 1 του πίνακα 1.  

(2) Ετήσιος μέσος όρος 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας (1958—1982) 

Η Τράπεζα έχει χορηγήσει στο εσωτερικό της 
Κοινότητας από το 1958 έως το 1982 δάνεια από τους 
ιδίους της πόρους και εγγυήσεις συνολικού ύψους 
20 682,4 εκατομμυρίων σε τρέχουσες τιμές, από τα 
οποία γύρω στα δύο τρίτα χορηγήθηκαν την τελευταία 
πενταετία, Επιπλέον, από το 1979 έχουν χορηγηθεί από 
τους πόρους του ΝΚΜ 1 805.5 εκατομμύρια (βλ. σελ. 26).  
Κατά την ίδια περίοδο, 3 533,9 εκατομμύρια από τους 
ιδίους πόρους της Τράπεζας και 596,2 εκατομμύρια από 
τους πόρους του ΝΚΜ χορηγήθηκαν με επιδότηση 
επιτοκίου στα πλαίσια του ΕΝΣ (βλ. σελ. 27). Παρακάτω 
παρουσιάζεται στο σύνολο της η δραστηριότητα της 
Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων που 
χορηγήθηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ και κατα
χωρούνται στο ειδικό τμήμα, 

Κατανομή κατά θέση έττενδυτικού 
σχεδίου 

Το 75% περίπου των επενδύσεων που έχουν χρηματο
δοτηθεί από το 1958 πραγματοποιήθηκε στις χώρες 
μέλη με τα οξύτερα περιφερειακά προβλήματα: Ιταλία, 
Ελλάς, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο τα δάνεια 

που χορηγήθηκαν στη μεσημβρινή Ιταλία έφθασαν το 
32 % περίπου του συνόλου των χορηγήσεων στις χώρες μέλη. 

Κατανομή κατά στόχο οικονομικής 
πολιτικής 

Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το 1958 για τη χρη
ματοδότηση προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυ
ξης ανέρχονται σε 15 974,4 εκατομμύρια, ή στο 71 % του 
συνόλου των χορηγήσεων στις χώρες μέλη. Τα δύο 
τρίτα περίπου του ποσού αυτού χορηγήθηκαν την 
τελευταία πενταετία. Η χ ρηματοδότηση των έργων που 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων 
της Κοινότητας έφθασε τα 7 282.8 εκατομμύρια, από τα 
οποία το 62 % χορηγήθηκε για την αξιοποίηση των 
εγχώριων πόρων και το 38 % για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ορθολογική κα
τανάλωση της ενέργειας ή στη διαφοροποίηση των 
εισαγωγών. Έχουν χρηματοδοτηθεί επίσης διάφορες 
υποδομές κοινοτικού ενδιαφέροντος, οδικά κυρίως 
έργα. και επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη 
μετατροπή επιχειρήσεων με 1 355.0 εκατομμύρια και 
996,5 εκατομμύρια αντίστοιχα. 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας αϊτό το 1956 εως το 1982 

Κατανομή κατά θέση επενδχιτικου σχεδίου 

σε εκατομ ECU 

2100 

2000 

1900 

1800 

1700 

1800 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

ΙΟΟΟ 

Καλίο 

:τ Γαλλία 

I Ην βασίλειο 

Ιρλανδία 

Αοιιτές 

Ιδιοι πόροι 

- ! Πόροι του ΝΚΜ 

800 

700 

800 

500 

400 

3ω  

200 

100 

ο 

-μέσος όρος της περιόδου-

Κατανομή κατά τομέα 

-I 

Βιομηχανία 

Ενέργεια 

Επικοινωνίες 
Λοιπές υποδομές 

Ίδιοι πόροι 

Πόροι του ΝΚΜ 

σε εκατομ 

Τ 

iiUl 

ι:!: 
i-i; 

ECU 
- 1800 

- 1700 

- 1600 

- 1S00 

- 1400 

- 1300 

_ 1200 

- 1100 

- 1000 

- 900 

- 800 

TOO 

- eoo 

. 500 

. 400 

_ 300 

- 200 

. 100 

Κατανομή κατά στόχο οικονομικής πολιτικής 

σε εκατομ ECU 

3100 

3000 

2900 — Τ Περιφερειακή 
Ι ανάπτυξη 

2000 _ ^ 

2700 

2000 — 

Ενέργεια 

Υποδομές κοινοτικού 
ενδιαφφοντος 

2500 

2400 -

— t Εκσυγχρονισμ^/Μετα-
I τροπή επιχειρήσεων 

2300 _ 
Ιδιοι πόροι 

2200_ j ΠόροιτουΜΚΜ 

2100 

2000 

I-i-
1700 

1600 

1500 

1400 

1300 

1200 

ι 100 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

Μ. Î. II 

Ι-

μέσος όρος της περιόδου — 

1968^ ' 1963^7 ' 1968-72 ' 1973-77 ' 1978 
μέσος όρος της περιόδου  

Κατανομή κατά τομέα 

Οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν για επενδυτικά προ

γράμματα στο εσωτερικό της Κοινότητας αυξάνονταν με 

γρήγορους ρυθμούς κατά τα 25 αυτά χρόνια. Η αύξηση 

αυτή προκύπτει βασικά από επενδύσεις υψηλού μονα

διαίου κόστους που προτγματοποιήθηκαν στους τομείς 

της ενέργειας, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών 

και των υδραυλικών έργων. Η αύξηση αντίθετα των χρη

ματοδοτήσεων επενδυτικών σχεδίων στο βιομηχανικό 

και γεωργικό τομέα καθώς και στον τομέα π^ιροχής 

υ·πηρεσιών, τομείς που είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στις 

συγκυριακές μεταβολές, ήταν λιγότερο κανονική. Οι χρη

ματοδοτήσεις στους τομείς αυτούς έφθασαν τα 5 450,7  

εκατομμύρια ή το 24,2 % των χορηγήσεων στις χώρες 

μέλη, ενώ οι χρηματοδοτήσεις στον ενεργειακό τομέα 

αποτελούσαν το 34,8% και οι χρηματοδοτήσεις στον 

τομέα των λοιπών υποδομών το 41 % των ίδιων 

χορηγήσεων. 
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Ol χορηγήσεις για επενδυτικά προγράμματα στις 
βασικές βιομηχανίες είδαν το ύψος τους να μειώνεται 
προοδευτικά προς όφελος των χορηγήσεων στη 
μεταποιητική βιομηχανία (αυτοκινητοβιομηχανία, μηχα
νικές κατασκευές, βιομηχανία ειδών διατροφής) και 
κυρίως εκείνων που ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Τα 148 συνολικά δάνεια συνολικού ύψους 
2157,3 εκατομμυρίων που συνομολογήθηκαν με 
ενδιάμεσους φορείς επέτρεψαν τη χορήγηση 3 522 

πιστώσεων για τη χρηματοδότηση βιομηχανικών 
επενδυτικών πρωτοβουλιών και 286 άλλων για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων στον πρωτογενή και 
στον τριτογενή τομέα. Οι επενδύσεις αυτές σε τομείς 
έντασης εργασίας ανώτερης από την ένταση εργασίας 
των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων επέτρεψαν 
τη δημιουργία 34 000 θέσεων εργασίας και τη διατήρηση 
39 000 άλλων, 

Χορηγήσεις εκτός της Κοινότητας (1963—1982) 

Η Τράπεζα συμμετέχει από το 1963 στην εφαρμογή της 
πολιτικής οικονομικής και χρηματοδοτικής συνεργασίας 
της Κοινότητας με αυξανόμενο αριθμό χωρών, βάσει 
συμβάσεων, χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων και απο
φάσεων που αφορούν αφενός τις μεσογειακές χώρες, 
δηλαδή την Ελλάδα μέχρι το 1980, την Πορτογαλία, την 
Ισπανία, την Τουρκία, τη Γιουγκοσλαβία, τις χώρες του 
Μαγκρέμπ (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία), του Μασράκ 
(Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία), την Κύπρο, τη 
Μάλτα και το Ισραήλ και αφετέρου τα κράτη της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), τις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) και μέχρι το 1980 τα 
υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα (ΥΔ). 

Από το 1963 έως το 1982, οι χορηγήσεις έφθασαν 
συνολικά τα 3 319,2 εκατομμύρια από τα οποία 2 343,8  
χορηγήθηκαν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (')  
καί 975,4 από τον προϋπολογισμό των κρατών μελών ή 
της Κοινότητας, μέσω κυρίως του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης (ή (βλ. πίνακες 10 και 22). 

0) Δάνεια που χορηγήθηκαν κατά τα δύο τρίτα με επιδότηση επιτοκίου. 
(2) Δάνεια με ειδικούς όρους και πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 
που πραγματοποιούνται κατόπιν εντολής και για λογαριασμό των 
κρατών μελών ή της Κοινότητας (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης) και κα 
ταχωρούνται στο ειδικό τμήμα της Τράπεζας (βλ. σελ. 82) 

Μεσογειακές χώρες 

Οι χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμ
βανομένης της Πορτογαλίας, έφθασαν συνολικά από το 
1963 έως το 1982 τα 2 166,9 εκατομμύρια ή τα δύο τρίτα 
περίπου των χορηγήσεων της Τράπεζας εκτός της 
Κοινότητας, από τα οποία 1 520,1 εκατομμύρια χορη
γήθηκαν από τους ιδίους της πόρους (βλ. πίνακα 10).  
Πάνω από το 80 % του ποσού αυτού (1 778,4 εκατομμύ
ρια) αφορά πς μεσογειακές χώρες. 

Οι πρώτες παρεμβάσεις της Τράπεζας εκτός της 
Κοινότητας έγιναν στην Ελλάδα όπου, από το 1963 έως 
την προσχώρηση της χώρας στην Κοινότητα, χορη
γήθηκαν συνολικά 351,4 εκατομμύρια για τη χρη
ματοδότηση κυρίως έργων γεωργικής ανάπτυξης (139,4  
εκατομμύρια) και 120 μικρομεσαίων επενδυτικών πρω
τοβουλιών στο βιομηχανικό τομέα (127,5 εκατομμύρια). 

Στην Τουρκία οι πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από το 
1965 στα πλαίσια τριών διαδοχικών χρηματοδοτικών 
πρωτοκόλλων ανέρχονται σε 705 εκατομμύρια, από τα 
οποία 590 εκατομμύρια χορηγήθηκαν ως δάνεια με 
ειδικούς όρους από τον προϋπολογισμό της 
Κοινότητας. Πάνω από το 50 % του ποσού αυτού (356,9  
εκατομμύρια) αφορούσε την αξιοποίηση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων (υδροηλεκτρική ενέργεια και 

Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1963—1982 

96 



λιγνίτης), ενώ το ένα τρίτο περίπου αφορούσε διάφορα 
βιομηχανικά έργα (χαρτί, πετροχημικά, λιπάσματα) και 
119 μικρομεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες που χρη
ματοδοτήθηκαν στα πλαίσια διάφορων συνολικών 
δανείων. 

Τα δάνεια στην Πορτογαλία έφθασαν τα 460 εκατομ
μύρια. Τα δάνεια αυτά, που έχουν χορηγηθεί διαδοχικά 
στα πλαίσια της έκτακτης οικονομικής βοήθειας, του 
χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου και της προενταξιακής 
βοήθειας συνέβαλαν στη χρηματοδότηση λιμενικών και 
οδικών έργων καθώς και έργων σε αεροδρόμια της 
χώρας (121 εκατομμύρια), ενεργειακών εγκαταστάσεων 
(120 εκατομμύρια) και κυρίως βιομηχανικών προ
γραμμάτων (174 εκατομμύρια) από τα οποία 104 εκατομ
μύρια χορηγήθηκαν με τη μορφή 6 συνολικών δανείων 
και επέτρεψαν τη χρηματοδότηση 101 μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

Στην Ισπανία, τα 145 εκατομμύρια που χορηγήθηκαν 
στα πλαίσια της προενταξιακής βοήθειας το 1981 και το 
1982 κατευθύνθηκαν κυρίως στη βιομηχανία (60 εκατομ
μύρια), σε έργα υποδομής των επικοινωνιών και σε έργα 
ύδρευσης (66 εκατομμύρια) και σ' έναν αγωγό αερίου (15  
εκατομμύρια). Το ένα τρίτο περίπου του συνολικού 
ποσού αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων για 
την αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων και 
την ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας στη 
βιομηχανία. 

Στη Γιουγκοσλαβία η επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου 
και ο υπεργιουγκοσλαβικός σιδηρόδρομος, έργα αμοι

βαίου ενδιαφέροντος για τη χώρα αυτή και για την 
Κοινότητα, χρηματοδοτήθηκαν με 117 εκατομμύρια. 

Από το 1979 έχουν χορηγηθεί συνολικά στις χώρες της 
νότιας Μεσογείου 388,5 εκατομμύρια. Από αυτά 161  
εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στις χώρες του Μαγκρέμπ, 
165,5 στις χώρες του Μασράκ, 30 στο Ισραήλ, 24 στην 
Κύπρο και 8 στη Μάλτα. Το 75% περίπου των 
πιστώσεων αυτών διατέθηκε για βασικά έργα 
υποδομής, λιμενικά, σιδηροδρομικά και οδικά, που 
διευκολύνουν τις εξαγωγές των προϊόντων μεγάλου 
βάρους ή για βασικά έργα που εξασφαλίζουν την 
παροχή πόσιμου νερού και την αποχέτευση των 
ακαθάρτων (161 εκατομμύρια) ή τέλος για έργα στον 
ενεργειακό τομέα (124 εκατομμύρια). 

Οι χρηματοδοτήσεις βιομηχανικών και γεωργικών προ
γραμμάτων έφθασαν τα 103,5 εκατομμύρια. Ένα μέρος 
αυτών χορηγήθηκε με τη μορφή συνολικών δανείων, τα 
οποία επέτρεψαν να χρηματοδοτηθούν μέχρι το τέλος 
του 1982 95 μικρομεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες. 

Αφρική, Καραϊβική, Ειρηνικός 

Η Τράπεζα παρεμβαίνει χρηματοδοτικά από το 1964,  
στα πλαίσια των δύο συμβάσεων της Γιαουντέ, των δύο 
συμβάσεων της Λομέ και των αποφάσεων που αφορούν 
τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη και τα υπερόντια 
διαμερίσματα, σε όλο και περισσότερες χώρες της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. 

Χορηγήσεις στις χώρες ΑΚΕ από το 1976 έως το 1982 

Κατανομή κατά το κατά κεφαλή 
ΛΕΠ των επισκοπούμενων χωρών ΑΚΕ 

Κατανομή κατά τομέα 

Ίδιοι πόροι Επιχεφημαηκά 
κεφάλαια 

667,6 εκατομ. ECU 183,0 εκατομ. ECU  

κατά κεφαλή ΛΕΠ > 1000 Δολ. Η.Π.Α 

370 < κατά κεφαλή ΛΕΠ < 1000 Δολ. Η.Π.Α 

κατά κεφαλή ΛΕΠ < 370 Δολ. Η.Π.Α 

Ενέργεια 

Ορυχεία 

Λοιπές υποδομές 

Βιομηχανία 

από τα οποία επιχειρηματικά κεφάλαια 
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Ol χορηγήσεις σης χώρες αυτές έφθασαν τα 1152,3  

εκατομμύρια ή το 35 % του συνόλου των χορηγήσεων 

της Τράπεζας εκτός της Κοινότητας. Τα δάνεια από 

ιδίους πόρους ανέρχονται σε 823,7 εκατομμύρια, ενώ 

έχουν χορηγηθεί δάνεια από τους πόρους του Ευρω

παϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, ως δάνεια με ειδικούς 

όρους στην αρχή στα πλαίσια των δύο συμβάσεων της 

Γιαουντέ (139,5 εκατομμύρια) και ως ενισχύσεις με 

επιχειρηματικά κεφάλαια στη συνέχεια στα πλαίσια της 

δεύτερης σύμβασης της Γιαουντέ και της πρώτης 

σύμβασης της Λομέ (103,8 εκατομμύρια) και από το 1981  

στα πλαίσια της δεύτερης σύμβασης της Λομέ (85,4  

εκατομμύρια), Η κατανομή των ποσών αυτών κατά 

χώρα και κατά σύμβαση υπάρχει στον πίνακα 22. 

Στο διάγραμμα της σελίδας 97 παρουσιάζεται η κα

τανομή των χορηγήσεων αυτών σύμφωνα με το κατά 

κεφαλή εισόδημα των διάφορων χωρών. Πάνω από το 

93,8 % των δανείων από τους ιδίους πόρους της Τράπε

ζας συγκεντρώθηκε σε 19 κράτη ΑΚΕ από τα οποία τα 6  

έχουν το σχετικά υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και 

τα άλλα 13 βρίσκονται σε ενδιάμεση θέση. Τα δάνεια με 

ειδικούς όρους και οι ενισχύσεις με επιχειρηματικά 

κεφάλαια αντίθετα κατευθύνθηκαν κατά 47,7 % σε 

επενδυτικά προγράμματα στα 18 φτωχότερα κράτη ΑΚΕ 

και κατά 46 % στα άλλα 24 που βρίσκονται σε ενδιάμεση θέση. 

Στην κατανομή κατά τομέα δραστηριότητας της Τράπε

ζας από το 1964 φαίνεται καθαρά η υπεροχή των χρη

ματοδοτήσεων βιομηχανικών και τουριστικών προ

γραμμάτων (727 εκατομμύρια και 63 % του συνόλου) και 

ενεργειακών (272 εκατομμύρια και 24 %). 

Οι χρηματοδοτήσεις ενεργειακών προγραμμάτων που 

αποτελούσαν το 6 % του συνόλου στα πλαίσια των δύο 

συμβάσεων της Γισουντέ έφθασαν το 29 % του συνόλου 

των πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί από το 1976 στα 

πλαίσια των συμβάσεων της Λομέ και αφορούν βασικά 

την αξιοποίηση του υδροηλεκτρικού δυναμικού και των 

κοιτασμάτων άνθρακα. 

Όσον αφορά τη βιομηχανία, οι πιστώσεις που χορη

γήθηκαν στα πλαίσια της πρώτης σύμβασης της Λομέ 

και κυρίως εκείνες που χορηγήθηκαν στα πλαίσια της 

δεύτερης κατευθύνθηκαν σε μικρομεσαίες βιομηχανικές 

και τουριστικές επιχειρήσεις μέσω των τοπικών 

τραπεζών ανάπτυξης, Έχουν συνολικά χρηματοδοτηθεί 

με συνολικά δάνεια από το 1976 191 επενδυτικές 

πρωτοβουλίες (87,6 εκατομμύρια), ενώ τα ατομικά 

δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το 1976 σ' αυτό τον 

τομέα έφθαναν τα 144 (478 εκατομμύρια). Επιπλέον η 

δυνατότητα χρηματοδότησης μελετών σκοπιμότητας 

που υπήρχε στα πλαίσια της σύμβασης της Λομέ 

επέτρεψε τη χορήγηση 37 πιστώσεων. 

Τα χορηγηθέντα το 1982δάνεια για την χρηματοδότηση 
επενδύσεων που εντάσσονται στους ενεργειακούς στόχους της 
Κοινότητας έφθασαν τα 1341,9 εκατομμύρια, απόταοποία 131,4  
εκατομμύρια χορηγήθηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ. Τα 
χρηματοδοτηθέντα μ'αυτό τον τρόπο επενδυτικά προγράμματα 
θα συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της 
Κοινότητας κατά 17εκατομ. τόννους ισοδυνάμου πετρελαίου το 
χρόνο. 

Φωτογραφία (κέντρο τεκμηρίωσης του ENI): τμήμα του αγωγού 
αερίου Αλγερίας—Ιταλίας πριν από την υπόγεια τοποθέτηση 
του. Για την κατασκευή του αγωγού αυτού χορηγήθηκαν μεταξύ 
1978και τέλους 1982451,8εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους 
της Τράπεζας και 49,6εκατομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ. 

99 



Πίνακας 15: Χορηγήσεις στο εσιοτερικό της Κοινότητας κατά το 1982 και κατά την περίοδο 1958—1982 (^) 

Κατανομή κατά οίκονομικό στόχο 

1962 

Από ιδίους πόρους Από πόρους Σύνολο 
του ΝΚΜ 

Στόχος οικονομικής πολιτικής σε εκατομ. ECU % σε εκατομ. ECU σε εκατομ. ECU % 
Περιφερειακή ανάτττυξη 2620,4 100,0 467,3 3 087,7 100,0 
Βαγιο 5.5 0.2 — 5,5 0.2 
Δανία 106,9 4.1 48,6 155,5 5.0 
Γ ερμονίο — — — — — 
Ελλάς 333,6 12.7 124.9 458,5 14.9 
Γαλλία 195,2 7.5 — 195,2 6.3 
Ιρλανδία 325,4 12.4 83.1 408,5 13.2 
Ιταλία 1 239,4 47.3 210.7 1 450,1 47.0 
Λουξεμβούργο — — — — — 
Κάτω Χώρες — — — — — 
Ηνωμένο Βασίλειο 414.4 15,8 — 414,4 13,4 

Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και 
εκσυγχρονισμός και μετατροπή επι-
χεφήσεων 1440,2 100,0 466,9 1 907,1 100,0 
Ενέργεια 1 210,5 84,1 131,4 1341,9 70,4 

Αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων 
της Κοινότητας 772,1 53,6 855 857,3 45,0 
υδροηλεκτρική 50,8 3.5 — 50.8 2,7 
ττυρηνική 419,4 29,1 — 419,4 22,0 
υδρογονάνθρακες 208.0 14.5 61,9 269,9 14.2 
λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη 93,9 6.5 23,3 117,2 6,1 

Ορθολογική κατανάλωση ενέργειας 279,0 19,4 31.1 310,1 16,3 

Διαφοροποίηση των εισαγωγών 159,4 11.1 15.1 174.5 9.1 

φυσικό αέριο 118,9 8.3 15.1 134,0 7.0 
ηλεκτρισμός — — — — — 
άνθρακας 40,5 2.8 — 40,5 2.1 

Επικοινωνίες και λοιπές υποδομές 
κοινοτικού ενδιαφέροντος 165,9 11.5 105,3 271,2 14,2 

Μεταφορές 157.5 10.9 48,6 206.1 10,8 

Σιδηροδρομικές — — — — — 
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες 154,0 10.7 48,6 202,6 10,6 
Θαλάσσιες — — — — — 
Εναέριες 3,5 0,2 — 3.5 0,2 

Τηλεπικοινωνίες 2.1 0.2 — 2,1 0.1 

Προστασία του περιβάλλοντος 6.3 0.4 56.7 63,0 3,3 

Εκσυγχρονισμός και μετατροπή επι
χειρήσεων 63,8 4.4 230,2 294,0 15,4 

Εκσυγχρονισμός και μετατροττή 22,6 1.6 — 22.6 1,2 

Νέες τεχνολογίες 41.2 2.8 — 41.2 2,1 

Βιομηχανική συνεργσ(ήα — — — — — 
Παραγωγικές επενδύσεις των MME — — — 230ί 230,2 12.1 

Προστασία του περιβάλλοντος — — — — — 
— Μείον: ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγή
σεων που δικαιολογούνται ταυτόχρονα 
με αναφορά σε πολλούς στόχους -607.4 - 143,2 -750,6 

Σύνολο 3 453.2 791,0 4 244,2 

(ή Βλ. σημείωση 1 του nivouca 1.  
(2) Βλ. σημείωση 3 του πίνακα 2. 
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1958-1982 
Από ιδίους πόρους Από πόρους Σύνολο 

του ΝΚΜ 
σε εκβτομ. ECU % σε εκατομ. ECU σε εκατομ. ECU % Στόχος οικονομικής πολιπκής 

14 734,1 100,0 1 240,3 15 974,4 100,0 Περιφερειακή ανάπτυξη 
107.Θ 0,7 — 107,8 0,7 Βέλγιο 
283,2 1.9 48,6 331.8 2,1 Δσνίσ 
372,6 2,5 — 372,6 2.3 Γερμανία 
483,0 3,3 124.9 607,9 3,8 Ελλάς 

1 699,0 11.5 40.3 1 739,3 10,9 Γαλλία 
1 568,8 10,7 228.9 1 797,7 11,3 Ιρλανδία 
6 972,6 47,4 737.8 7 710.4 48.3 Ιταλία 

4.0 — — 4,0 — Λουξεμβούργο 
70,5 0,5 _ 70,5 0.4 Κάτω Χώρες 

3172,6 21.5 59,8 3 232,4 20,2 Ηνωμένο Βασίλειο 

Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και 
εκσυγχρονισμός και μετατροττή επι· 

8 840,9 100,0 793,4 9634,3 100,0 χεφήσεων 
6 824,9 77,2 457,9 7282,8 75,6 Ενέργεια 

Αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων 
4415,4 50,0 125,6 4 541,0 47.1 της Κοινότητας 

140,3 1.6 — 140,3 1,4 υδροηλεκτρική 
2973,4 33,6 — 2973,4 30,9 ττυρηνική 

1100,6 12,5 78,6 1179,2 12,2 υδρογονάνθρακες 
201,1 2.3 47.0 248,1 2,6 λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη 

1 217.6 13,8 247,7 1465,3 15,2 Ορθολογική κατανειλωση ενέργειας 

1 191,9 13,4 84,6 1276,5 13,3 Διαφοροποίηση των εισαγωγών 

914.2 10.3 84,6 998,8 10,4 φυσικό αέριο 
116.4 1.3 — 116,4 1.2 ηλεκτρισμός 
161.3 1.8 161,3 1.7 άνθρακας 

Επικοινωνίες και λοπες υποδομές 
1 249,7 14.1 105,3 1355,0 14.1 κοινοτικού ενδιαφέροντος 

1084,3 12,3 48,6 1132,9 11.8 Μεταφορές 

103,9 1.2 — 103,9 1.1 Σιδηροδρομικές 
725,9 8,2 48.6 774,5 8.1 Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες 
71,2 0,8 — 71.2 0.7 Θαλάσσιες 

183,3 2.1 — 183,3 1.9 Εναέριες 
109,4 1.2 — 109,4 1.1 Τηλεπικοινωνίες 

56,0 0,6 56,7 112,7 1.2 Προστασία του περιβάλλοντος 

Εκσυγχρονισμός και μετατροττή επι
766,3 8,7 230,2 996,5 10,3 χειρήσεων 

302,2 3,4 — 302,2 3.1 Εκσυγχρονισμός και μετατροπή 
71,2 0.8 — 71,2 0,7 Νέες τεχνολογίες 

368,5 4.2 — 368,5 3,8 Βιομηχανική συνεργαιήα 

— — 230,2 230,2 2,4 Παραγωγικές επενδύσεις των MME 
24,4 0.3 — 24,4 0,3 Προστασία του περιβάλλοντος 

— Μείον: ώστε να λ ηφθούν υπόψη οι 
διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγή
σεων που δικαιολογούνται ταυτόχρονα 

-2892,6 - 228,2 - 3120.8 με αναφορά σε πολλούς στόχους 

20 682,4 1805,5 22 487,9 Σύνολο 
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Πίνακας 16: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1982 
Κατανομή κατά τομέα 

16.1. Από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

Αριθμός σε εκατομ. ECU 

Τομέας 
από το οποίο πιστώσεις 

Σύνολο από συνολικά δάνεια 
από το οποίο πιστώσεις 

Σύνολο από συνολικά δάνεια % 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές υπο

δομές 271 167 2413,1 64,9 i Ì9,9 

Ενεργεία (ή 38 5 1056,9 13,7 30,6 
Παραγωγή 31 5 892,8 13,7 25,8 
Πυρηνική ενέργεια Ρ) 9 419.4 12.1 
Θερμοηλεκτρικοί σταΰμοί 4 152.5 

7.4 
4.4 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 5 2 58.1 7.4 1.7 
Σταθμοί παραγωγής θερμικής ενέργειας 4 2 77.1 3,6 2,2 
Υδρογονάνθρακες Ρ) 9 1 185,7 2.7 5,4 
Μεταφορά 7 164,1 4,8 

Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος 2 15,7 0.5 
Αγωγοί αερίου και π ετρελαίου 5 148,4 4,3 

Επικοινωνίες 198 162 881,4 51,2 25,5 
11.6 Μεταφορές 187 162 401,4 51,2 11.6 

Σιδηροδρομικές 2 25.7 0,7 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες 172 158 332.4 46.4 9,6 
Θαλάσσιες 11 4 33,0 4.8 1.0 
Εναέριες 2 10,3 0.3 
Τηλεπικοινωνίες 11 480,0 

9.4 
13,9 

Υδραυλικές υποδομές 18 324,7 
19,6 

9.4 
0,6 Γεωργική ανάπτυξη 2 19,6 0,6 

Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 16 305,1 
4.5 

8,8 
Διάφορα έργα υποδομής 13 153,7 4.5 
Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) (*) 4 -3.6 — 0,1 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες 1281 1209 1040,1 453,5 30,1 

Βιομηχανία 1 100 1067 835,8 403,1 
6,9 

24,2 
0,2 Εξορυκτική 25 25 6,9 6,9 0,2 

Βασικές Μεταλλουργικές 26 25 35,3 20,3 1,0 

Οικοδομικών υλών 123 115 195,0 57,8 5,7 

Ξύλου 136 136 28,2 28,2 0,8 

Υάλου και κεραμικής 28 26 45,4 12,7 1.3 

Χημικές 50 47 70,3 30,6 2.0 

Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής 219 214 101,6 68,0 3,0 

Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού 40 37 81,6 12,6 2,4 

Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού 65 61 54,5 29,8 1.6 

Ειδών διατροφής 174 171 104,5 68,8 3,0 

Υφαντικών ειδών και δέρματος 66 66 25,2 25,2 0.7 

Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 65 64 25,4 15,8 0,7 

Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική 
0,9 ύλη 57 56 30,3 23,2 0,9 

Λοιπές 23 23 2,9 2,9 0,1 

Κτίρια και έργο πολιτικού μηχανικού 1 1 0,3 0.3 
0,8 Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια 2 28,4 

15,6 0,5 
0,8 

Γεωργία. Δάση, Αλιεία 30 30 15,6 15,6 0,5 

Υπηρεσίες 115 112 49,3 34,7 
30,3 

1.4 
1.0 Τουρισμός 105 104 33,3 30,3 1.0 

Έρευνα και ανάπτυξη 1 3,7 
4,4 

0,1 

Λοιπές 9 8 12,3 4,4 
4,0 

0,3 

Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) (®) 36 139,4 4,0 

Σύνολο 1552 1376 3453,2 516,4 100,0 

( 1 ) Βλ. σημ. 3 του πίνακα 2. 
(2) Δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια Ευρατόμ ύψους 357,5 εκατομ. που αξιολόγησε και διαχειρίστηκε η Τράπεζα. 

(3) Συμπεριλαμβανομένης της διύλισης πετρελαίου (11,4 εκατομ.). 

(4) Διαφορά μεταξύ του ποσού των δανείων που χορηγήθηκαν κατά το 1982 (61,3 εκατομ.) και των πιστώσεων που διατέθηκαν κατά την εν λόγω χρήση από το σύνολο 
των εκκρεμών συνολικών δανείων (64.9 εκατομ.) για έργο υποδομής. 

(5) Διαφορά μεταξύ του ποσού των συνολικών δανείων που χορηγήθηκαν κατά το 1982 (Τράπεζα: 592,9 εκατομ., ΝΚΜ: 249,1 εκατομ.. Σύνολο: 842.0 εκατομ.) και των 
πιστώσεων που διατέθηκαν κατά την εν λόγω χρήση από το σύνολο των εκκρεμών συνολικών δανείων (Τράπεζα: 453,5 εκατομ.) για επενδύσεις στο βιομηχανικό και 
γεωργικό τομέα και στον τομέα παροχής υττηρεσιών. 
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16 2 Arró τους -πόρους του ΝΚΜ 16,3. Από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και από τους πόρους του ΝΚΜ 

σε εκατομ. ECU 
οπό το οποίο 

πιστώσεις από 
Αριθμός σε εκατομ. ECU % Σύνολο συνολικά δάνειο % Τομέας 

Ενεργεία, επικοινωνίες και λοπές υπο
14 529,8 67,0 2942,8 64,9 69,3 δομές 

4 100,3 12,7 1 157,2 13,7 27,3 Ενεργεία ('} 
2 38,4 4,9 931,2 13.7 21.9 Παραγωγή 

419.4 9.9 Πυρηνική ενέργεια (^) 
/ 23.3 3.0 175.8 4.1 Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 

58.1 7.4 1.4 Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 
77.1 3.6 1.8 Σταθμοί παραγωγής θερμικής ενέργειας 

/ 15.1 1.9 200.8 2.7 4.7 Υδρογονάνθρακες Ρ) 
2 61,9 7,8 226,0 5,4 Μεταφορά 

15.7 0.4 Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 
2 61,9 7.8 210.3 5,0 Αγωγοί αερίου και πετρελαίου 

6 228,6 28,9 1 110,0 51.2 26.1 Επικοινωνίες 
2 70,5 8.9 471,9 51,2 11.1 Μεταφορές 
1 21,9 2.8 47.6 — 1.1 Σιδηροδρομικές 
1 48,6 6,1 381.0 48.4 9.0 Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες 

33.0 4.8 0.8 Θαλάσσιες 
10.3 0.2 Εναέριες 

4 158,1 20,0 638,1 15,0 Τηλεπικοινωνίες 
3 120.8 15,3 445,5 10,5 Υδραυλικές υποδομές 

19.6 0,5 Γεωργική ανάπτυξη 
3 120.8 15,3 425,9 10,0 Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 

1 80,0 10.1 233,7 5.5 Διάφορα έργο υποδομής 
— 3,6 — 0,1 Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) (^) 

8 261,3 33,0 1301,4 453,5 30,7 Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες 

2 12,2 1,5 848,0 403,1 20,0 Βιομηχανία 
6,9 6.9 0,2 Εξορυκτική 

35,3 20,3 0,8 Βασικές Μεταλλουργικές 
1 6,8 0,8 201,8 57,8 4,7 Οικοδομικών υλών 

28,2 28,2 0.7 Ξύλου 
45,4 12,7 1.1 Υάλου και κεραμικής 
70,3 30,6 1.6 Χημικές 

101,6 68,0 2.4 Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής 
1 5,4 0,7 87.0 12,6 2,0 Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού 

54.5 29,8 1,3 Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού 
104.5 68,8 2,5 Ειδών διατροφής 
25,2 25,2 0,6 Υφαντικών ειδών και δέρματος 
25.4 15,8 0,6 Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 

Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική 
30,3 23.2 0,7 ύλη 
2,9 2.9 0,1 Λοιπές 
0,3 0,3 Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού 

28,4 0,7 Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια 
15,6 15,6 0.4 Γεωργία, δάση, αλιεία 
49,3 34,7 1.2 Υττηρεσίες 

33,3 30,3 0.8 Τουρισμός 
3.7 0.1 Έρευνα και ανάπτυξη 

12,3 4,4 0,3 Λοιπές 
6 249,1 31,5 388,5 9,1 Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) (®) 

22 791,0 100,0 4 244,2 518,4 100,0 Σύνολο 
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Πίνακας 17: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας από το 1958 έως το 1982 ('] 

Κατανομή κατά τομέα 

17.1. Από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

Τομέας 

Αριθμός σε εκατομ. ECU 

% Τομέας Σύνολο 
οπό το οποίο πιστώσεις 

από συνολικά δάνεια Σύνολο 

από το οποίο 
πιστώσεις από 

συνολικά δάνεια % 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές 1063 327 15493,0 146,2 74,9 

Ενέργεια (^) 326 24 7 416,5 36,8 35,9 
Παραγωγή 229 7 5 580,8 15,3 27,0 
Πυρηνική ενέργεια 75 2981.3 14,4 
Θερμοηλεκτρικοί σταϋμοί 40 776.4 3,8 
Υδροηλεκτρικοί σταϋμοί 34 2 803.4 7.3 3.9 
Σταθμοί παραγωγής θερμικής ενέρ
γειας και γεωθερμικοί 16 4 175,9 5.3 0.8 
Υδρογονάνθρακες 57 1 798.9 2.7 3,9 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων 7 44.9 0,2 
Μεταφορά 97 17 1 835,7 21.5 8.9 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος 44 17 583.4 21.5 2.8 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου 53 1252.3 6.1 

Επικοινωνίες 544 303 5 224.0 109,4 25,2 
Μεταφορές 453 303 2480,7 109,4 12,0 
Σιδηροδρομικές 22 423.7 2.0 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες 363 282 1483,2 84,4 7,2 
Θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές 53 20 341,7 24.9 1.7 
Εναέριες μεταφορές 14 1 227,2 0.1 1.1 
Λοιπές 1 4.9 
Τηλεπικοινωνίες 91 2 743,3 13,2 

Υδραυλικές υποδομές 149 2 435,3 11.8 
3.5 Γεωργική ανάπτυξη 38 717,8 3.5 

Νερό (συλλογή, διανομή, καόσρισμός) 111 1 717,5 8.3 
Διάφορα έργα υποδομής 31 380,0 1.8 
Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) 13 37,2 0.2 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες 4 424 3808 5189,4 1 377,3 25.1 

Βιομηχανία 3983 3522 4464,4 1284,9 21,6 
Εξορυκτική 72 69 39,6 33,3 0.2 
Βασικές Μεταλλουργικές 161 101 853,3 72,1 4.1 
Οικοδομικών υλών 339 298 382,9 130.6 1.8 
Ξύλου 367 363 94,8 75,7 0.5 
Υάλου και κεραμικής 96 76 156,3 43,6 Ο.β 
Χημικές 274 184 666,5 92,2 3,2 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής 870 807 534,0 251,1 2,6 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού 144 113 500,0 43,9 2.4 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού 218 189 209,9 73,3 1.0 
Ειδών διατροφής 634 574 459,6 215,9 2.2 
Υφανπκών ειδών και δέρματος 224 211 95,8 75,3 0.5 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 234 222 126,1 74,8 0,6 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική 
ύλη 240 219 177,0 81,5 0.9 
Λοιπές 89 84 26,3 17.9 0.1 
Κτίρια και έργα πολιπκού μηχανικού 12 12 3,7 3.7 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια 9 138,6 0.7 

Γεωργία, δάση. αλιεία 151 148 78.7 39,9 0.4 
Υπηρεσίες 148 138 114,5 52.5 0.5 

Τουρισμός 123 120 54,1 43.1 0,2 
Έρευνα και ανάπτυξη 4 11.8 0,1 
Λοιπές 21 18 48,6 9.4 0.2 

Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) 142 531,8 2.6 

Σύνολο 5487 4135 20 682,4 1523,5 100,0 

(ή Βλ. σημ. 1 του πίνακα 1.  
(2) Βλ. σημ. 3 του πίνακα 2. 
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17.2. Από τους πόρους του ΝΚΜ 17.3. Από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και από τους πόρους του ΝΚΜ 

σε εκατομ. ECU 
από το οποίο 

πιστώσεις από 
Αριβμός σε εκατομ. ECU % Σύνολο συνολικά δάνεια % Τομέας 

Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
53 1544,2 85,5 17 037.2 146.2 75.8 υποδομές 

22 451.5 25.0 7 868,0 36,8 35,0 Ενέργεια (2) 
16 307,1 17.0 5 887,9 15,3 26,2 Παραγωγή 

2981,3 13,3 Πυρηνική ενέργεια 
4 68,8 3.8 845,2 3,8 Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 
3 147,2 8,1 950.6 7,3 4,2 Υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

Σταθμοί παραγωγής θερμικής ενέρ
3 31,6 1.8 207,5 5,3 0,9 γειας και γεωθερμικοί 
3 35,8 2.0 834,7 2,7 3,7 Υδρογονάνθρακες 
3 23,7 1.3 68,6 0.3 Εξόρυξη στερεών καυσίμων 
6 144.4 8.0 1 980,1 21,5 8,8 Μεταφορά 
1 17.1 0.9 600.5 21,5 2,7 Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος 
5 127,3 7.1 1379,6 6,1 Αγωγοί αερίου και πετρελαίου 

18 506,3 28,1 5 730.3 109,4 25,5 Επικοινωνίες 
8 226,8 12,6 2707,5 109,4 12,0 Μεταφορές 
2 50,3 2,8 474,0 2.1 Σιδηροδρομικές 
6 176,5 9,8 1659,7 84,4 7.4 Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες 

341,7 24,9 1.5 Θαλάσσιες και πλωτές μεταφορές 
227,2 0.1 1.0 Εναέριες μεταφορές 

4.9 Λοιπές 
10 279,5 15.5 3 022,8 13,5 Τηλεπικοινωνίες 

θ 271.0 15,0 2 706,3 12,0 Υδραυλικές υποδομές 
717,8 3,2 Γεωργική ανάπτυξη 

8 271.0 15,0 1 988,5 8,8 Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) 
5 315,4 17.4 695,4 3,1 Διάφορα έργα υποδομής 

37,2 0.2 Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) 

β 261,3 14,5 5450,7 1377,3 24.2 Βιθμτ)χανία, γεωργία και υττηρεστες 

2 12,2 0,7 4 476,6 1284,9 19,9 Βιομηχανία 
39.6 33,3 0,2 Εξορυκπκη 

853,3 72,1 3.8 Βασικές Μεταλλουργικές 
1 6.8 0,4 389.7 130,6 1,7 Οικοδομικών υλών 

94.8 75,7 0.4 Ξύλου 
156,3 43,6 0,7 Υάλου και κεραμικής 
666,5 92,2 3.0 Χημικές 
534.0 251,1 2.4 Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής 

1 5.4 0.3 505,4 43,9 2,3 Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού 
209,9 73,3 0,9 Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού 
459,6 215,9 2,0 Ειδών διατροφής 
95,8 75,3 0,4 Υφαντικών ειδών και δέρματος 

126,1 74,8 0,6 Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική 

177,0 81,5 0,8 ύλη 
26,3 17.9 0,1 Λοιπές 
3.7 3.7 — Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού 

138,6 0.6 Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια 
78.7 39,9 0.3 Γεωργία, δάση, αλιεία 

114,5 52,5 0.5 Υπηρεσίες 
54,1 43,1 0,2 Τουρισμός 
11.8 0.1 Έρευνα και ανάπτυξη 
48,6 9,4 0,2 Λοιπές 

6 249,1 13.8 780,9 3.5 Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) 

61 1 805,5 100,0 22 487.9 1 523.5 100,0 Σύνολο 
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Πίνακας 18: Συνολικά δάνειο που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητος οπό το 1968 έως το 1982 

Κατανομή κατά στόχο οικονομικής ττολιτικής και θέση 

Συνολικά δάνεια (Μ Διοτεθείσες πιστώσεις 

αριθμός Εκατομ. ECU αριθμός Εκατομ. ECU 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-
Ιταλία  55 997,9 1557 763.7 
Ηνωμένο Βασίλειο  11 196.2 215 107.2 
Ιρλανδία  20 186.4 1362 161.2 
Ελλάς  10 134,8 103 71.4 
Γαλλία  12 134,2 221 86.4 
Δανία  16 53,9 144 46.1 
Βέλγιο  5 48,1 53 48,4 
Γερμανία  4 46,3 88 36,0 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-
Γαλλία  ... 11 147,7 320 130,9 
ΣΥΝΟΛΟ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΎ-Η-  ... 144 1945,5 4 063 1451,3 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ίδιοι πόροι 

βιομηχανία 
Ιταλία  

EU6Ç  
Ιρλανδία  
έργα υποδομής 

Δανία  
Ιταλία  

Πύροι ΝΚΜ 
βιομηχανία 

Ιταλία  

96,9 
9,8 
4,5 

20,5 
15.2 

18,9 

49,0 
6,5 
1.4 

5.3 
10.0 

ΣΥΝΟΛΟ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  . . 12 165,8 72 m 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ίδιοι πόροι 
Γαλλία (2)   . . 2 27,0 _ _ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ MME  
πόροι ΝΚΜ 
Ιταλία  
Γαλλία  

192,6 
37,6 

ΣΥΝΟΛΟ -ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ MME-   ... 5 230,2 — — 
Μερικό σύνολο — ίδιοι πόροι  
Μερικό σύνολο — πόροι ΝΚΜ  

155 
... 6 

2 092,4 
249,1 

4135 1 523.5 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ... 161 2 341,5 (3) 4135 1523,5 

(Τ) Σ υνολικό ύψος των πιστώσεων που έχουν ανοιχθεί με την υπογραφή δανειακών συμβάσεων. 
(2) Συνολικά δάνεια που καταχωρούνται στην περιφερειακή ανάπτυξη -Βιομηχανία-. 
(3) Από το οποία υπόλοιπο προς διάθεση 685.9 εκατομμύρια, ακυρώσεις: 101,9 εκατομμύριο, συναλλαγματικές προσαρμογές: + 302 εκατομμύρια. 

106 



Πίνακας 19; Πιστώσεις αττό συνολικά δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1982 και από το 
1969 έως το 1982 (') 

Κατανομή κατά περιοχή και οικονομικό στόχο 

1982 1969-1982 1982 1969-1982 

Αριβμός 
Εκατομ. 

ECU Αριόμός 
Εκατομ. 

ECU Αριθμός 
Εκατομ. 

ECU Αριθμός 
Εκατομ. 

ECU 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Βέλγιο  5 5,5 S3 48,4 Ιρλανδία 462 55,6 1362 161,2 
Αμβέρσα  — — 7 7,3 
Αινώ  3 3.9 11 11.7 Γαλλία  213 67,4 541 217,4 Λιέγη  1 0.7 13 10,4 Αλσατία  — 27 8,3 
Λιμβούργο  1 0,9 4 2,0 Ακουϊτανία  34 10,2 45 16,8 
Λουξεμβούργο .... — — 1 0.8 Ωβέρνη  14 5.3 24 12,4 
Ναμύρ  — — 2 2.0 Κάτω Νορμανδία . . . 1 0,2 10 9,5 
Ανατολική Φλάντρα . . — — 7 8,3 Βουργουνδία  — — 3 2,3 
Δυπκή Φλάντρα .... — — 8 5.9 Βρετάνη  18 6,3 52 34,5 
Δανία  28 6,5 144 46,2 Κεντρική Γαλλία .... 3 3.4 6 4,6 
Ανατολικά του Μεγάλου Καμπανία-Αρδέννες . . — — 2 0.6 
Βελτ (εκτός της Κοπεγ Κορσική  1 0.4 3 1,4 χάγης)  3 0,3 14 6,7 Φράνς Κοντέ  2 0,4 
Δυτικά του Μεγάλου Βελτ 25 6,2 130 39,5 Λανγκεντόκ-Ρουσσιγιόν 3 1,1 36 10,4 
Γερμανία (^)  — — 88 36,0 Λιμοζέν  5 1.3 16 4,0 

Ελλάς  71 44,9 103 71.4 Λωρραίνη  8 1.4 32 14,7 

Κρήτη  5 4,2 7 5,9 Μιντί-Πυρηναία .... 90 20,9 179 40,1 

Ήπειρος  2 Ο,Β 4 3,9 Βόρειο Πσ·ντε·Καλσί . . 7 3.1 35 25,0 

Κεντρική Ελλάδα (ανατο Λουσρ  20 9.9 45 22,3 
λική)  16 9.5 28 14,9 Πικσρδίσ  — — 2 1.1 
Νησιά του Αιγαίου (ανα Πουατού-Σαρέντ .... 1 0.1 7 2,7 
τολικά)  5 2.0 6 4,2 Ρον-Αλπ  — — 7 2.5 
Κεντρική και Δυπκή Μακε Άνω Νορμανδία .... 8 3,8 θ 3,8 
δονία  14 7,4 22 15.1 
Ανατολική Μακεδονία . . 6 3.5 8 5,1 
Πελοπόννησος-Κεντρική Κολία  512 281,1 1557 783,7 
Ελλάδα (δυπκή) .... 9 5,4 10 5,7 Αβρούζια  50 26,8 167 80,7 
Θεσσαλία  5 7,7 8 10,4 Βασιλικάτα  12 5.6 35 13,5 
Θράκη  3 1.2 5 2,0 Καλαβρία  38 9.3 102 26,4 
Πολυπεριφερειακό πρό Καμπανία  63 47.4 267 152,1 
γραμμα  4 3,2 5 4,2 Φριούλι-Βενέτσια Τζιούλια 24 9.2 55 18,2 

Ηνωμένο Βασίλ^ο . . 33 7,8 215 107,2 Λάπο  67 54,1 209 140,6 

Σκωτία  5 1.4 40 18.1 Μάρκες  24 16,9 58 37,2 

Βόρεια Αγγλία .... 1 0,1 52 33,2 Μολίζε  5 5,2 27 14,7 

Βορειοδυτική Αγγλία . . 8 0.6 24 5,0 Πούλια  72 30,1 209 84.6 

Νοτιοδυτική Αγγλία . . 1 0.1 15 16,3 Σαρδηνία  29 20,7 95 49,0 

Γ ιόρκσάιρ και Χάμπερ- Σικελία  56 12,3 183 71,7 
σάιντ  10 4,9 26 14,5 Τοσκάνη  28 8,8 56 16,2 
Ανατολικά Μίντλσντς . . 3 0.2 6 1.3 Τρεντίνο-Άνω Αδίγη . . 12 8.8 47 25,6 
Ουαλλία  2 0.1 44 16,3 Ούμπρια  29 23,2 44 30,5 
Βόρεια Ιρλανδία .... 3 0.4 8 2.5 Βενέτο  3 2,7 3 2.7 

Σύνολο περιφερειακής ανάπτυξης 1324 468.8 4 063 1451,3 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Δανία 2 3.6 4 5,3 Ιταλία 36 38,1 54 59,0 
Ελλάς 7 6,5 7 6,5 Ιρλανδία 7 1,4 7 1,4 

Σύνολο ορθολογικής κατανάλωσης ενέργειας 52 49,6 71 71% 

Γενικό σύνολο 1376 518,4 4 135 1 523,5 

(Μ Βλ . σημ. 1 του ττινακα 1. 
(2) Βλ. Ετήσια Έκόεση 19β0 για την χωροταξική κατανομή. 
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Πίνακας 20: Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες από το 1963 έως το 1982 (^) (^) 

Κατανομή κατά τομέα 

Αριθμός σε εκατομ. ECU 

από το οποίο από το οποίο 
πιστώσεις από πιστώσεις από 

Τομέας Σύνολο συνολΛκά δάνεια Σύνολο συνολικά δάνεια % 

Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές υποδο
μές  100 16 1427,0 10,0 65,9 

Ενέργεια  36 751,0 34,7 
Παραγωγή  26 572,4 26,4 
Θερμοηλεκτρικοί στα&μοί  14 314.0 14,5 
Υδροηλεκτρικοί στσϋμοί  10 228,3 10,5 
Υδρογονάνθρακες  2 30.1 1.4 
Μετραφορά  10 178,6 8,3 
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος  9 163,6 7,6 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  1 15,0 0,7 

Επικοινωνίες  40 10 446,5 5.8 20,6 
Μεταφορές  40 10 446,5 5.8 20,6 
Σιδηροδρομικές  8 131,8 6.1 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες  21 10 153,0 5.8 7.1 
Θαλάσσιες και πλωτές  9 142,0 6.5 
Εναέριες  2 19.7 0.9 

Υδραυλικές υποδομές  22 6 213.5 4.2 9.9 
8.9 Γεωργική ανάπτυξη  12 191.8 8.9 

Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 10 6 21.7 4.2 1.0 

Συνολικά δάνεια (αδιάθετο)  2 16,0 0.7 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . 707 607 739,9 388,8 34,1 

Βιομηχανία  621 562 611.7 360,5 28.2 
Εξορυκτική  15 15 7.8 7.8 0.3 
Βασικές Μεταλλουργικές  23 15 45,6 11.2 2,1 
Οικοδομικών υλών  62 52 91,7 48,2 4.2 
"ύλου  44 42 25,4 23,6 1.2 
Υάλου και κεραμικής  29 26 29.8 24,7 1.4 
Χημικές  61 48 98,8 34,9 4.6 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 86 86 50,3 50,3 2.3 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  15 15 9,4 9,4 0.4 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 38 36 27,9 22,7 1.3 
Ειδών διατροφής  120 120 66,7 66,7 3.1 
Υφανπκών ειδών και δέρματος .... 54 47 28,5 23,4 1.3 
Χαρτοπολτού, χάρτου καί εκτυπώσεων 31 21 90,9 13,2 4.2 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη 29 28 15.3 14,8 0.7 
Λοιπές  5 5 1.5 1.5 0.1 
Κτίρια και έργα πολιπκού μηχανικού . . 3 3 1.9 1.9 0.1 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια .... 6 3 20,2 6,2 0.9 

Γεωργία, δάση  28 22 63,1 13.1 2.9 

Υπηρεσίες  23 23 15.2 15,2 0.7 
Τουρισμός  8 8 10,2 10,2 0.5 
Λοιπές  15 15 5,0 5.0 0.2 

Συνολικά δάνεια (αδιάθετο)  35 — 49,9 — 2,3 

Γενικό σύνολο  807 623 2166,9 398,8 100,0 

(1) Βλ. σημ. 1 του πίνακα 1. 
(2) Συνήβη δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (1 520.1 εκατομ.) και πράξεις με ειδικούς όρους από πόρους προϋπολογισμού των κρατών μελών και της 

Κοινότητας που καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα της Τράπεζας (646,8 εκατομ.). 
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Πίνακας 21 : Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Εψηνικού (ΑΚΕ), σης υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΥΧΕ) και στα υπερπόνηα διαμερίσματα (ΥΔ) από το 1964 έως το 1982. V) (2) 

Κατανομή κατά τομέα 

Αριθμός σε εκατομ. ECU 

αττό το οποίο 
πιστώσεις 

από συνολικά 

σπό το οποίο 
πιστώσεις 

από owoXiKÓ 
Τομέας Σύνολο δάνεια Σύνολο δάνεια % 

Ενέργεκι, ετηκοινωνίες και λοιττές υττοδο· 
μές  76 5 417,4 3.4 36,2 

Ενέργεια  38 4 274,1 2,4 23,8 
Παραγωγή  31 3 211,5 1,8 18,4 
Θερμοηλεκτρικοί στσ^οί  14 2 69,2 1.6 6,0 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  14 1 110,8 0.2 9,6 
Πυρη\/ική ενέργεια  1 15,0 1.3 
Υδρογονάνθρακες  1 7.5 0.7 
Γζωθερμικοί σταθμοί  1 9.0 0.8 
Μεταφορά  7 1 62.6 0.6 5,4 
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος  7 1 62.8 0.6 5.4 

Επικοινωνίες  34 1 131,2 1.0 11,4 
Μεταφορές  31 119,4 10,4 
Σιδηροδρομικές  8 53,7 4.6 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες  8 38.7 1 3,4 
Θαλάσσιες  14 22.6 2,0 
Εναέριες  1 4.4 0,4 
Τηλεπικοινωνίες  3 1 11.8 1.0 1,0 

Υδραυλικές υποδομές  4 12.1 1.0 
Γεωργική ανάπτυξη  2 5.3 0,4 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 2 6,8 0,6 

Βιομηχανία, γεωργία και υττηρεσίες . . . 403 190 734,9 86,9 63,6 

Βιομηχανία  276 164 610,4 80,3 53,0 
Εξορυκπκή  18 6 172,8 2,5 15,0 
Βασικές Μεταλλουργικές  16 9 32,6 4,4 2.8 
Οικοδομικών υλών  22 8 64,2 4,0 5,6 
-ύλου  11 10 7.4 4,2 0,7 
Υάλου και κεραμικής  6 4 7.6 3.6 0.7 
Χημικές  22 9 56,2 6.4 4,9 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 15 14 6.0 5,5 0,5 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  8 6 7.3 2.4 0,6 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 3 3 2.5 2,5 0.2 
Ειδών διατροφής  80 38 181,0 20,3 15,7 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... 37 21 45.9 8,8 4.0 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 20 20 10,7 10,7 0,9 
Προϊόντων σπό ελαστικό και πλαστική ύλη 18 16 16,2 5,0 1.4 

Γ εωργία  3 1 9.9 0.6 0.8 
Υττηρεσίες  72 25 39.8 6.0 3.5 

Τουρισμός  29 20 27.4 5,5 2,4 
Μελέτες και τεχνική βοήθεια  43 5 12.4 0,5 1.1 

Συνολικά δάνεια (αδιάθετο) Ι^)  39 — 61,9 — 5.4 
Τράπεζες ανάπτυξης  13 — 12,9 — 1.1 

Γενικό σιίνολο  479 195 1152,3 90,3 100,0 

Γ) Βλ. σημ. 1 του πίνβκσ 1. 
|2) Συνηθη δάνεια σπό τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (823.7 εκατομ.) και π ράξεις με ειδικούς όρους από πόρους των κρατών μελών μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ανάπτυξης που καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα της Τράπεζας (328,6 εκατομ.). 
(3) Διαφορά μεταξύ του ύψους των χορηγηθέντων το 1982 συνολικών δανείων (152,2 εκατομ.) και το υ ύψους των πιστώσεων από τα δάνεια αυτά που έχουν εκταμιευθεί 

(90,3 εκατομ.). 
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Πίνακας 22: Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και στις υπερπόντιες χώρες και 

εδάφη (ΥΧΕ) από το 1976 έως το 1982 (Συμβάσεις της Αομέ) 

Κατανομή κατά δέση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

Δάνεια από ιδίους πόρους 

Αρ. 
Λομέΐ 

Εκατομ. 
ECU Αρ. 

Λομέ 2 
Εκατομ. 

ECU Σύνολο 

52 338,5 22 205,7 544,2 
25 192,5 8 62,0 254,5 

10 47,4 3 21,6 69,0 

2 16,0 16,0 
1 4,4 — — 4,4 
1 8,0 — — 8,0 
2 7,4 — — 7,4 

1 25,0 25,0 
2 6,0 1 10,0 16,0 
2 50,0 — — 50,0 
2 12,0 2 21,0 33,0 
2 16,3 1 4,4 20,7 

— — 1 5,0 5,0 

6 32,6 5 42,7 75,3 

6 32,6 3 20,7 53,3 

2 22,0 22,0 

Λομέ 1 
Εκατομ. Αρ. ECU 

71 93,9 
30 41,2 
1 0,35 
2 3,6 
4 3,0 
2 2,4 
2 2,25 
2 0.3 
3 7.9 
1 0,3 
3 6.4 

1 0,9 

5 8.5 
3 5.2 

1 0,1 

13 24,5 
1 0.5 
2 4,6 
2 3.3 

1 3.0 
1 7,5 
6 5.6 

28 28,2 
2 1,75 
1 0,02 
1 1.0 

3 1.3 
2 0,1 
3 2.4 
3 1,6 
1 0,04 
1 0,35 
1 0,6 
1 0,25 
1 6,5 
2 1.1 
3 7,75 
3 3,4 

Πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια (1) 

Λομέ2 

Σύνολο χορηγήσεων 

Εκατομ. 

Λομέ 1  

Εκατομ. 

Λομέ 2  

Εκατομ. Αρ. ECU Σύνολο ECU ECU Σύνολο 

25 55,7 149,6 432,4 261,4 693,8 
5 8.3 49,5 233,7 70.3 304,0 

— — 0,35 0,4 — 0.4 
1 1.8 5,4 3,6 1.8 5,4 

— 3,0 50,4 21,6 72,0 
— — 2,4 2,4 — 2,4 
— — 2,25 18,25 — 18,25 

0,3 4.7 — 4,7 
— — 7,9 15.9 — 15,9 
1 0,7 1,0 7.7 0,7 8,4 

— — 6,4 6,4 — 6,4 
— — 25,0 — 25,0 
— — 0.9 6,9 10,0 16,9 — — 50,0 — 50,0 
2 4,2 12,7 20,5 25,2 45,7 

— — 5,2 21,5 4,4 25,9 

1 1.6 1,7 0,1 6,6 6,7 

4 11,3 35,8 57,1 54,0 111,1 
3 5,3 5,8 0,5 5,3 5.8 

— — 4,6 37,2 20,7 57,9 
— — 3,3 3,3 — 3,3 
— — — — 22,0 22,0 
— — 3.0 3,0 — 3.0 
— — 7,5 7,5 — 7,5 
1 6.0 11,6 5,6 6.0 11.6 

16 36,1 64,3 141,6 137,1 278,7 
— — 1,75 8,25 15,0 23,25 
1 0,2 0,2 0,02 0,2 0,22 
2 2,2 3,2 1.0 2,2 3.2 
1 0,5 0,5 — 0.5 0.5 
1 1.5 2.8 53,7 25,0 78,7 
1 3,0 3,1 0,1 3,0 3,1 
1 2,2 4,6 2,4 2,2 4,6 
1 3,0 4,6 16,1 3,0 19,1 
1 0,5 0,54 12,7 4,5 17,2 
2 10,0 10,35 0,35 10,0 10,35 
1 1.0 1.6 0,6 1.0 1.6 
1 2.6 2,85 0,25 2.6 2,85 

— — 6,5 6.5 — 6,5 
— 1.1 13.1 7,0 20,1 

1 7,5 15,25 12,75 7.5 20,25 
1 1.5 4,90 13,9 33,0 46,9 
1 0,4 0.4 — 20,4 20,4 

4 8.4 11.8 23,9 20,4 44,3 

ΑΦΡΙΚΗ ....  
Δυηκή Αφρική . . 
Μπενίν  
Πράσινο Ακρωτήριο 
Ακτή Ελεφαντοστού 
Γ κάμπια 
Γ κάνα . . 
Γουϊνέα 
Άνω Βόλτα 
Λιβερία 
Μαλί . .  
Μαυριτανία 
Νίγηρ . . 
Νιγηρία 
Σενεγάλη . 
Τόγκο . .  
Περιφερειακή Τράπε 
ζα Ανάπτυξης 
Κεντρική και Ισημερινι 
Αφρική 
Μπουρούντι 
Καμερούν . 
Κονγκό 
Γκαμπόν 
Ρουάντα 
Τσαντ . . 
Ζαΐρ . . . 
Ανατολική και Μεσημ 
βρινή Αφρική 
Μποτσουάνα 
Κομόρες 
Τζιμπουτί . 
Αιθιοπία 
Κένυα . . 
Λεσότο . .  
Μαδαγασκάρη 
Μαλάουϊ 
Μαυρίκιος 
Ουγκάντα . 
Σεϋχέλλες 
Σομαλία 
Σουδάν 
Σουαζιλάνδη 
Τανζανία . 
Ζάμπια 
Ζιμπάμπουε 

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 
Περιφερειακή Τράπε 

21 113,4 
2 6.5 

8 52,4 

9 101,0 214,4 
1 15,0 21,5 

14,5 
12.5 

12,0 
5,0 

10,5 

20,5 

23,5 

4,0 

7,0 

31,5 
20,0 

12,0 

75,9 

14,5 
16,5 

19,0 
5.0 

42,0 
20,0 

32,5 3.4 

ζα Ανάπτυξης 1 3.0 — — 3,0 — — — — — 3.0 — 3.0 
Μπαρμπάντος . . . 2 7.5 1 4,0 11.5 — — — — — 7.5 4.0 11,5 
Δομίνικος  — — — — — — — 2 1.0 1.0 — 1.0 1.0 
Γρενάδα  1 2.4 2,4 — 2.4 2,4 
Γ ουϊάνα  — — — — — 1 3,2 — — 3,2 3.2 — 3,2 
Ιαμαϊκή  — — — — — _ — 1 5,0 5,0 — 5.0 5,0 
Αγία Λουκία .... — — — — — 1 0.2 — — 0,2 0.2 — 0.2 
Τρινιντάντ και 
Τομπάγκο .... 2 10,0 1 8,0 18,0 — — — — — 10.0 Β.Ο 18.0 

ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ .... 3 31,0 3 59,9 90,9 2 2.1 9 19,5 21,6 33.1 79,4 112,5 
Φίτζι  2 24,0 1 12,0 36,0 1 0.2 1 1.8 2.0 24.2 13,8 38,0 
Παπούα-Νέα Γουϊνέα 1 7,0 2 47,9 54,9 1 1.9 1 12,0 13,9 8.9 59,9 68,8 
Δυτική Σαμόα . . . — — — — — — 2 3,3 3,3 — 3.3 3,3 
Τόνγκα  — — — — — — — 3 1.3 1.3 — 1.3 1.3 
Τουβαλού .... — — — — — — 1 0,1 0.1 — 0,1 0.1 
Βανουάτου .... _ — — — — — — 1 1.0 1.0 — 1.0 1.0 

Σύνολο κρατών ΑΚΕ 60 390,0 27 277,6 667,6 75 99,4 38 83,6 183,0 489,4 361,2 850,6 

ΥΧΕ  1 7,0 1 3,0 10,0 2 1.8 2 1.8 3,6 8.8 4,8 13,6 

Γενικό σύνολο . . 61 397,0 28 280,6 677,6 77 101,2 40 85,4 186,6 498,2 366,0 864,2(2) 

(1) Βλ. σελ. 61. 
(2) Στο ποσό αυτό προστίθενται οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν από το 1964 έως το 1976 στα πλαίσια των δύο συμβάσεων της Γιαουντέ. δηλ. 146,1 εκατομ. από 

τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 142 εκατομ. από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. 
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Κατασταπκό και άλλες διατάξεις που διέπουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
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Ετήσια Έκθεση 
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ETE Πληροφορίες 
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