






De Europese Investeringsbank in 1982 en In 1981 

Enkele kerngegevens 1982 1981 

{miij. Ecu) 

Totale kredietverlening 4 695,7 3 848,1 
— kredieten uit eigen middelen 3 863,4 3 217,9 
— kredieten uit andere middelen (vallend in de Speciale Sectie) .... 832,3 630,2 

Kredietverlening in de Gemeenschap 4 244,2 3 361,3 
— kredieten uit eigen middelen en garanties 3 453,2 2 821,5 

waarvan 
kredieten in Italie en lerland met rentesubsidies krachtens het E.M.S. . 941,1 911,4  
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italie en Griekenland 116,4 31,8 

— kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 791,0 539,8 
waarvan 
kredieten in Italie en lerland met rentesubsidies krachtens het E.M.S. . 230,4 113,7  
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italie en Griekenland 158,4 296,4 

Kredietverlening bulten de Gemeenschap 451,5 486,8 
— kredieten uit eigen middelen 410,2 396,4 
— financieringen uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap .... 41,3 90,4  
Middellandse-Zeelanden 292,0 277,0 

waarvan 
— Spanje, Portugal 185,0 119,0 
Landen in Afrika, het Garibische gebied en de Stille Oceaan {A.C.S.-lan-
den) en de landen en gebieden overzee (L.G.O.) 159,5 209,8 

Bedrag ultstaand aan kredieten uit eigen middelen en garanties op 31 de-
cember 20 740,0 16 949,3 

Bedrag ultstaand in de Speciale Sectie op 31 december 4 124,1 2 850,5 

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

Gedurende het jaar opgenomen middelen 3 205,2 2 309,7 
waarvan DM 630,7 395,5 

f 412,9 319,1 
£ • • • • 262,9 115,8 
Ffr' ' ' 177,4 128,5 
ECU 112.0 85,0 
Bfr.enLuxfr 116.4 66,2 

totaal valuta's Lid-Staten 1667,6 1063,9 
US$ 760,1 629,9 
yen 387,1 269.7 
Zwfr 345,7 300,0 

Ultstaande lenlngen o/g op 31 december 16 570,2 13 481,8 

Balanstotaal op 31 december 23 702,5 19 571,0 



Europese Investeringsbank 
Voorwaarden voor kredietverlening 

De Bank verstrekt kredieten of garanties aan ondernemingen of overheidsbedrijven. welke hun 
rechtsvorm ook zij. of aan andere overheidsinstanties, ter financiering van projecten die voldoen 
aan de voorwaarden. genoemd in artikel 130 van het Verdrag van Rome, haar Statuten, de beslui-
ten van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende het nieuwe communautaire  
lenlngsinstrument of de teksten betreffende de financiële samenwerking tussen de Gemeenschap 
en bepaalde derde landen. Verstrekking is niet afhankelijk van de nationaliteit van de geldnemer. 

Met kredieten van de Bank mag slechts een dee! van de kosten van een p roject worden geflnan-
cierd ter aanvulling op eigen middelen van de geldnemer of middelen uit andere bronnen. Uit haar  
eigen middelen financiert de Bank thans in de praktijk niet meet dan 50% van de betrokken 
investeringen in vaste activa. 

Soorten kredieten 
Kredieten ter financiering van een bepaald project kunnen direct aan een onderneming of over-
heidsinstantie worden verstrekt of kunnen worden verleend door bemlddeling van een gespeciali-
seerde financieringsinstelling. Behalve d eze individuale kredieten kent de Bank ook globale kre
dieten toe aan fi nancieringsinstituten die daaruit in overleg met de E.I.B, kleinere bedragen toe-
wijzen ten behoeve van investeringen van beperkte omvang (toewijzingen uit globale kredieten). 

Kredietformules 

Aan geldnemers worden de volgende mogelijkheden geboden: 
— kredieten luidende in verscheidene geldsoorten met een bepaalde standaardsamenstelling, 

waarbij looptijd, samenstelling en rentevoet bij voorbaat zijn vastgelegd; 
— kredieten luidende in verscheidene geldsoorten met variabele samenstelling al naar gelang de  

wensen van de kredietnemer en de beschikbare middelen van de Bank; 
— kredieten luidende in een enkele, niet-communautaire geldsoort — met name US dollar. 

Zwitserse frank. Japanse yen — of ,.back-to-back"-operaties in communautaire of andere  
geldsoorten voor bepaalde omvangrijke financieringen. 

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

Rentetarieven 

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

Ook de rentetarieven voor kredieten uit het nieuwe instrument hangen af van de kosten waarte-
gen de middelen zijn verkregen. De regeling ten aanzien van uitbetalingsvaluta's. aflossing en 
zekerheden is analoog aan die welke geldt voor kredieten uit de eigen middelen van de Bank. 

Rentesubsidles 

Bij sommige kredieten uit eigen middelen of uit het nieuwe instrument, toegekend in de minst 
welvarende Lid-Staten die effectief en volledig deelnemen aan het Europese Monétaire Stelsel 
(thans Italie en lerland) of krachtens de bijzondere steun aan de in Italie en Griekenland in 1980 
en 1981 d oor aardbevingen getroffen gebieden, kunnen rentesubsidles van 3 % worden toege
kend tot het maximale bedrag waarin de begroting van de Gemeenschappen te dien aanzien 
voorziet. 

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

— JAARVERSLAG 1982 — 



Europese Investeringsbank 
Algemene gegevens 

De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is in het leven geroepen blj het Verdrag van Rome tot 
oprichting van de Europese Economische Qemeenschap. Dit Verdrag Is op 1 januari 1958 van 
kracht geworden. Haar Statuten zijn opgenomen in een aan dit Verdrag gehecht protocol. 
De leden van de Bank zijn de tien Lid-Staten van de Gemeenschap die alle deelnemen In het 
kapitaal dat op 31 decomber 1982 Ecu 14 4(X) m iljoen bedroeg, waarvan Ecu 1 465,715 mlljoen 
gestört of te störten. 

Middelen 
De Bank neemt op de kapitaalmarkten van de Qemeenschap en van derde landen, alsmede op de 
Internationale markten de meeste middelen op die zij nodig heeft voor haar kredietverlening. 

Teak 
De Bank is een onafhankelijke. publiekrechtelijke Installing in het kader van de Gemeenschap: 
volgens artikel 130 van het Verdrag van Rome is haar taak o m zonder winstoogmerk een bijdrage 
te leveren tot een evenwichtige ontwikkeling van de gemeenschappelljke markt. 

In de Qemeenschap 
De Bank f inanclert, door verstrekking van langlopende kredieten of garanties aan ondernemingen, 
overheidsinstanties of financleringslnstellingen, projecten 
— die bijdragen tot de regionale ontwikkeling. of projecten 
— die van gemeenschappelijk belang zijn voor verschillende Lid-Staten of voor de Gemeenschap 

in haar geheel en bepaalde projecten die bevorderlijk zijn voor industriële modernisering en  
omschakeling of voor het scheppen van nieuwe activiteiten. 

Voor projecten die volgens de Commissie van de Europese Gemeenschappen In aanmerking  
komen voor financiering uit het nieuwe communautaire leningsinstrument. verstrekt de Bank  
sinds 1979 als lasthebster van de Gemeenschap eveneens kredieten uit dit instrument ter finan
ciering van investeringen die energiebesparingen of de vervanging van aardolie door andere ener-
giedragers beogen, infrastructuur van regionaal of communautair belang en — sInds 1982 — 
produktieve investeringen van het midden- en kleinbedrijf. Dergelijke kredieten blijven buiten de  
balans van de Bank en worden geboekt in de Speciale Sectie (zie biz. 82). 
Als agent van Euratom behandelt en administreert de Bank ook de kredieten van deze instelling, 
die door de Commissie worden toegekend. 

Bülten de Gemeenschap 
Volgens artlkel 18 van haar Statuten kan de Bank met speciale toestemming van haar Raad van 
Gouverneurs ook kredieten buiten de Gemeenschap verlenen. Deze toestemming wordt specifiek 
gegeven voor de financiering van bepaalde projecten van bijzonder belang voor de Gemeen
schap, bijvoorbeeld op het gebled van de energievoorziening. In het kader van de overeenkom-
sten, protocollen en besluiten inzake financiele samenwerklng van de Gemeenschap met verschil
lende derde landen of kandidaatleden van de Gemeenschap, is verschillende malen een alge
mene toestemming voor dergeiijke kredietverlening gegeven, telkens tot een bepaald bedrag per 
land of per groep landen. 
Zo is het werkterrein van de Bank geleidelijk uitgebreid tot 63 landen in Afrika, het Caribische  
gebled en de Stille Oceaan, Portugal. Spanje, Turkije. Joegoslavie. de Maghreb-ianden (Algerije.  
Marokko, Tunesië), de Machrak-Landen (Egypte, Jordanie. Libanon en Syrie), Israël. Cyprus en 
Malta. In de meeste van deze landen verstrekt de Bank niet alleen haar gewone kredieten, maar 
ook bijzondere financieringssteun uit begrotingsmiddelen die door de Bank worden beheerd als  
lasthebster van de Gemeenschap. Laatstgenoemde middelen blijven buiten de baians en worden  
geboekt in de Speciale Sectie. 
Ondernemingen, overheidsinstanties of financieringsinstellingen die nader contact wensen met de  
Europese Investeringsbank kunnen zieh rechtstreeks wenden tot haar hoofdkantoor, maar  
eveneens tot haar kantoor voor Italie te Rome of tot het verbindingsbureau voor het Verenigd 
Koninkrijk te Londen, althans wat betraft de in deze landen gesitueerde projecten. Men kan zieh  
ook door tussenkomst van zijn eigen bankier tot de Bank wenden. 

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

— JAARVERSLAQ 1982 — 



Kredietverlening in de Gemeenschap in 1982 
Onderverdeeld naar land, e conomische doelstelling en sector 

Kredietverlening uit eigen middeien 
(milj. Ecu) 

Doelstefling 

Gemeenschappelijk belang, modermsenng en 
omschakeling 

Sector 

Regionale 
ontwikkeling 

Energievoor-
ziening 

Infrastructuur 
van communau-

tair belang 

Modernisering 
en 

omschakeling Totaal (1) 

Industrie 
Landbouw 

Diensten Energie Infrastructuur 

België 5,5 55,0 — — 60,5 5,5 55,0 — 
Denemarken 106,9 100,3 83,0 — 209,3 9,8 100,3 99,2 
Duitsland — 20,8 — — 20,8 — 20,8 — 

Griekeniand 333,6 70,3 — — 333,6 138,7 50,8 144,1 
Frankrijk 195,2 323,0 — 18.1 424,3 39,8 311,7 72,7 
lerland 325,4 66,6 — — 325,4 113,7 66,6 145,1 
Italie 1 239,4 {η 404,1 79,4 45,7 1 58 8,7 {η 652,6 249,6 686,5 
Verenigd 
Koninkrijk 414,4 170,4 3,5 — 490,6 79,9 188,3 222,3 

Totaai 2 620,4 1 210,5 { η 165,9 63,8 3 453,2 1 040,1 1 043,2 C) 1 369,9 

Kredietverlening uit het nieuwe instrument 
(mil). Ecu) 

Ooeisteiling Sector 

Infrastructuur 
voor de 

regionale 
ontwikkeling 

Infrastructuur 
van 

communautair 
belang 

Energie-
voorziening 

Midden- en  
kleinbedrijf Totaai {') 

Industrie 
Diensten Energie Infrastructuur 

Denemarken 48,6 48,6 47,4 — 96,0 — 47,4 48,6 
Griekeniand 124,9 Π — — — 124,9(3) — — 124,9 
Frankrijk — — — 37,6 37,6 37,6 — — 
lerland 83,1 — 37,8 — 83,1 — 37,8 45,3 
Italie 210,7 Π 56,7 46,2 192,6 449,5 (3) 223,7 15,1 210,7 

Totaai 467,3 105,3 131,4 r) 230,2 791,0 261,3 100.3 (^) 429,4 

(1) Sommige kredieten beantwoorden aan meerdere doeisteliingen tegeiijkertijd ; het totaal stemt daarom niet altijd overeen met de som der voorafgaande 
kolommen. 

(2) Waarvan kredieten voor de wederopbouw van aardbevingsgebieden 116,4 miljoen. 
(3) Waarvan kredieten voor de wederopbouw van aardbevingsgebieden 80 miijoen (Griekeniand) en 78,4 miljoen (Itafië). 
(4) De Posten „energtevoorziening" en ,jenergie" verschillen, omdat sommige industriële projecten bijdragen tot de doelstelling ten aanzien van de energie-

voorziening en sommige energieprojecten juist bijdragen tot de doelstelling ten aanzien van de regionale ontwikkeling. 
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Frankfort a. d. Main 
Directeur du Trésor. Ministère de l'Économie et des Finances, Parijs, vanafmei 1982  
Direttore generale. Banca per i Finanziamenti a Lungo e Medio Termine S.p.A.-
Interbanca, Milano 
Presidente dell'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (tSCO). Rome  
Président-Directeur honoraire de la Caisse d'Épargne de l'État. Luxemburg  
Directeur du Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances, Parijs, tot apri! 1982  
Deputy Secretary (Overseas Finance), H. M. Treasury, Londen, totjanuari 1982  
Former Second Secretary. Ministry for Finance, Dublin  
Président du Crédit National, Parijs, tot augustus 1982  
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Parijs. 
vanaf augustus 1982 
Deputy Secretary (Overseas Finance), H. M. Treasury, Londen, totfebruari 1983  
Inspecteur-generaal van de administratie derThesaurie, Ministerie van Financiën, 
Brüssel 
Ministerialdirigent, Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn 
Ipodiikitis, Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos A.E. — ETBA, Athene, 
tot januari 1983 
Deputy Secretary, Department for Industry, Londen 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen, Bonn 
Directeur-generaal Economische en Financiële Zaken, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, Brüssel, totfebruari 1983 
Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Parijs, totjufi 1982 
Direttore Generale, Ministero del Tesoro, Rome, tot aprii 1982 
Directeur-generaal Economische en Financiële Zaken, Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, Brüssel, vanaf apri! 1983 
Président du Crédit National, Parijs, vanaf September 1982 
Direttore Generale, Ministero del Tesoro, Rome, vanaf apri! 1982 
Ipodiikitis. Ethniki Ktimatiki Trapeza tis Ellados, Athene, tot januari 1982 
Simvoulos tou Ypourgou Ethnikis Oikonomias. Athene, vanaf februari 1983 
Deputy Secretary (Overseas Finance), H. M. Treasury, Londen, vanaf februari 1983 
Director, Midland Bank pic, Londen 

Plaatsvervangers 
Prokurist, Danmarks Nationalbank. Kopenhagen 
Directeur du Trésor, Ministère de l'Économie et des Finances, Parijs, tot mei 1982 
Ex-Direttore presso la Banca d'Italia, Rome 
Ministerialdirigent, Bundesministerium der Finanzen. Bonn 
Under Secretary. European Community Group, H. M. Treasury, Londen 
Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor, Ministère de 
l'Économie et des Finances, Parijs, vanaf november 1982 
Voorheen president-directeur van de Nationale Investeringsbank N.V.. 's-Gravenhage, 
tot juni 1982 
Directeur-generaal Regionaal Beleid, Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
Brüssel 
Ministerialdirektor. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Bonn 
Head of Gilt-Edged Division. Bank of England, Londen 
Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique, Parijs 
Direttore Generale. Ministero del Tesoro, Rome 
Adviseur bij de Administratie derThesaurie. Ministerie van Financiën, Brüssel,  
vanaf juli 1982 



Directie 
Y. LE PORTZ, President 
H. Ο. STEPPE, Vice-president 
C. R. ROSS, Vice-president 
A. PAIS. Vice-president, vanafjuni 1982 
L. IZZO. Vice-president, vanafjuni 1982 
N. WHELAN, Vice-president, vanafjuni 1982, 
G. BOMBASSE! PRASCANI de VETTOR en M. ESSELENS, vice-presldenten tot juni 1982, 
die bij hun aftreden zijn benoemd tot honoraire vice-presidenten 

Organisatie 
Bijgewerkt tot 1 juni 1983 

Directies 
Algemeen beheer 
P. DIRIX, Secretaris-generaal 
vanafjanuari 1983 
H. HITZLBERGER 
ad interim tot december 1982 

Hoofdafdelingen 
Coördinatie  

Voorlichting en public relations 
Stafbureaus: 

Organisatie en methoden 
Informatieverwerking 

Personeel 
H. HITZLBERGER, Co-directeur, Personeelsohef 

Aanwerving, Opieiding en Personeelsbeheer 
Personeelsadministratie 
Rechtspositieregelingen 

Secretarlaat en Algemene Zaken 
M. LAUCHE, Adjunct-directeur 

Secretariaat 
Vertaling 

Contactbureau te Brüssel 

Budget, financiële contrôle en binnendienst 
J. EQUINET, Advlseur 

Pinanclële contrôle 
Binnendienst 

Afdelingen 
T. CRANPIELD 
Κ. G. SCHMIDT. Adviseur 

P. TURNER. Adviseur 
E. ERPELDING, Adjunct-adviseur 

R. STURGES. Adviseur 

C. SIBSON 
K. WOSZCZYNA. Adviseur 
M. TEICHERT. Hoofdadviseur 

Kredietverlening In de 
Gemeenschap 
E. GREPPI 

Coördinatie 
Kredietverlening Belglë, Denemarken, Duitsiand, 
Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
H. CRAMER. Co-directeur 

Kredietverlening Itallë, Rome 
G. RATTI, Adjunct-directeur 

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

Toezlcht ultstaande kredieten 
G. d'ERM 

A. MORBILLI, adviseur 

J. P. LACAILLE. Hoofdadviseur 
J. M, PAYEN. Hoofdadviseur 
F. WEBER-KREBS, Adviseur 

M. KNETSCH. Adviseur 
F. MANZI, Adjunct-adviseur 
F. CARPENTER 

A. DUNAND 
J. VAN KAAM 

G. TORELLI, Adviseur 
B. PEWKES 

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

J, SILVAIN, Geassocieerd directeur 

MIddellandse-Zeegebied 
C. LETHBRIDGE. Adjunct-directeur 

Toezlcht ultstaande kredieten 
R, CORNEZ, Adjunct-directeur 

Coördinatie T. BROWN 

T. OURSIN, Adviseur 
J. AINSWORTH, Adviseur 
R. SPELLER. Adviseur 
J. L. BIANCARELLl 

T. HALBE. Adviseur 
P. PETTOVICH. Adviseur 
E. LAMERS. Adviseur 
R. ADAMS, Adjunct-adviseur 

A. KAWAN, Adviseur 
N, URMES, Adjunct-adviseur 



Directies 
Financiën en thesaurie 
A. GEORGE 
tot decomber 1982  
P. MARCHAT 
vanaf januari 1983 

Organisatie (vervolg) 

Bijgewerkt tot 1 juni 1983 

Hoofdafdelingen 
Emissies 
W. THILL. Adjunct-directeur 

Thesaurie 
J. VAN SCHIL, Adjunct-directeur 

Boekhouding 
A. PETERSEN, Adjunct-directeur. 
overleden in januari 1983  
Ψ. ROUSSEL, Adjunct-adviseur 

Afdelingen 

R. ADVOCAAT, Adviseur 
J. C. BRESSON, Adjunct-adviseur 
U. MEIER, Adjunct-adviseur 
A. BONDURRI 

A. CLOVER, Adjunct-adviseur 
L. RAGUSIN 

Studiedienst 
J. H. WILLIAMS 
tot apri! 1983 

Economisch onderzoek 
H. LEROUX, Geassocieerd directeur 

FInancleel onderzoek 
D. G. McCLELAND, Adjunct-directeur 

Documentatie en Bibliotheek 

J. P. JACQUOT, Adviseur 
K. ACKERMANN, Adviseur 
J. MÜLLER-BORLE, Adjunct-adviseur 
L. GENAZ2INI, Adjunct-adviseur 

F. THOUVENEL, Hoofdadviseur 

Juridische zaken 
H. J. PABBRUWE J. KÄSER. Adjunct-directeur X, MERLIN, Hoofdadviseur 

B. EYNARD, Hoofdadviseur 
K.ANDREOPOULOS 
A. SCOTT-PLUMMER 

Dienst technische adviseurs 

Groep A; Speciale projecten 

Groep B: Projecten in de Gemeenschap 

Groep C: Projecten buiten de Gemeenschap 

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

W. LOWENSTEIN-LOM, Hoofd van Groep Β 
G. DURANTE, Eerste technisch adviseur 
T. FLYNN, Technisch adviseur 
P. BOND, Adjunct technisch adviseur 

R. VERMEERSCH, Hoofd van Groep C 
Z. HAVELKA, Technisch adviseur 
J. G. HAYTER, Adjunct technisch adviseur 



Rekeneenheid Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Statuten heeft de Raad van Gouver 
neurs van de Bank op 13 mei 1981 bes loten om met terugwerkende kracht  
tot 1 januari 1981 de rekeneenheid van de Bank als volgt opnieuw te definië- 
ren; „De rekeneenheid wordt gedefinieerd als de Ecu die in gebruik is bij de  
Europese Gemeenschappen" (zie Publikatieblad van de Europese Gemeen-
schappen nr. L 311 d.d. 30. 10. 1981): 

Voor de waarde van de Ecu zie bijlage 
biz. 89. 

E, noot A, bij de jaarrekeningen op 

Voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen mid-
delen gebrulkt de Bank gedurende elk kwartaal de koersen die golden op de  
laatste werkdag van het voorafgaande kwartaai. in 1982 waren deze als voigt: 

gedurende gedurende gedurende gedurende 
1 e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

1 Ecu -

DM 2.44436 2,40088 2,36212 2,35365 
£ 0,566523 0,558308 0,552098 0,549768 
Ffr. 6,20177 6,21543 6,55319 6,64257 
lire 1 303,57 1 315,39 1 327,20 1 323,77 
f 2,68309 2,66331 2,61168 2,57309 
Bfr. 41,7467 45,3008 45,0061 45,6409 
Luxfr. 41.7467 45,3008 45,0061 45,6409 
Deense kr. 7,94077 8,19137 8,17529 8,23109 
lers £ 0,686819 0,692302 0,685588 0,690606 
drachme 62,2263 62,5573 66,5276 66,7793 
US $ 1,08517 0,995185 0,959823 0,930592 
Zwfr. 1,95169 1,92588 2,02062 2,01864 
yen 238,304 245,860 245,139 249,585 
0. sch. 17,1132 16,8709 16,6481 16,5459 
Libanees £ 5,01891 4,91621 4,91909 4,00620 

De koersen gebruikt voor opstelling van de baiane en de jaarrekeningen zijn 
die welke golden op 31 december van het betrokken boekjaar (zie biz. 89). 
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Kredietverlening in 1982 

De Bank verstrekt voornamelijk kredieten uit haar eigen middelen (d.w.ζ. in hoofdzaak de middelen die zij op de  
kapitaalmarkten opneemt), alsmede garanties. Bovendien kan de Bank op grond van het economische en financië- 
le samenwerkingsbeleid van de Gemeenschap bepaalde transacties in derde landen verrichten in opdracht en uit 
middelen van de Gemeenschap, of ook — sinds 1979 — kredieten in de Lid-Staten toekennen uit de middelen 
van het nieuwe communautaire leningsinstrument. Dergetijke transacties worden buiten de baians geboekt in de  
Speciale Beetle; zij zijn evenwel begrepen in de statistieken en verslagen die de Bank over haar activiteiten publi-
ceert, voor zover het besluit tot toekenning van dergelijke bedragen tot de competentie van haar Baad van Be-
wind behoort. 

In 1982 heeft de Bank nieuwe kredieten verstrekt 
voor in totaal 4 695,7 miljoen (^), tegenover 3 848,1 
miljoen in 1981 en 3 498,5 miijoen in 1980. De stijging 
ten opzichte van 1981 bedroeg 22% en was verge-
iijkbaar met het stijgingspercentage gedurende de  
drie voorafgaande jaren. De kredietveriening uit eigen  
middelen beiiep 3 863,4 miijoen, hetgeen 20% meer 
was dan In 1981 (3 217,9 mi ljoen). De transacties in 
het kader van de Speciale Beetle (zie biz. 82) beiie-
pen 832,3 miijoen tegenover 630,2 miijoen in 1981 
(+ 32%). 

(1) Tenzij het tegendeet is vermeid, ziin alle bedragerì m dit verslag uitge-
dfukt in de op biz. 10 bedoeide Ecu. In verband met afrondingsverschiiien 
komen opteliingen van atzonderlijke bedragen met ailiid overeen met hun 
totalen. 

Dit tabei 1 biijkt, dat een bedrag van 4 244,2 miijoen 
of 90,4 % van de totale kredietveriening bestemd was  
voor projecten in de Lid-Staten van de Gemeen
schap, waarvan 3 453,2 miijoen uit eigen middeien en 
791 miljoen uit het nieuwe instrument. De kredietver
lening uit eigen middelen in de Lid-Staten beant-
woordt aan de doeistellingen van artikel 130 van het 
Verdrag van Rome (zie biz. 25) en die uit de middelen 
van het nieuwe instrument aan de doelsteilingen wel 
ke de Raad van de Europese Gemeenschappen heeft 
vastgelegd in zijn besluiten van 16 Oktober 1978,  
14 mei 1979, 22juH 1980, 25 november 1980. 15 maart 
1982, 26 aprii 1982 en 19 aprì! 1983 (zie biz. 26). 

Buiten de Gemeenschap is in totaai 451,5 miljoen ter  
beschikking gesteid, waarvan 410,2 miijoen uit eigen 

Tabei 1 ; Kredietveriening In 1982, 1981 en van 1958 tot 1982 
Onderverdeeld naar herkomsi der middeien en lokalisatie van het project 

1982 1981 1958—1982(1) 
Mil], Milj. Milj. 
Ecu % Ecu % Ecu % 

Kredieten uit eigen middelen en garanties 
binnen de Gemeenschap 3 453,2 73,6 2 821,5 73,3 20 682,4 80,1 
waarvan garanties — — 282.1 7.3 524,5 zo 
buiten de Gemeenschap 410,2 8.7 396,4 10,3 2 343,8 9,1 

Totaal 3 863,4 82,3 3 217,9 83,6 23 026,2 89,2 

Transacties van de Speciale Beetle (^) 
binnen de Gemeenschap uit het nieuwe 
communautaire leningsinstrument 791,0 16,8 539,8 14,0 1 805,5 7,0 
buiten de Gemeenschap uit de midde
len van de Lid-Staten of de Gemeen
schap 41,3 0.9 90,4 2.4 975,4 3,8 

Totaal 832,3 17.7 630,2 16.4 2 780,9 10,8 

Totaal generaal 4 695,7 100,0 3 848,1 100,0 25 807,1 100,0 
binnen de Gemeenschap 4 244,2 90,4 3 361,3 87,3 22 487.9 87,1 
buiten de Gemeenschap 451.5 9,6 486,8 12,7 3 319,2 12,9 

{') De gegevens over langete perioden moeten voorzichtig· worden geïnierpreteerd: de cijfers zijn nameli)k beïnvloed door pnjswijzigingen en koersschomme-
lingen gedurende de betrokken oenode. 

(2) Met uitzondering van de Euratom-kredieten en de lemngen tegen bijzondere voorwaarden op grond van de overeenkomst van Lomé, die worden toege-
kend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
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Kredietverlening 
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Kredietverlening in 1962 

middelen en 41,3 m iljoen uit begrotingsmiddelen van 
de Gemeenschap. In de betrokken landen zijn pro-
jecten gefinancierd, die voidoen aan de doelstellin-
gen van de desbetreffende overeenkomsten en 
financiële protocollen. 

Ter financiering van haar kredietverlening uit eigen  
middelen heeft de Bank voor in totaal 3 205,2 miljoen 
beroep op de kapitaalmarkten gedaan, hoofdzakelijk 
door middei van openbare emissies en onderhandse 
plaatsingen op de Internationale markten, alsmede 
op de nationale markten van bepaalde Lid-Staten en 
derde landen. Van dit bedrag is 112 miljoen opgeno-
men in Ecu, 630,7 miljoen in Duitse mark, 412,9 mil
joen in gulden, 262,9 miljoen in pond sterling, 177,4 
miljoen in Franse frank, 79,2 miijcen In Belgische  
frank en 37,2 miljoen in Luxemburgse frank. In US 
dollar Is 760,1 miljoen opgenomen, in yen 387,1 mil 
joen en in Zwitserse frank 345,7 mil joen (zie biz. 71 
e,v.) 

Wegens kredieten uit eigen middelen is in 1982 
3 606,7 miljoen uitbetaald, waarvan 3 232,7 miljoen in 

de Gemeenschap en 374 miljoen buiten de Gemeen
schap. 

Met bedrag dat ultstond aan kredieten uit eigen mid
delen en garanties Steeg van 16 949,3 miljoen op 
31 december 1981 to t 20 740 miljoen op 31 decem-
ber 1982 of met 22,4 %. In noot 2 bij bijiage Β van de  
jaarrekeningen (zie biz. 87) wordt een overzicht ge-
geven van de voornaamste garanties die hierop zijn 
verkregen. 

De uitbetalingen krachtens toezeggingen uit commu 
nautaire begrotingsmiddelen beliepen 686,8 miijoen, 
waarvan 631,1 miljoen betrekking had op kredieten 
uit het nieuwe instrument en 55,7 miljoen op financie-
ringsovereenkomsten betreffende projecten buiten 
de Gemeenschap. 

Het uitstaande bedrag in de Speciale Sectie (zie biz. 
82) Steeg van 2 850,5 m iljoen op 31 december 1981 
tot 4 124,1 miljoen op 31 december 1982 of met 
44,7 %. 

De economlsche achtergrond 

Ook in 1982 was sprake van geringe bedrljvigheid, 
verder stijgende werkloosheid en ontbrekende stabi-
liteit in de internationale monétaire en financiële toe-
stand. 

In de geïndusthaliseerde landen bleef het sinds twee  
jaar verhoopte economische herstel uit. De toegeno-
men onzekerheid en de nog steeds hoge reële rente 
deden de bedrijfsinvesteringen verder teruglopen, 
terwiji het gezinsverbruik ongunstig werd beïnvioed 
door de geringere inkomensstijging. Dit leidde tot  
een stagnatie in de bedrijvigheid, gepaard gaande 
met een aanzienlijke toeneming van de werkloosheid. 

Het nog alom restrictieve geld- en kredietbeleid, de 
vrij matige stijging van het loonpeil en het läge niveau 
van in dollars uitgedrukte grondstofprijzen vertraag-
den de prijsstijgingen. Het verbruik van grondstoffen 
en aardolleprodukten liep terug. Deze factor en de 
onttrekking aan voorraden verstärkten de daling van 
de uitvoeropbrengsten van ontwikkelingsianden en 
van aardoiie uitvoerende landen. Deze landen 

beperkten dan ook hun invoer, hetgeen bijdroeg tot  
de inkrimping van de wereldhandel. 

De verbetering van de ruilvoet van de geïndusthali
seerde landen bevorderde een herstel van de lopen-
de rekeningen van hun betalingsbalansen. 

In de Verenigde Staten werd het roer in juli omge-
gooid, toen maatregelen werden genomen om het be-
grotingstekort te beperken, terwiji vervolgens het 
monétaire beleid werd versoepeld naar mate de infla-
tie afnam. In het tweede halfjaar namen de omvang 
van het gezinsverbruik en de woningbouw weer toe,  
maar in onvoldoende mate om de verdere daling van 
de bedrijfsinvesteringen te compenseren; over het 
gehele jaar genomen was sprake van een aanzienlij
ke daling van de produktie. 

De hoge koers van de dollar leidde tot een sterke in
krimping van de uitvoer, zodat de handeisbalans 
verslechterde; hoewel het onzichtbare verkeer een 
positief saldo bleef vertonen, resulteerde deze ont-
wikkeling in een tekort op de lopende rekening. 
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Bruto rendementen op obligaties 
die op de verschillende kapitaalmarkten in de Gemeen-
schap ter beurze zijn genoteerd en die wat uitgiftevoorwaar-
den betreft, het best vergelijkbaar zijn met die van de Bank, 
Ten einde vergelijking mogelijk te ma ken zijn voor het Ver-
enigd Koninkrijk en lerland de op halfjaarbasis berekende 
rendementen omgerekend op jaarbasis. 

JFMAMJ JASONDJ FMAMJJASONDJ FMAMJ JASOND 

1980 
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^ Frankrijk 

Verenigd 
Koninkrijk 

Italie 
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Nederland 
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Eurodollar-
obligaties 

14 



De economische achtergrond 

In Japan nam het gezinsverbruik sterk toe, maar daar 
de investeringen terugliepen en de uitvoer aanzienlljk 
daaide, b leef de groei beperkt van omvang. Ook de 
invoer llep terug, hetgeen bijdroeg tot een aanhou-
dend hoog saldo op de handeisbalans. Aangezien 
ook het onzichtbare verkeer zieh gunstig ontwikkel-
de, Steeg het saldo op de lopende rekening. 

Het afnemen van de inflatoire spanningen maakte 
een daling van de rentevoeten op de Europese kapi-
taalmarkten mogelijk. De rente in de Verenigde Sta-
ten bleef gedurende de eerste zeven maanden ech 
ter nog hoog, hetgeen deze dalende tendentie ver-
schillende malen heeft afgeremd, in het bijzonder in 
landen met betalingsbalanstekorten. 

schrijvingsformules die voorzagen in storting van 
siechts een deel van het leningsbedrag op het mo
ment van de inschrijving en de rest na enkele maan
den. 

Waren de obligatlemarkten gekenmerkt door een 
toenemende activiteit, bij de Internationale krediet-
verlening was daarentegen sprake van een teruglo-
pende ontwikkeling, vooral omdat geidgevers voor-
zichtiger werden in verband met de moeilijkheden die 
zieh in enkele landen in de Derde Wereld en in Oost-
Europa voordeden. De Westeuropese overheden en 
overheidsbedrijven zijn echter beroep blijven doen 
op deze vorm van bankkrediet. 

De korte en lange rente lag echter medio 1982 reeds 
aanzienlijk lager dan eind 1981. In het tweede halfjaar 
toen het Amerikaanse monétaire beleid werd versoe-
peld, werd deze daling nog geprononceerder. Ook 
de achteruitgang van de Amerikaanse lopende reke
ning maakte dollarbeleggingen minder aantrekkelijk. 
Zo kon de druk op de andere valuta's gemakkelijker 
in de hand worden gehouden. 

De algemene daling van de rentevoet stimuleerde de  
activiteit op de internationale kapitaalmarkt en de  
omvang van de buitenlandse emissies op nationale  
markten. Ook een aantal andere factoren droeg bij 
tot deze stijging van de emissie-activiteit. Gedurende 
de eerste twee maanden heeft een groot aantal zo-
genaamde ,,zero-coupon"-emissies plaatsgevonden 
(emissies van renteloze obligaties, die sterk onder 
pari worden uitgegeven), die vooral voor Japanse be-
leggers interessant waren, daar deze geen kapitaal-
aanwasbelasting verschuldigd zijn. Toen de Japanse 
autoriteiten de aankoop van dergelijke obligaties 
door ingezetenen eind februari verboden, nam deze 
activiteit echter een einde. In het eerste en vooral het 
tweede kwartaal namen de emissies van dollarnotes 
met variabele rente sterk in omvang toe, omdat weer 
een rentestijging werd verwacht. Toen deze stijging 
in de tweede helft van het jaar achte rwege bleef en 
de rente steeds sneller ging dalen, llep deze emissie-
activiteit plotseling sterk terug. Daarentegen werden  
in toenemende mate emissies van vastrentende obli
gaties geplaatst, die aan geldnemers de gelegenheid 
boden middelen op gunstiger voonvaarden te verkrij-
gen en aan beleggers om te profiteren van nog vrij 
hoge rendementen. Deze ontwikkeling is bevorderd 
door toepassing van verschillende technische formu 
les, zoals warrants de beleggers de mogelijkheid bo
den gedurende een bepaalde période in te schrijven 
op latere emissies tegen dezelfde voorwaarden en in-

De hoge rentevoet In de Verenigde Staten In het eer
ste halfjaar vormde een hinderpaal voor vragers van 
langlopende middelen, waaronder zelfs overheidsbe
drijven of industriele concerns met de beste krediet-
standing. In juli begonnen echter de obligatierende-
menten te dalen; deze daling zette zieh in de herfst in 
versneld tempo voort, maar werd later weer afge
remd door de vrees voor een nieuwe stijging van de  
rentevoet toen de bedrijvigheid zieh herstelde. Daar 
de federale overheid in de tweede helft van het jaar 
een massaal beroep op de markt deed, liep het ren 
dement op haar leningen minder snel terug dan dat 
op leningen van andere geldnemers. Dezen werden  
— evenals buitenlandse geldnemers — hlerdoor aan-
gemoedigd om nieuwe emissies te lanceren tegen 
betrekkelijk gunstige voorwaarden. 

In de Gemeenschap hebben de Duitse en Nederland-
se kapitaalmarkten bij de rentedaling een voortrek-
kersrol vervuld. Het bedrag van de op deze markten  
geplaatste leningen is dan ook sterk toegenomen, 
ondanks een onderbreking in verband met de wissel-
koersaanpassingen van juni. 

Ook het beroep op de Franse en Belgische kapitaal
markten is toegenomen pari passu met de langzamer 
daling van de rente op deze markten, behalve gedu
rende enkele périodes van spanningen, voorafgaan-
de aan de devaluaties van de betrokken valuta's. 

In het Verenigd Koninkrijk, lerland en Griekenland 
zijn de condities op de kapitaalmarkten in ruimere 
mate versoepeld dan in de andere landen van de Ge
meenschap. In het Verenigd Koninkrijk hebben bo-
vendien nationale en buitenlandse geldnemers hun 
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emissie-activiteit sterk uitgebreid, hoewel de markt  
aan hot eind van het jaar tijdelijk ongunstig werd 
beïnvioed door de daling van de sterlingkoers. 

In Italie en Denemarken droegen de aanzienlljke te-
korten op de lopende rekening en de grote inflatie er-
toe bij de langlopende rente op een hoog niveau te 
houden. 

Aantal en omvang van de Ecu-emissies op de Inter
nationale kapitaaimarkt zijn toegenomen; daarente-
gen heeft geen enkele openbare emissie in het bij-
zondere trekkingsrecht plaatsgevonden. 

Het bruto binnenlands produkt in de Gemeenschap 
Steeg met ongeveer 0,2 % na een daling met 0,4 % in 
1981 (^). In de meeste landen daaiden de bedrijfsin-
vesteringen onder invioed van de teruglopende pro-
duktieverwachtlngen na twee jaren van stagnerende 
vraag. Belangrijk bij het teruglopen van de bedrijvig-
heid was tevens de vermindering van de vraag van de 
zijde van de Opec-landen en de andere ontwikke-
llngslanden en zulks vooral in het tweede halfjaar. 

De gedurende het grootste deel van het jaar nog  
hoge rentevoet accentueerde deze ontwikketing; 
deze hoge rente leidde trouwens tevens tot een ver-
dere sterke daling van de vraag naar duurzame con-
sumptiegoederen en woningen. Ook de overheidsin-
vesteringen van infrastructurele aard liepen terug, 
behalve op het gebied van de energievoorziening, 
waarvoor in Frankrijk, Duitsiand en België van een 
aanzienlijke toeneming sprake was. 

Dankzij de investeringen die de laatste jaren zijn ver 
riebt ten behoeve van een rationeler energieverbruik, 
is de vraag naar energie per eenheid produkt op-
nieuw gedaaid. Na de recessie van 1975 was de 
vraag naar energie in de meeste landen weer snel op 
peil gekomen; ten gevolge van de tweede aardolie-
schok vertoont deze vraag thans een uitgesproken 
dalende tendentie. Hoewel het bruto binnenlands 
produkt in de Gemeenschap van 1979 tot 1982 is toe
genomen met 2,5 % Is het bruto energieverbruik met 
ruim 8 % afgenomen en het verbruik van aardolie 
zelfs met ruim 18 %. Het aardolie-aandeel in de ener
gievoorziening, dat volgens de communautaire doel-
stelling in 1990 gereduceerd moet zijn tot 40 %, is al

ci Tenzij het tegend eel is vermeid nebben de in dit hoofdstuk geno emde 
percentages betrekking op reële grootheden. 

dus reeds verminderd van 54,5 % in 1979 tot 48,6 % in 
1982. In deze période is het verbruik van vaste brand-
stoffen vrijwel stabiel gebleven en dat van aardgas 
enigszins afgenomen, terwijl daarentegen het ver
bruik van elektriciteit met de helft Is gestegen. Daar-
naast is de produktie van primaire energie in de Ge
meenschap aanzienlijk gegroeid, hoofdzakelijk door  
uitbreiding van de aardolieproduktie in de Noordzee 
en van de elektriciteitsproduktie op basis van kern-
energie, terwijl de aardgaswinning verder geleidelijk 
is afgenomen. Resultaat van al deze ontwikkelingen 
was een reductie van de netto energie-invoer tussen 
1979 en 1982 met ruim een vijfde. Vooral de aardolie-
invoer is aanzienlijk teruggelopen en hoewel de netto  
import van aardgas en vaste brandstoffen een stij-
gende tendentie vertoont was de Gemeenschap 
dientengevolge In 1982 voor 47% van zijn energie
voorziening afhankelijk van invoer, terwijl dit percen 
tage in 1973 64,2 % en in 1979 55,2 % bedroeg. De af-
hankefijkheid van geVmporteerde aardolie is terugge
lopen van 61,8 % in 1973 tot 48,1 % in 1979 en 37,6 %  
in 1982. Deze volumedaling was echter onvoldoende 
cm de prijsexplosie voor deze Produkten te compen-
seren, zodat de energierekening en vooral de aard-
olierekening van de Gemeenschap nog zijn blijven 
stijgen. De in US dollar uitgedrukte aardolierekening 
is in feite tussen 1973 en tussen 1980 zes maal zo 
hoog geworden en is pas de laatste twee jaar met 
circa 13 % gedaaid. 

Ondanks de toenemende investeringsactiviteit in de 
energiesector tekent zieh duidelijk een breuk af in de 
algemene ontwikkeling van het investeringspeil en 
van de produktiviteit in de Gemeenschap. De bruto  
investeringen In vaste activa daaiden tussen 1973 en 
1982 met gemiddeld 0,5 % per jaar, terwijl in de tien 
daaraan voorafgaande jaren sprake was van een stij-
ging met ruim 5 % per jaar. 

In procenten van het bruto binnenlands produkt lie
pen de investeringen in vaste activa dan ook terug 
van 22,5 % in 1973 tot siechts 19 % in 1982. Deze da
ling was vooral markant In België, Denemarken en 
het Verenigd Koninkrijk. Een uitzondering was ler-
land waar het investeringspeil in 1978 en 1979 in to-
taal met 33 % steeg, en Duitsiand waar de investerin
gen van 1976 tot 1980 regelmatlg zijn blijven toene-
men. Ook in de twee laatstgenoemde landen bleef 
echter dit peil de afgelopen twee jaar n iet gehand-
haafd. Daarnaast liep ook de produktiviteitsstijging in 
de Gemeenschap sterk terug: van circa 4,5% per  
jaar gedurende de période 1961-1973 tot minder dan  
2,5 % per jaar van 1974 tot 1978 en siechts 1,5 % per  
jaar van 1979 tot 1982. 
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De begrotingstekorten zijn na de sterke stijgingen in 
1981 in het versiagjaar in het algemeen gestabiliseerd 
in verhouding tot het bruto binnenlands produkt. De 
pogingen om de omvang van de inkomensoverdrach-
ten en het overheidsverbruik te beheersen werden 

met een zekere mate van succès bekroond, terwiji 
tevens belastingen en sociale bijdragen werden ver-
hoogd. Deze van twee zijden aangrijpende maatrege-
len konden globaal de achteruitgang compenseren, 
die een gevolg was van de teruglopende bedrijvig-

Bruto binnenlands produkt In de Gemeenschap 
wiiziging t.o.v. het voorafgaande laar in % (i) 
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heid. De toenemende last van de binnenlandse en 
buitenlandse overheidsschuld is in sommige Lid-Sta-
ten echter nog verder gestegen. 

De werkgelegenheid is weer teruggeiopen, terwiji de 
beroepsbevolking snel in omvang bleef stijgen, het-
geen het gemiddelde aantal werlozen per jaar bracht  
van minder dan 9 miljoen in 1981 op 12 miljoen in 
1982. In sommige zwakke gebieden bereikte de werk-
loosheid onrustbarende niveaus; zo bedroeg zij on-
geveer 20% van de beroepsbevolking in Belgisch  
Limburg, Noord-lerland, Basilicata, Sardinië, Sicilie  
en Campanie. De ernst van de werkioosheid in deze 
gebieden wordt nog verergerd door het eerder struc-
turele karakter daarvan, hetgeen ook blijkt uit het ho-
gere percentage vrouwen en jongeren onder de 
vi^erkzoekenden, aismede uit het feit dat de demogra 
fische ontwikkelingen het vraagstuk in de toekomst 
nog zullen verscherpen. 

Regionale onderontwikkeling blijft aldus in de Ge- 
meenschap één van de voornaamste problemen. Na- 
dat de verschlllen tussen de diverse reglo's in de ja- 
ren zestig aanzienlljk konden worden teruggebracht,  
is sinds het begin der zeventiger jaren sprake van 
stagnatie. In verhouding tot de tien meest welvaren-
de gebieden in de Gemeenschap is het bruto Pro
dukt per hoofd van de bevolking, gewogen naar 
koopkracht, in de tien meest achtergebleven regio's 
van 1970 tot 1979 vrijwel constant gebleven. 

De läge grondstofprijzen leidden tot de eerste — zij 
het bescheiden — verbetering van de ruilvoet sinds 
vier jaar. Dit droeg in het algemeen bij tot een herstel 
van de betalingsbalansen. Gezien de uiteenlopende 
doelelnden van het economische beleid in de ver-
schillende Lid-Staten en de ongelijke resultaten van 
de inflatiebestrijding en de betalingsbalanspolitiek, 
deden zieh desondanks aanhoudende spannIngen 
binnen het Europese Monétaire Stelsel voor, zodat 
de monétaire autoriteiten bij twee gelegenheden 
moesten besiuiten tot aanpassing van bepaalde spil-
koersen. Op 22 februari zijn aldus de Belgische en  
Luxemburgse frank met 8,8 % en de Deense kroon 
met 3,3 % ten opzichte van de Ecu gedevalueerd. Op  
14 juni zijn de Duitse mark en de gulden met 3,6 %  
gerevalueerd, terwijI de Franse frank en de lire wer
den gedevalueerd met respectievelijk 6.3 % en 3,3 %. 

In Dultsland bleef sprake van stagnatie van de bedrij-
vigheid. In het begin van het jaar leek aan enkele al-
gemene herstelvoorwaarden voldaan: het tekort op 
de handelsbalans nam af, de rente daalde met steun 

van de monétaire autoriteiten en bij de overheidsbe-
grotingen werd gestreefd naar consolidatie. Dat geen 
herstel optrad was met name een gevolg van een te-
ruglopen van de ultvoer medio 1982. Een andere fac
tor was de verdere achteruitgang bij de bedrijfsinves-
teringen, die mede verband hield met de Sterke  
winstdalingen in de voorafgaande période. 

De werkioosheid bleef het gehele jaar stijgen, vooral  
wegens de verminderde werkgelegenheid in de indus
trie en de bouw. Dit vereiste grotere uitgaven voor 
het arbeidsmarktbeleid, hetgeen er in belangrijke 
mate toe bijdroeg dat het tekort van de overheids-
sector niet kon worden teruggebracht. 

De stijging van het consumptieprijspeil bedroeg in 
Duitsiand minder dan de helft van het communautaire 
gemiddelde. De ruilvoet verbeterde duidelijk. De 
loonstijging bleef achter bij die van de prijzen. De uit-
voer bleef op hetzelfde hoge peil en overtrof de in-
voer in een dergelijke mate, dat de betaiingsbaians 
voor het eerst sinds vier jaar een overschot ver-
toonde. 

Frankrijk kende een matige economische groei, 
vooral omdat het gezinsverbruik op peil bleef na de 
verhoging van de sociale uitkeringen in het begin van 
het jaar. In het eerste halfjaar liep de markt vooruit op 
venAiachte wisseikoersaanpassingen en werden  
voorraden aangevuld, hetgeen eveneens een positief 
effect had. 

Na twee jaren sterke achteruitgang van de bedrijfsin-
vesteringen, zijn deze in het verslagjaar slechts In ge 
ringe mate gedaald, daar een daiing In de industrie  
gedeeltelijk gecompenseerd werd door een aanzien-
lijke stijging in de handel. Ook de woningbouwinves-
terlngen daalden verder, vooral vanwege de hoge 
rentestand. 

In het begin van het jaar werd besloten tot een 
beperking van de arbeidsduur, hetgeen gepaard ging  
met stabilisatie van de werkgelegenheid, daar de ef-
fecten van de arbeidsduurverkorting gedeeltelijk wer 
den geneutrallseerd door produktiviteitsverbeterln-
gen. De aanhoudende stijging van het arbeidsaanbod 
leidde dankzij arbeidsplaatsenovereenkomsten en 
maatregelen ten behoeve van jongere werkzoeken-
den niet tot een verdere stijging van de werkioos
heid. Het overheidsbeleid dat met name gericht was 
op het scheppen van werkgelegenheid in de publleke 
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sector en op het bevorderen van de investeringen, 
leidde tot verdere uitgavenstijgingen en aldus tot een 
stijging van het financieringstekort dat echter nog  
binnen de vooraf gestelde grenzen bleef. De prijsstij-
ging was vooral onder Invioed van de produktie-
kosten in het begin van het jaar aanzienlljk en steeg 
uit boven de Inmiddels dalende stijgingspercentages 
van de meeste handeispartners. Dit droeg bij tot een 
verzwakking van de concurrentiepositie op de buiten-
landse en binnenlandse markten. De vermindering 
van de uitvoer en de verbreding van de invoerstroom 
bleek uit dalende marktaandelen voor bijvoorbeeld 
automoblelen, consumptiegoederen en investerings-
goederen. Toenemende tekorten op de handelsba-
lans en de lopende rekening leidden tot spanningen 
op de wisselmarkten en tenslotte tot een devaluatle 
van de splikoers van de frank in juni 1982. Rond deze 
aanpassing van de pariteit werden een aantal maatre-
gelen getroffen, waaronder een tijdelijke blokkering 
van prijzen en Ionen gedurende vier maanden. In het 
versiagjaar is ook een groter beroep gedaan op bui-
tenlandse kapitaaimarkten. 

In het Verenigd Koninkrijk was sprake van geleidelijk 
herstel. Het gezinsverbruik nam ondanks een achter-
ultgang van het reële beschikbare inkomen sterk toe,  
onder Invioed van een liberaiisatie van de huurkoop-
regelingen en een aanzienlijke daling van de spaar-
quote, gedeeltelijk samenhangend met de verminde
ring van de inflatie en de teruglopende rente. De stij-
gende vraag en het verwachte verdere herstel aan 
het eind van het jaar dede n de bedrijfsinvesteringen 
toenemen. behalve in de verwerkende industrie. De 
industriële uitvoer steeg voor het eerst weer, on
danks de Inkrimpende wereldhandel, hetgeen een 
aanzienlijke vooruitgang betekende, daar het Britse 
aandeel in de wereldhandel van 1977 tot 1981 con
stant was gedaaid. De invoer bleef stabiel, daar de 
grotere vraag werd opgevangen door onttrekking aan 
voorraden en een stijgende binnenlandse produktie. 
De lopende rekening van de betalingsbalans sloot 
weer met een aanzienlljk overschot dankzij zowel het 
uitzonderlijke saldo op de aardollerekening in het 
tweede halfjaar als een verbetering van de overige  
uitvoer. 

De produktie in Italîë liep enigszins terug. Net ge
zinsverbruik bleef constant, daar een daling van de 
spaarquote gepaard ging met een vermindering van 
de reële inkomens. De bedrijfsinvesteringen liepen 
echter nog verder terug dan in het voorafgaande jaar, 
met name onder Invioed van he t hoge rentepeil dat 
eveneens een factor vormde bij de sterke teruggang 
van de woningbouw. Deze ontwikkeling werd alleen 
afgeremd door enige voorraadvorming en een stij
ging van het overheidsverbruik. Bevordering van de 
werkgelegenheid in de tertiaire sector en afneming 
van de bevolkingsgroei beperkten echter het effect  
van de dalende werkgelegenheid in de industrie op 
het werkioosheidspeil. 

In juli heeft de regering verschillende maatregelen 
getroffen, waaronder een versnelde inning van de be-
lastingen en een verhoging van de overheidstarieven, 
aismede van de belastingen op de toegevoegde 
waarde, ten einde aldus het financieringstekort van 
de overheidssector op hetzelfde percentage van het 
bruto binnenlands produkt te kunnen houden als in 
de voorafgaande jaren. De waardedaling van de lire 
verbeterde de concurrentiepositie en deed de uitvoer 
meer stijgen dan de invoer. Gevolg was een vermin-
derd tekort op de handeisbalans en op de lopende 
rekening, ondanks een toenemende dienst van de 
buitenlandse schulden. 

Het financieringstekort van de overheid steeg abso- 
luut van lire 51 000 tot circa lire 70 ODO miljard in 1982. 
Deze stijging was echter geheel veroorzaakt door 
een toeneming van de rentebetalingen en kapltaaluit-
gaven. Zonder de rentebetalingen zou sprake zijn ge-
weest van positieve overheidsbesparingen. Men zou 
dus kunnen stellen, dat het structurels tekort van de  
overheidssector In het versiagjaar duidelljk verbeterd 
is. 

Het in het begin van het jaar ingezette herstel in 
Denemarken verwaterde geleidelijk. De groei bleef in 
het eerste halfjaar op peil, maar ve rvolgens nam het 
gezinsverbruik af ond er invioed van dalende reële in
komens en een stijgende spaarquote. 

Volgehouden restrictief monetair en fiscaal beleid,  
matlge loonontwikkelingen, produktivlteitsstijgingen  
in met name de verwerkende industrie en läge grond-
stofprijzen droegen bij tot een reductie van de Inflatie 
die weer onder het communautaire gemiddelde lag.  
De werkioosheid bleef verder toenemen, hoewel mis-
schien minder snel dan in de Gemeenschap in haar  
geheel. 

De woningbouw liep verder terug, hoewel maatrege
len werden getroffen ter verlichting van de rentelas 
ten en ter bevordering van de sociale woningbouw. 
Daarentegen werden aanzienlijke bedragen geïnves-
teerd in de winning en distributie van aardolie en 
aardgas uit de Noordzee. Het overheidsverbruik nam  
verder sterk toe en droeg aldus eveneens bij tot een 
vergroting van de binnenlandse vraag. 
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Het consumptieprijspeil bleef sterk stijgen. Maatrege-
len tot beperking van de werkioosheidsstijging beïn-
vloedden het f inancieringstekort van de overheid ne-
gatief. De uitvoer nam minder snel toe dan de invoer. 
Gezien ook de toenemende rentelast op de buiten-
landse schuld Steeg het tekort op de lopende reke-
ning verder. 

De nieuwe regering nam vanaf September een aantal 
maatregelen waarbij o.a. de automatische indexering 
van de Ionen werd geschorst en de begroting sterk 
werd besnoeid. De obligatierendementen daaiden na 
medio Oktober tot het eind van het jaar met rond 2 %,  
mede onder invloed van een discontovertaging aan  
het eind van november. 

Hoewel de uitvoer van lerland sterk toenam, Hep de  
economische groel terug. De nog sterke prijsstijglng 
beperkte het reële beschikbare gezinsinkomen, zo-
dat het gezinsverbruik en de woningbouw achterult-
gingen, mede onder invloed van het hoge rentepeil.  
De investerlngen zowel in de particulière als in de  
overheidssector bleven echter op hoog peil als ge-
volg van in voorafgaande jaren getroffen maatrege
len. Het relatieve financieringstekort van de overheid 
is een van de hoogste in de Gemeenschap, maar ken 
gehandhaafd blijven op het peil van het voorafgaande 
jaar. Het tekort op de lopende rekening werd vermin-
derd onder invloed van de teruglopende invoer in het 
tweede halfjaar, die het effect teniet deed van een 
verslechtering van het onzichtbare verkeer in ver 
band met de toenemende dienst van de buitenlandse 
schuld. 

De in 1981 in Nederland begonnen recessie zette 
zieh in het verslagjaar voort. Particulière en over-
heidsinvesteringen liepen verder terug, evenals de  
woningbouw en het gezinsverbruik. De spaarquote 
Steeg scherp, terwiji de werkloosheid snel toenam en 
het rentepeil hoog bleef. Het financieringstekort van 
de overheid nam aanzienlijk toe, daar de belastingop-
brengsten stagneerden, de inkomsten uit de gaswin-
ning enigszins terugliepen en de staatsuitgaven ver
der Stegen in verband met vooral het werkgelegen-
heidsbeleid. Een zekere loonmatiging droeg bij tot 
een afzwakking van de stijging van het consumptie
prijspeil. De verbeterde ruilvoet en de goede uitvoer-
resultaten leidden, te zamen met een verminderde in
voer, tot een sterke stijging van het overschot op de  
handelsbalans en op de lopende rekening. 

in februari ging gepaard met loon- en prijsbeheer- 
singsmaatregelen die de gevolgen van deze devalua- 
tie voor het prijspeil beperkt hielden. Resultaat hier- 
van was enig herstel van de rendabiliteit en concur- 
rentiepositie van het bedrijfsleven. De bedrijfsinves- 
teringen namen dan ook geleidelijk toe, maar het ge 
zinsverbruik nam af onder invloed van de daling der  
reële inkomens, terwiji vooral de woningbouw sterk  
terugliep. Ten einde de uitgaven van de overheid en 
de sociale zekerheid te beperken zijn maatregelen 
getroffen die leidden tot een zekere stabilisatie van 
het financieringstekort van de overheid, uitgedrukt in 
procenten van het bruto binnenlands produkt. De 
stijging van de werkloosheid, die de hoog
ste was in de Gemeenschap, kon niet worden inge-
toomd. De daling van de wisseikoers was bevorder-
lijk voor de aanhoudende uitvoergroei, en daar de in
voer onder invloed van de zwakke binnenlandse 
vraag stagneerde, konden de tekorten op de han
delsbalans en op de lopende rekening worden terug-
gebracht. 

Het siechts matige peil van de bedrijvigheid in 
Luxemburg hield verband met het teruglopen van uit
voer en investeringen van de staaiindustrie, aismede 
met een daling van het gezinsverbruik en een beper
king van de woningbouw, die de invloed ondergingen 
van de achteruitgang in de reële inkomens. Hoewel 
de devaluatie van de Luxemburgse frank van februari 
gepaard ging met de nodige stabilisatiemaatregelen 
bleef de prijsstijging hoog. 

In Grlekenland was sprake van siechts geringe eco
nomische bedrijvigheid. Het gezinsverbruik nam nau-
welijks toe, daar de loonstijging van het begin van het 
jaar gecompenseerd werd door een toenemende fis
cale druk. De investeringen liepen verder terug —  
reeds voor het derde achtereenvolgende jaar —  
hoofdzakelijk onder invloed van de verwachtingen 
ten aanzien van de buitenlandse vraag. De overheids-
ultgaven die in 1981 sterk waren gestegen, deden dit 
in het verslagjaar in mindere mate. Daar ook de direc
te en indirecte belastingen sterk stegen en tevens de 
uitkeringen van het Europese Oriëntatie- en Garantie-
fonds voor de Landbouw in omvang toenamen, daal-
de het relatieve financieringstekort van de overheid 
enigszins. Het consumptieprijspeil bleef verder sterk 
toenemen, hoewel in het begin van het jaar maatrege
len waren getroffen om deze stijging in te binden. Het 
tekort op de handelsbalans nam af, maar daar het on
zichtbare verkeer versiechterde, veranderde het te
kort op de lopende rekening nauwelljks. 

De economische bedrijvigheid Hep in Belglë wat min 
der snel terug. De devaluatie van de Belgische frank 
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De economische toestand in de meeste van de lan 
den waarmee de Gemeenschap financiële samenwer-
kingsovereenkomsten heefî afgesloten, is verder 
achterultgeiopen, waarbij vooral de financiering van 
betalingsbalanstekorten moeilijkheden veroorzaakte. 
Stabilisatieprogramma's om de inflatie en de toene-
ming van de buitenlandse schuld te beteugelen heb-
ben alom de binnenlandse vraag aangetast. Gezien 
ook de geringere vraag van geïndustriaiiseerde lan 
den, ieidde dit tot een sterke daling van de economi
sche groei. De omvang en kosten van de in de laatste 
jaren aangegane schulden deden in het algemeen de 
buitenlandse schuldendienst van deze landen verder 
opiopen, hetgeen een zware belasting betekende 
voor overheidsfinanciën en betalingsbalansen. 

In Spanje Ieidde een vrij expansionistisch begro-
tingsbeleid tot een wezenlijk herstel van de bedrijvig-
heid, dat evenwel onvoldoende was om de stijging 
van de werkioosheid tegen te houden. Toeneming 
van de overdrachtsuitgaven aan overheidsonderne-
mingen droeg bij tot het opiopen van het begrotings-
tekort en de prijsstijging. Het tekort op de lopende 
rekening nam daarentegen lets af in verband met 
goede uitvoerresultaten en een daling van de groei 
van de invoer, terwijl tevens de ontvangsten uit het 
toerisme zieh herstelden. 

In Portugal was sprake van een nog steeds geringe  
economische groei. De hoge inflatie tastte het reële 
inkomen aan, zodat het gezinsverbruik minder snel 
Steeg. Ook de bedrijfslnvesteringen liepen terug. De 
uitvoer werd afgeremd door de geringe omvang van 
de vraag in der Gemeenschap die de voornaamste 
uitvoermarkt van Portugal vormt. De invoertoeneming 
was enigszins geringer dan in het voorafgaande jaar, 
omdat betere oogsten een deel van de voedselaan-
kopen in het buitenland overbodig maakten. Het te
kort op de handeisbalans bleef omvangrijk. Daar de 
buitenlandse schuldendienst een toenemend beslag 
op de middelen legde en de ontvangsten ult het toe
risme en de transfers van geëmigreerde werknemers 
sîagneerden, liep het tekort op de lopende rekening 
verder op. 

Turkije kende ook in het versiagjaar enige groei. Het 
volgehouden versoberingsbeleid en de beheersing 
van het loonpeil remden de toeneming van de binnen
landse vraag af, evenals de stijging van het prijspeil. 
Het gezinsverbruik nam nauwelijks toe, terwijl de be
drijfslnvesteringen ongunstig werden beïnvioed door  
de hoge kredietkosten en de flauwe vraagverwachtin-
gen. De overheidsinvesîeringen bleven daarentegen 
op peil en de werkgelegenheid nam lets toe. Dankzij 

periodieke aanpassingen van de wisselkoers kon de  
concurrentiekracht van het land worden opgevoerd. 
zodat de uitvoer opnieuw sterk steeg. Het tekort op 
de lopende rekening is verder aanzienlijk verminderd, 
daar de invoer slechts matig toenam. De aanzienlijke 
kapitaaltoestroming heeft niet alleen het tekort gefi-
nancierd, maar eveneens bijgedragen tot een wezen-
lijke toeneming van de deviezenreserves. 

Het sinds 1980 in Joegoslavlë gevoerde versobe
ringsbeleid werd aangevuld met een aantal maatrege-
len, omvattende o.a. een nieuwe devaluatie van de di
nar, invoercontroles en energiedistributie. Gevolg 
waren een minder sterke prijsstijging, een geringe  
economische groei en een aanhoudend omvangrijke 
werkioosheid. De devaluatie bevorderde echter de  
uitvoer, terwijl de invoer terugliep, zodat het tekort 
op de handeisbalans verminderde, evenals dat op de  
lopende rekening, ondanks een daling van de ont
vangsten uit het toerisme. Met het oog op de aflos-
sing van een groot deel van de buitenlandse schuld  
moest een aanzienlijk beroep op buitenlandse geld-
gevers worden gedaan, als gevolg waarvan de dienst  
van de buitenlandse schuld verder is toegenomen. 

In de Maghreb- en Machrak-landen bleef de groei in 
het algemeen op een behooriijk niveau, behalve in 
Tunesië waar de bedrijvigheid sterk terugliep. Ver
minderde vraag en dalende prijzen van aardoliepro-
dukten en fosfaten leidden tot teruglopende over-
heidsinkomsten in de meeste van deze landen.  
Daar de overdrachtsuitgaven aan overheidsbedrijven 
op hoog peil bleven, evenals de defensie-uitgaven en 
de subsidies, stegen de begrotingstekorten met alle  
gevolgen van dien voor de reeds snelle prijsstijgin-
gen. De werkioosheid nam nog verder toe. De lopen
de rekeningen gingen verder achteruit, daar de ex
port daalde evenals de omvang van de transfers van 
geëmigreerde werknemers en de opbrengsten uit het 
toerisme. Deze tekorten konden in het geheel geno-
men worden gedekt met behulp van ontwikkelings-
hulp en buitenlandse kredieten. De stijging van de  
buitenlandse schuld Ieidde in de meeste van deze 
landen echter tot een omvangrijke verzwaring van de  
leningsdiensten; dit geldt met name voor Marokko en 
Algerije. Ondanks de vijandelijkheden in Libanon  
bleef in dit land sprake van een zekere bedrijvigheid. 

In Malta Ieidde teruglopend toerisme en een daling 
van de export tot een verminderde economische 
groei en een stijging van de werkioosheid, alsmede 
van het tekort op de lopende rekening. In Cyprus 
bleef sprake van groei in het zuiden van het land, 
maar in het noorden heerste stagnerende bedrijvig-
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heid. Toeneming van het gezinsverbruik en van de in-
vestehngen ging in Israël gepaard met een stijgende 
invoer; daar de uitvoer daaide llep de handeisbalans 
verder terug. 

internationale concurrentie en vergroot aldus de 
moeilijkheden van deze landen, waar weinig nieuwe 
industrieprojecten van de grond komen en de resul-
taten van reeds in gang gezette projecten verslech-
teren. 

De economische en financiële situatie in de landen in 
Afrika, het Caribische gebled en de Stille Oceaan 
die partij zijn bij de overeenkomst van Lomé, Is nog  
verder achîeruitgegaan. De teruglopende vraag In de 
geïndustrialiseerde landen en in het algemeen de in-
krimping van de wereldhandel leidden tot een vermin-
derde afzet en dalende prijzen voor de meeste 
grondstoffen. De A.C.S.-landen zijn in uiteenlopende 
mate door de wereldchsis getroffen, waarbi] in het al
gemeen de ärmste landen er het siechtst van at ko 
men. Dit geldt in het bijzonder voor enkele Sahel-lan- 
den die opnieuw slachtoffer van een droogteperiode  
zijn geworden. Alleen enkele aardolie exporterende  
landen kenden een relatief günstige ontwikkeling. 

Deze toestand was niet bevorderlijk voor nieuwe in-
vesteringen. De beginnende industhalisatie, vooral 
gericht op de vervanging van de invoer van bepaalde 
consumptiegoederen en halffabrikaten door een na 
tionale produktie, lijkt in de meeste A.C.S.-landen te  
stokken. Het industrialisatiebeleid stuit op hindernis-
sen, zoals de geringe omvang van nationale markten,  
het onvoldoende opieidlngsniveau van de bevolking 
— dit geldt vooral voor hoger personeel — en relatief 
hoge arbeidskosten. De wereldrecessie versterkt de 

Een groot deel van de toeneming van het beroep van 
deze landen op de internationale kapitaalmarkten 
was bestemd voor de financiering van lopende uitga-
ven in verband met investeringsprojecten met teleur-
stellende rendablliteit of voor de aflossing van vroe-
ger, ter financiering van deze projecten aangegane 
leningen. In een aantal landen wordt bovendien de  
dienst van de buitenlandse schuld nog bijzonder ver-
zwaard door de waardestijging van de US dollar. 

Stijgende tekorten in de overheidssector en op de lo 
pende rekening maken de effecten van herstelpro- 
gramma's, die in de meeste landen in de laatste jaren  
met hulp van het Internationale Monétaire Fonds en 
de Wereldbank zijn aangenomen, uiterst dubieus. Al 
deze moeilijkheden geven aanleiding tot een herzie-
ning van het tot nu toe gevolgde economische be-
leid. Dit zou in de toekomst misschien eerder kunnen 
worden gericht op een ontwikkeling die meer nadruk 
zou leggen op de agrarische sector, hetgeen deze 
landen minder afhankelijk zou kunnen maken van de 
internationale markt, maar bovendien bij zou kunnen 
dragen tot een verbetering van hun betalingsbalans-
positie. 

Economische en financiële beleidsiijnen 

In 1982 heeft de Europese Raad zieh verschillende  
malen bezorgd getoond over de ernst van de huidige  
structurale crisis, die aile landen van de Gemeen- 
schap heeft getroffen. Zi] lopen alle deze lfde risico's 
en hebben er hetzelfde belang bij om de werkloos-
heid te bestrìjden, de economische groei weer op 
gang te brengen in een klimaat van monétaire stabili-
teit en hun concurrentiepositie veilig te stellen. 

De Raad heeft benadrukt dat een gecoördineerd be
leid moet worden gevoerd inzake bevordering van de 
investeringen en bestrijding van de werkloosheid. 
met het accent op produktieve investeringen van de 
particulière en de overheidssector. Hij heeft zijn be-

zorgdheid uitgesproken over het peil van deze inves
teringen in Europa, vooral in de sectoren met toe-
komstperspectief, dat ten opzichte van het bruto bin-
nenlands produkt te laag blijft. Hij was het er dan ook 
over eens dat de Gemeenschap en iedere Lid-Staat 
reeds in 1982 alle passende maatregelen moesten 
nemen ten einde deze tendentie om te buigen en be-
vestigde in dit verband het belang dat moet worden 
gehecht aan versterking van het communautaire kre-
dietinstrumentarium ten gunste van de investeringen, 
vooral op het gebied van de energie, de industhële  
ontwikkeling en de ontwikkeling van de agro-indus 
trie. Deze conclusies zijn de Bank meegedeeld in een 
brief van de voorzitter van de Raad van de Gemeen-
schappen d.d. 8 juni 1982; deze gaf te kennen, dat de 
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door de Bank In dit opzicht te leveren bijdrage, ge-
zien het aandeel van de Bank in de totale communau
taire kredietveriening, uiteraard een belangrijke fac 
tor za! vormen voor het bereiken van de gestelde 
doeleinden. 

Bovendien heeft de Europese Raad tijdens zijn ver-
gaderlng van 6 en 7 decomber te Kopenhagen de 
Raad van de Europese Gemeenschappen de op-
dracht gegeven; 

— „voor eind maart 1983 te besluiten over de door  
de Commissie voorgestelde prioritaire maatrege-
len ter versterking van de interne markt; 

— de aanneming van de huidige en toekomstige 
Commissievoorstelien op het vlak van onderzoek, 
innovatie en energie te bespoedigen; 

— snel en vóór de volgende Europese Raad tot  
overeenstemming te komen over het Commissie-
voorstel om het nieuwe instrument nog eens uit 
te breiden met Ecu 3 miljard; 

— ... met spoed te beraadsiagen over de Commis
sievoorstelien voor wegen en middelen om jonge-
ren een beroepsopleiding of een eerste werkerva-
ring te verschaffen, en met betrekking tot de 
reorganisatie van de arbeidstijd". 

Geheei in deze zelfde lijn had de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen reeds op 15 maart en 26 aprii  
1982 de Commissie de bevoegdheid verleend lenin-
gen aan te gaan tot een aanvullend bedrag van Ecu 1  
miljard. waarvan de opbrengst was bestemd voor de 
financiering van investeringsprojecten die voldoen 
aan de prioritaire doelstellingen van de Gemeen-
schap op het gebied van de energievoorziening, de 
infrastructuur van regionaal of communautair belang  
en de produktieve investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf, daarbij overwegend dat naast de werk-
zaamheden van bestaande communautaire financiële 
instellingen en organen, welke dienden te worden  
geïntensifieerd, voortzetting en versterking wenselijk 
was van de financiële actie van he t nieuwe commu
nautaire instrument (nieuw instrument II). Ook krach-
tens dit machtigingsbesluit was, evenals bij het eer
ste machtigingsbesluit, de Bank een mandaat ver-
strekt voor de toekenning van kredieten voor projec-
ten die volgens de Commissie voor financiering in 
aanmerking konden komen. De Raad heeft vervol-
gens in beginsel een nieuw besluit goedgekeurd om 
de Commissie de bevoegdheid te verlenen leningen 
aan te gaan tot een maximaal bedrag van Ecu 3 mil

jard (nieuw Instrument III), dat in tranches zal worden  
opgenomen, ter financiering van projecten „op de 
gebieden energie en infrastructuur, aismede op het 
gebied van de financiering van investeringen in 
hoofdzaak in kleine en middelgrote ondernemingen 
en in andere produktiesectoren waar onder meer re-
kening wordt gehouden met de regionale effecten 
daarvan en met de noodzaak de werkioosheid te 
bestrijden". 

De Raad van de Europese Gemeenschappen heeft 
voorts in zijn aanbeveling van 28 juli 1982 de nood
zaak o nderstreept van een versterking van het stre-
ven naar een rationeler energleverbruik, met name  
door middel van een prijs- en tariefpolitiek afgestemd 
op de energiedoeleinden en door een ruimere voor-
lichting aan lagere overheden en het midden- en 
kleinbedrijf betreffende de communautaire lenings-
mogelijkheden. 

Op 15 maart 1982 heeft de Raad besloten het totale 
bedrag van de Euratomleningen die de Commissie 
mag opnemen voor de financiering van kerncentra-
les. te verhogen van Ecu 1 tot Ecu 2 miljard. Voorts 
heeft de Raad zijn bespreking voortgezet van het 
voorstel van de Commissie betreffende de herziening 
van het règlement van het Europese Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. 

Naar aanleiding van de uitsiag van het referendum in 
Groenland over de uittreding van dit eiland uit de 
Europese Gemeenschappen met Ingang van 1 januari 
1984, heeft de Deense regering bij de communautai
re instanties een verzoek ingediend om dit gebied 
een associatiestatuut overeenkomstig artikel 131 van 
het E.E.G.-Verdrag toe te kennen. De Commissie 
heeft over dit verzoek gunstig advies uitgebracht. 

Ontwikkelingssainenwerking 

Dhe nieuwe landen — Zimbabwe, Belize en Antigua 
en Barbuda — zijn in 1982 toegetreden tot de twee-
de overeenkomst van Lomé die op 31 Oktober 1979  
was afgesloten tussen de Gemeenschap en 58 lan 
den in Afrika, het Caribische gebied en de Stille  
Oceaan. Het aantal A.C.S.-landen is daarmee geste-
gen tot 63. Angola en Mozambique hebben boven
dien besloten dee! te nemen aan de onderhandelin-
gen over de hernieuwing van deze overeenkomst die 
in 1985 zal afiopen. De communautaire instanties zijn 
in 1982 begonnen met de voorbereidingen voor de 
opening van deze onderhandelingen. 
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De onderhandelingen tussen de Gemeenschap en de  
Maghreb- en Machrak-landen hebben in 1982 geleld  
tot ondertekening van nieuwe financiële protocollen  
die In de plaats moeten komen van de in 1981 afgelo- 
pen protocollen. De nieuwe protocollen voorzien in  
voortzetting van de kredietverlening van de Bank in  
deze landen tot 1986 (zie biz. 58). De Raad van de 
Europese Gemeenschappen heeft de Bank boven-
dien gevraagd over welke mogelijkheden zij kon be-
schikken om bij te dragen tot de wederopbouw In Li
banon. Nadat de Raad van Gouverneurs de Bank had  
gemachtigd voor dit doel kredieten tot een bedrag 
van Ecu 50 miljoen ter beschikking te stellen, heeft 
de Raad van de Gemeenschappen ingestemd met  
een buitengewone hulp aan dit land — mede omvat-
tende niet-terugvorderbare hulp uit begrotingsmidde-
len — naast de kredietverlening op grond van het 
tweede financiële protocol. 

Op 26 aprii 1983 is de Bank toegetreden tot de ver-
klaring van New York van 1980 die tien internationale  
instellingen hebben afgegeven over de samenhang  
tussen milieubeleid en economische ontwikkeling. 

Deze verkiaring bevestigt dat de ondertekenende in
stellingen de principes zijn toegedaan zoais die zljn 
uitgesproken tijdens de milieuconferentie van de Ver-
enìgde Naties te Stockholm in 1972 en die door alle 
Lid-Staten van de Gemeenschap zijn aanvaard. De 
instellingen verklaren, dat zij bij de bevordering van  
de economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden 
het milieu, zoveel als in hun vermögen ligt, zulien ont-
zien. 

Uitbreiding van de Gemeenschap 

De in 1978, respectievelijk 1979 begonnen toetre-
dingsonderhandelingen met Portugal en Spanje zljn 
in het afgelopen jaar voortgezet. Nu de Bank binnen-
kort het volledige bedrag der kredieten, waarin de 
financiële samenwerking met deze landen vooraf-
gaande aan de toetreding voorziet, zai hebben toe-
gezegd, hebben deze landen verzocht nieuwe kre-
dietplafonds vast te stellen. 
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Middelen en doelstellingen 

Kredieten uit de eigen middelen van 
de Bank en garanties 

De doelstellingen van economisch beieid, die gelden 
voor kredieten uit de eigen middelen van de Bank in 
de Gemeenschap, zijn vastgelegd in artlkel 130 van 
het Verdrag van Rome, alsmede in de Statuten van de 
Bank en In de algemene richtlijnen die haar Raad van 
Gouverneurs voor het beleid van de Bank te dien 
aanzien heeft gegeven. Op grond hiervan worden In 
de praktijk de volgende investeringen gefinanclerd: 

— In de eerste plaats Investeringen In produktiesec-
toren, Infrastructuur en energievoorziening, die kön
nen bijdragen tot de economische groei in probleem-
gebieden; investeringen van regionaal belang (arti-
kel 130 van het Verdrag, sub a) en b)): 

— Investeringen die van gemeenschappelijk belang 
zijn voor verschillende Lid-Staten en voor de Ge
meenschap in haar geheel, alsmede investeringen 
die de modernisering of omschakeling van bedrij-
ven beogen of die nieuwe economische activiteiten 
helpen scheppen, welke nodig zijn in verband met de 
geleidelijke totstandkoming van de gemeenschappe-
lijke markt. In laatstgenoemde categorie vallen: 

— investeringen op het gebied van de energievoor
ziening, die kunnen bijdragen tot een vermindenng 

van de aardolle-afhankelijkheld van de Gemeen
schap: ontginning van interne energiebronnen. ratio-
neel energieverbruik, diversificatie van de invoer (artl
kel 130, sub c)); 

— infrastructuur van communautair belang, die bij-
draagt tot de Europese economische Integratle (we
gen, spoorlijnen, waterwegen, telecommunicatlepro-
jecten die de onderlinge verbindingen verbeteren) of  
die bijdragen tot het bereiken van communautaire  
doelstellingen op bijvoorbeeld het gebied van de 
milleubescherming (artlkel 130, sub c)); 

— investeringen tot modernisering of omschakeling 
van bedrijven welke nodig zijn om in sommige om-
standigheden structurale moeilijkheden te helpen op-
vangen (artikel 130, sub b)), investeringen die specl-
fiek bijdragen tot de ontwikkeling van Innoverende 
sectoren of van sectoren die geavanceerde technie-
ken introduceren, of wel bepaalde investeringen die 
voortvioelen uit een nauwe technische en economi
sche samenwerking tussen ondernemingen In ver
schillende Lid-Staten (artikel 130, sub c)). 

Bovendien kan de Bank uit eigen middelen kredieten 
toekennen, gepaard gaande met rentesubsidies, ten  
behoeve van de wederopbouw In de delen van Italie  
en Griekenland, die in 1980 en 1981 door aardbevln-

Tabel 2: Kredietverlening uit eigen middelen in 1982 
Onderverdeeid naar land, economische doelstelling en sector (milj. Ecu) 

Doelstelling 
Gemeenschappeli|k belang, modernisering en  

omschakeling 
infrastructuur 

Sector 

Regionale 
ontwikke

ling 

Energie
voor

ziening 

van 
communautair 

belang 

Modernisering 
en 

omschakeling Affi] 1 Tolaal 

Industrie 
Landbouw 

Diensten Energie 
Infra

structuur 

Belglë 5.5 55,0 — — — 60,5 5,5 55,0 
Denemarken 106,9 100,3 83,0 — 80,9 209,3 9.8 100,3 99,2 
Duitsland — 20,8 — — — 20.8 — 20,8 — 
Griekenland 333,6 70,3 — — 70,3 333,6 138,7 50,8 144,1 
Frankrijk 195,2 323,0 — 18,1 112,0 424.3 39,8 311,7 72.7 
lerland 325,4 66,6 — — 66,6 325,4 113,7 66,6 145,1 
Italie 1 239,4(2) 404.1 79,4 45,7 179,9 1 588,7(2) 652,6 249,6 686,5 
Verenigd 
Koninkrijk 414,4 170,4 3.5 — 97,7 490,6 79,9 188,3 222,3 

Totaai 2 620,4 1210,5(3) 165,9 63,8 607,4 3 453,2 (^) 1 040,1 1 043,2 (3) 1 369,9 

(h Af wegens dubbeltellingen van proiecten die aan meerdere doelstellingen tegeliikertiid voldoen. 
(2) Waarvan kredieten voor de wederopbouw van aardbevingsgebieden m Italie: 116,4 miijoen. 
(3) De Posten „energievoorziening" en .energie" verschillen, omdat sommige mdustriële projecten bijdragen tot de doelstelling ten aanzien van de energie

voorziening en sommige energieprojeclen juisi bijdragen tot de doelstelling ten aanzien van de regionale oniwikkelmg. 
(4) In 1982 werd 3 232.7 miijoen uiibeiaald (wisselkoersen van 31. 12. 1982), waarvan een deel op reeds eerder toegekende kredieten. 
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gen zijn getroffen en zulks krachtens de besluiten 
van de Raad van de Euro pese Gemeenschappen van 
20 januari en 14 december 1981 inzake buitengewo-
ne hulp van de Gemeenschap voor de getroffen ge-
bieden (zìe ook hieronder de hoofden „Kredieten uit 
de middelen van het nieuwe Instrument" en „Kredie
ten met rentesubsidles"). 

Overeenkomstig artikel 20 van haar Statuten waakt 
de Bank ervoor „dat haar gelden op de meest ratio
nale wijze in het belang van de Gemeenschap wor
den aangewend" en wordt een project siechts gefi-
nanclerd, indien de uitvoering ervan „bijdraagt tot 
een verhoging van de economische produktiviteit in 
het algemeen en eveneens tot de verwezenlijking van 
de gemeenschappelijke markt". De jeden 4 en 5 van 
dit artikel bepalen dat „noch de Bank noch de Lid-
Staten als voorwaarde (mögen) stellen dat ultgeleen-
de gelden in een bepaalde Lid-Staat moeten worden 
besteed" en dat de Bank „het verstrekken van lenin-
gen afhankelijk (kan) stellen van het uitschrijven van 
internationale aanbestedingen". Daarom eist de Bank 
dat voor door haar gefinancierde werken of leverin-
gen een zo groot mogelijk beroep op de internationa
le concurrentie wordt gedaan, dat zieh minstens uit-
strekt tot de Lid-Staten van de Gemeenschap. Zij 
overlegt met kredietnemers over de meest geëlgen- 
de procedure te dien aanzien, gezien de aard en de 
omvang van het betrokken project. Met name ziet zij 
erop toe, dat de hand wordt gehouden aan de com 
munautaire richtlijnen op het gebied van aanbeste
dingen van werken en opdrachten voor levehngen. 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de 176 fi-
nancierlngsovereenkomsten die de Bank in 1982 uit 

eigen middelen heeft afgesloten ten behoeve van 
projecten in de Gemeenschap, gespeclficeerd naar 
bovenbedoelde economische doelstellingen, produk-
tiesector en lokalisatie van het project. 

Kredieten uit de middelen van het 
nieuwe Instrument 

Sinds 1979 kent de Bank ook kredieten uit het nieu 
we communautaire leningsinstrument toe, waarvoor  
de Raad van de Europese Gemeenschappen eerst  
twee tranches van elk 5CX) miljoen (nieuw instrument 
I) en vervolgens een tranche van 1 miljard (nieuw in
strument II) heeft goedgekeurd. 

Deze kredieten moeten beantwoorden aan door de  
Raad van de Europese Gemeenschappen gegeven 
richtlijnen, op grond waarvan de Commissie beoor-
deelt of projecten voor financiering In aanmerking kö 
rnen. Velgens de richtlijnen betreffende het nieuwe  
Instrument II kunnen worden gefinancierd: 

— investeringen ter bevordering van het rationele 
energieverbrulk en de vervanging van aardolle door  
andere energiebronnen in alle sectoren, alsmede de 
nodige infrastructuur die deze vervanging mogelijk 
moet maken; 

— infrastructuur van regionaal of communautair 
belang, zoals het vervoer, de telecommunicatie met  
Inbegrip van informatietechnieken, het transport van 
energie, waterprojecten en de mllieubeschering: 

— produktieve investeringen van het midden- en  
kleinbedrijf. 

Tabel 3; Kredieten uit het nieuwe Instrument in 1982 
Onderverdeeld naar land, economische doelstelling en sector 

(mil|. Ecu) 

Doelstelling Sector 

Infrastructuur 
VOOf 

de regionale  
onlwikkeling 

tntrastrucluur 
van 

communautair 
belang 

Energie-
voor-

ziening 
Midden- en 
kleinbedri|l Af(1) Toiaai 

Industrie 
Diensten Energie Infrastructuur 

Denemarken 48,6 48,6 47,4 — 48,6 96,0 — 47,4 48,6 
Grlekenland 124,9 (2) — — — — 124,9 (2) — — 124,9 
Frankrijk — — — 37,6 — 37,6 37,6 — — 
lerland 83,1 — 37,8 — 37,8 83,1 — 37,8 45,3 
Italie 210,7(2) 56,7 46,2 192,6 56,7 449.5 (2) 223.7 15.1 210,7 

Totaai 467,3 105,3 131,4(3) 230,2 143,1 791,0(^) 261,3 100,3 (3) 429,4 

(1) Al wegens dubbeiiellifìgen van pro)ecien die aan meerdere doelstellingen tegeli]kerii|d voldoen. 
{2) Waarvan kredieten voor de wederopbouw van aardbevmgsgebieden 80,0 mil|oen (Gnekenland) en 78.4 miljoen (Italie). 
(3) Zie voetnool 3 bi| tabel 2 op biz. 25. 
(4) Waarvan nieuw msirumenl I; 85,0 miljoen, nieuw instrument il. 547,6 mil|oen en meuw instrument „wederopbouw": 158.4 mitjoen. 

In 1982 werd 631.1 miljoen uilbetaald (wisseikoersen van 31. 12. 1982). waarvan een deel op reeds eerder toegekende kredieten. De uilbetalingen hadden 
betrekkmg op. meuw instrument I; 86.5 mil|oen, nieuw inslrumenl II 227,4 m il|oen; wederopbouw Italie: 267,7 m il|oen (waarvan 212,1 miljoen op reeds 
eerder toegekende kredieten); wederopbouw Gnekenland; 49,6 mil|oen 
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Bovendien was bij ultzonderlng van de tweede tran 
che van 500 miljoen van het nieuwe instrument I een 
bedrag van 100 miljoen bestemd voor de financiering  
van met het oog op toekomstige behoeften gebouw-
de fabheken en woningen, mits deze deel uitmaakten 
van een samenhangend project voor economische 
en industhële ontwikkeiing van regionaal belang in de 
Gemeenschap. 

Daarnaast is toestemming gegeven voor leningstran-
ches ter financiering van investeringen ten behoeve 
van het herstel der produktiemiddelen en de weder-
opbouw van de economische en sociale infrastruc-
tuur in de Italiaanse en Griekse aardbevingsgebie-
den, en zulks tot een bedrag van hoogstens 1000,  
respectievelijk 80 miljoen, onder aftrek van de bedra-
gen die voor dit doel uit de eigen middelen van de 
Bank worden toegekend. 

De Bank heeft mandaat verkregen voor de toeken-
ning van deze kredieten, uit naam, voor rekening en  
risico van de Gemeenschap. Zij ontvangt krediet-
aanvragen, nee mt deze volgens haar statutaire pro 
cedures en gebruikelijke criteria in behandeling na 
een besluit van de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen of het betrokken project in aanmer-
king komt, besluit tot toekenning en beheert het ver-
strekte krediet. De Commissie plaatst de leningen en  
stört de zo verkregen middelen bij de Bank die zo 
nodig zorgdraagt voor tijdelijke belegging. Om de in-
terestvoorwaarden en valutasamenstelling van de 
kredieten uit het nieuwe instrument beter te kunnen 
afstemmen op de behoeften van geldnemers is de 
Bank op 28 aprii 1982 door haar Raad van Go uver
neurs gemachtigd voor dit instrument kasfaciliteiten 

te scheppen door in haar boeken rekeningen op 
naam van de Commissie te openen, waarop de be-
dragen worden bij- en afgeboekt die betrekking heb-
ben op kredieten uit het nieuwe instrument voor zo-
ver dit geen zogenaamde back-to-back-operaties 
zijn. 

In tabei 3 wordt een overzicht gegeven van de 22  
financieringsovereenkomsten die de Bank in 1982  
samen met de Commissie uit het nieuwe instrument  
heeft afgesloten, gespecificeerd naar bovengenoem-
de economische doelstellingen. sector en lokallsatie 
van de projecten. 

De economische doelstellingen waaraan de uit het 
nieuwe instrument gefinancierde projecten moeten 
voldoen, liggen zeer dicht bij de doelstellingen voor 
de kredietverlening uit eigen middelen van de Bank. 
Dikwijis worden voor een project dan ook beide soor-
ten kredieten toegekend. In dit verslag wordt tussen 
de twee soorten kredieten geen principieel onder-
scheid gemaakt, behalve dat telkens wordt vermeld 
uit welke bron ze gefinancierd zijn. 

Kredieten met rentesubsidies uit 
communautaire begrotingsmiddelen 

Bij 39 kredieten uit eigen mid delen en uit het nieuw e 
instrument voor een bedrag van 1 171,5 miljoen zijn 
rentesubsidies van 3 % verstrekt op grond van de 
verordening van de Raad van de Europes e Gemeen-
schappen van 3 augustus 1979 betreffende de subsi-
diërlng van bepaalde leningen in de minst welvarende 
Lid-Staten die volle dig deelnemen aan het Europes e 

Jabel 4; Kredieten met rentesubsidies uit communautaire begrotingsmiddeien In 1982 
(milj Ecu) 

Kredieten met  
E.M.S.-rentesubsidies (^> 

Kredieten met rentesubsidies voor de 
wederopbouw van de 

aardbevmgsgebieden in iiaiië en 
Qriekenland (2) 

Uli eigen Uli het nieuwe uit eigen uit het nieuwe 
middelen instrument middelen instrument Totaal 

Italie 693,2 147,3 116,4 78,4 1 035,3 
lerland 247,9 83,1 — — 331,0 
Griekenland — — — 80,0 80,0 

Totaal 941,1 230,4 116,4 158,4 1446,3 

Totaal generaal 1 171.5 274,8 1446,3(3) 

(1) Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979: kredieten met rentesubsidies van 3% gedurende hun gehete looplijd. 
(2) Besluiten van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 lanuan en 14 december 19Θ1 : kredieten met rentesubsidies van 3% gedurende een 

looptijd van hoogstens 12 jaar. 
(3) In 1982 werd 1 592.7 miijoen uitbetaaid (wissefkoersen van 31. 12. 1982), waarvan een deel op reeds eerder toegekende kredieien. De uitbetaiingen hadden 

betrekking op: kredieten uit eigen middelen met rentesubsidies krachtens het E.M.S.: 955.1 mii|oen (waarvan 53,7 mii|oen op reeds eerder toegekende 
kredieten): idem uit het nieuwe instrument: 214,4 miiioen; wederopbouwkredieten uit eigen middelen: 105.8 miijoen; idem uit het nieuwe instrument: 317.3  
mii|oen (waarvan 212,1 miijoen op reeds eerder toegekende kredieten). 
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Monétaire Stelsel (E.M.S.). Het toegekende bedrag 
dat overigens de voor dit doel geopende begrotings-
kredieten voor 1982 geheel gebruikt, zat gedee ltelijk 
pas in 1983 worden uitbetaald, zodat de bijbehoren-
de subsidies onder de begrotingspost voor 1983 zul-
len Valien. In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van 
de kredieten uit de eigen middelen en uit het nieuwe 
instrument die in Italië en lerland met rentesubsidies 
zijn toegekend ('). 

De betrokken kredieten maken 28,2 % uit van de tota
le kredietverlening uit eigen middelen en 36,4 % van 
de kredietverlening uit het nieuwe instrument (afge-
zien van de wederopbouwkredieten); bij 50,8% van 
de kredietverlening in Italië en 81 % van die in lerland 
zijn aldus rentesubsidies verstrekt. 

De kredieten toegekend voor de wederopbouw van 
de aardbevingsschade in Italië en Griekenland belie-

(') De hier vermeide bedragen siemmen niei overeen met de Dedragen die 
de Commissie van de Europese Gemeenschappen noemi in haar verslagen 
over de E.M 8.-rentesubsidies; dit versctiil wordt veroorzaal^t door het feit 
dat voor omrekeningen in Ecu koersen 2i)n gebruikt, die golden op verscbit-
lende data De Commissie noemt de kredieibedragen waarvoor m lìaar  
boekhouding werkelijk rentesubsidies ζΐ|π geboeki en komi zo tot bedragen 
van 711,6 mil|oen in Italié en 330.4 mil|oen m lerland. d.w.ζ. in lotaal 1 042.0  
miljoen 

pen 274,8 miljoen. Bij deze kredieten zijn rentesubsi
dies van 3 % toegekend voor een période van maxi
maal 12 jaar. 

Voor projecten in de Italiaanse aardbevingsgebieden  
— Campanië en Basilicata — is 194,8 miljoen toege
kend. In 1981 was reeds 328,2 m iljoen ter beschik-
king gesteld, zodat na twee jaar in totaal ruim de helft  
is toegezegd van he t maximumbedrag dat de Raad 
van de Europese Gemeenschappen voor deze hulp 
had vastgelegd. 

In Griekenland is het gehele daarvo or voorzlene be
drag van 8 0 miljoen reeds toegekend geduren de het 
eerste jaar na het betrokken besluit van de Raad. 

Bij een bedrag van In totaal 1 446,3 milj oen aan kre
dieten in de Lid-Staten zijn aldus rentesubsidies ten 
laste van de communautaire begroting toegekend. 
Dit maakt 34,1 % uit van de totale kredietverlening uit 
eigen middelen en uit het nieuwe instrument in de  
Gemeenschap. In de opsomming van de kredieten 
die uit eigen middelen van de Bank (biz. 44 tot 54) en 
uit het nieuwe instrument (biz. 55 en 56} zijn ver
strekt, warden de betrokken kredieten telkens spe 
dasi aangegeven. 

Algemeen overzicht 

in 1982 zijn uit eigen middelen van de Bank kredieten voor projecten In de Lid-Staten verleend tot een bedrag 
van 3 453,2 miljoen; In 1981 was dit 2 821,5 miljoen. HIerblj kwamen nog kredieten uit het nieuwe Instrument 
van in totaal 791 miljoen tegen een bedrag van 539,8 miljoen In 1981. 

De totale kredietverlening In de Gemeenschap Steeg zodoende van 3 361,3 miljoen in 1981 tot 4 244,2 miljoen 
in het verslagjaar. Na de stijglngen In 1981 en 1980 van respectìeveli|k 13,9 en 15,3 % was in 1982 aldus spra-
ke van een toeneming met 26,3 In overeenstemming met de conclusies van de Europese Raad, dat de  
investeringen moesten worden bevorderd om met name nieuwe werkgelegenheid te scheppen, heeft de Bank 
door haar kredietverlening uit te brelden, overeenkomstig de haar gegeven taak, bijgedragen tot de ontwik-
keling van probleemgebieden, de vermlndering van de aardolle-afhankelijkheid van de Gemeenschap, de  
wederopbouw in de Italiaanse en Griekse aardbevingsgebieden en de modernisering en omschakeling van de  
Europese Industrie, met name door de bevordering van de toepassing van geavanceerde technieken. 

Vermeldenswaard is vooral de sterke stijging van de Industriële kredietverlening en de lets geringere toene
ming van de steun aan de dienstensector en de landbouw. Het bedrag voor deze sectoren nam toe van 472,3  
miljoen In 1981 tot 1 301,4 miljoen In het verslagjaar, waarv an 1 040,1 miljoen uit eigen middelen en 261,3 mil
joen uit het nieuwe Instrument, en was vooral bestemd voor produktleve Investeringen van het midden- en  
klelnbedrijf. 

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de landen 
waar de kre dieten zijn toegekend. In het algemeen is  
de kredietverlening geconcentreerd gebleven in de 
Lid-Staten met de ernstigste regionale Problemen. 
Zo was 80 % van de totale kredietverlening bestemd 
voor projecten in Italië, lerland, het Verenigd Konink-
hjk en Griekenland. Aldus heeft de Bank bijgedragen 

tot een aanzienlijke toestroming van financierings-
middelen naar deze gebieden. 

Gemiddeld is zo 31,7% gefinancierd van de kosten 
van de betrokken investeringsprojecten, die in to
taal kunnen worden geraamd op bijna 12,2 miljard, 
waarvan 2.4 miljard betrekking had op investeringen 
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In de Industrie. Volgens de dosslergegevens is op  
deze wljze bljgedragen tot hat scheppen van c irca 
26 000 permanente arbeldspiaatsen en het veilig-
stellen van ongeveer 32 000 andere arbeldspiaatsen, 
grotendeels in de Industrie. Daarnaast zai de uitvoe-
rlng van deze projecten omvangrljke tijdelijke werk-
gelegenheld scheppen. De ti|delijke werkgelegen-
heid waartoe de Bank In 1982 heeft bljgedragen, kan 
worden geraamd op ongeveer 480 000 manjaren, 
d.w.z. bijna 100 000 arbeldspiaatsen gedurende de 
eerste twee jaar, daarna gele idelijk afnemend. Wordt 
rekening gehouden met overeenkomstige effecten 

van projecten die gedurende de voorafgaande vijf 
boekjaren zijn gefinanclerd, dan mag worden gesteid 
dat de activitelten van de Bank steun hebben gebo-
den aan de werkgelegenheld van vermoedelijk 
400 ODO man. 

Wat de economlsche doeistellingen betreff, waartoe 
de gefinanclerde projecten bijdragen, wordt de activl-
teit in 1982 gekenmerkt door de overwegende plaats 
die de regionale projecten daarblj Innemen, het aan-
houdend hoge niveau van de bedragen ten behoeve 
van de communautaire energievoorzlening en de 

Kredietvertening in de Gemeenschap in 1982 
Onderverdeeld naar economische doeisteliing (') 

Regionale ontwikkeling 
Belgié  

Denemarken 
Frankrijk 

lerland 

Verenigd 
Konlnkrljk 

Griekenland 

Gemeenschappeliik Europees belang 
en modemisering en omschakeling 

Italië 

1 Gemeenschappeliik Euro
pees belang/modernisering 
en omschakeling 

2 Regionale ontwikkeling 

3 Gemeenschappeliik Euro
pees belang/modernisering 
en omschakeling - regionale 
ontwikkeling 

Modernisering 
en omschakeling 
Communautaire  
(nfrastructuur 

Energievoor
zlening 

waarvan nieuw instrument  

waarvan wederopbouwkredieten 

waarvan wederopbouwkredieten uit 
uit he t nieuwe instrument 

') Sommige orofecten volcJoen aan meer dan één doetstellmg tegelijkediid (zie biz. 25 en label 15). 
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Sterke stijging van de omvang van de steun voor zo-
wel communautaire infrastructuur als vooral de 
modernisering en omschakeling van bedrijven (zie ta 
be! 15 op biz. 100). 

De regionale kredietverlening is met 39 % gestegen  
tot 3 087,7 miljoen (waarvan 2 620,4 miljoen uit eigen 
middeien en 476,3 miljoen uit het nieuwe instrument)  
en Is vooral ten goede gekomen aan Italie, Grieken-
land, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Denemar-
ken. HIerbij inbegrepen is 274,8 miljoen voor de 
wederopbouw in de Italiaanse en Griekse aardbe-
vingsgebieden (116,4 miljoen uit eigen middeien en  
158,4 miljoen uit het nieuwe instrument). 

Van de kr edietverlening van de Bank had aldus bijna 
drie kwart een regionale bestemming (1981: twee  
derde) in gebleden die in het communautaire regiona
le beleid de hoogste prioriteit hebben verkregen of  
gebieden waar de werkloosheid het hoogst en het in-
komen per hoofd het laagst was. 

De kredieten voor projecten op het gebied van de te-
lecommunicatle, de vervoersinfrastructuur, de water-
voorziening en de afvalwaterzuivering zijn in omvang 
sterk toegenomen, terwijl het bedrag bestemd voor 
de industrie en de overige produktieve sectoren is  
verdubbeld; dit laatste bedrag bereikte 900,1 miljoen 
of 29,1 % van de totale regionale kredietverlening. 

De steun aan investeringen op het gebied van de 
energievoorzlenlng in de Gemeenschap legde be-
slag op bijna een derde van de kredietverlening in de 
Lid-Staten: 1 341,9 miljoen — waarvan 1 210,5 mil
joen uit eigen middeien en en 131,4 miljoen uit het 
nieuwe instrument — tegenover 1 439,7 miljoen in 
1981. 

Uit tabel 15 op biz. ICD blijkt dat bijna twee derde van 
het totale bedrag of 857,3 miljoen ten goede is geko
men van de ontwikkeling van communautaire ener-
glebronnen (kerncentrales, ontginning van kool-
waterstoffen en vaste brandstoffen) en 13 % of 174,5 

Tabel 5: Kredietverlening in de Gemeenschap in 1982,1981 en van 1958 tot 1982 ( ) 
Onderverdeeld naar land 

1982 1981 1958—1982 

Uit eigen 
middeien 

Dit het nieuwe  
instrument Totaal 

Uli eigen 
middeien 

Uithet 
nieuwe 
instru 

ment Totaal 
Uit eigen 
middeien 

Uit het nieuwe 
instrument Totaal 

Milj. ECU % Milj. Ecu % Milj. Ecu % Milj. Ecu % Milj. Ecu Milj.Ecu % Milj. Ecu % Milj. Ecu % Mil]. Ecu % 

België 60,5 1,7 60,5 1.4 182,5 6.5 182,5 5.4 628,8 3.0 628,8 2,8 

Denemarken 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 

Duitsland 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 

Griekenland (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 

Frankrijk 424,3 12,3 37,6 4.8 461,9 10,9 226,7 8.0 40,3 267,0 7.9 2 9612 14,3 77,9 4.3 3 039,1 13,5 

lerland 325,4 9,4 83,1 10,5 408,5 9,6 325,3 11,5 17,3 342.6 10,2 1 5992 7,7 228,9 12,7 1 828,1 8.1 

Italie 1 588,7 46,0 449.4 56,8 2 038,1 48,0 1 251,3 44,4 448,3 1 699,6 50,6 8 782,3 42,5 1 120,5 62,1 9 902,8 44,0 

Luxemburg 9.0 9,0 

Nederland 1052 0,5 1052 0,5 

Verenigd 
Koninkrijk 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 

Bülten de Ge
meenschap (2) 22,8 0,8 22,8 0.7 223,5 1,1 223,5 1,0 

Totaal 3 453,2 100,0 791,0 100 ,0 4 244,2 100,0 2 821,5 100 ,0 539,8 3361,3 100,0 20 682,4 100,0 1 805,5 100,0 22487,9 100.0 

waarvan garanties 282,1 W,0 524,5 2.5 

(1) Zie noci 1 bij tabel 1 op biz. 11. 
(2) Zie tabe! 10 op biz. 60 en Jaarverslag 1980, biz. 91. voor de kredietverlening m Gnekeniand van 1964 tot 1980 krachtens de associatie-overeenkomst. 
(3) Kredieten van direct belang voor de Gemeenschap. verstrekt krachtens artikel 18. lid 1. 2e alinea, van de Statuten, op grond waarvan de Baad van Gouverneurs de Bank kan 

mächtigen kredieten buiien de Gemeenschap te verstrekken. 
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miljoen van projecten die de energie-invoer kunnen 
diversifiëren (vooral gasleidingen). Het meest opmer-
kelljke feit Is echter de stijging van de kredietverle-
ning ten behoeve van een rationeler energieverbruik 
tot 310,1 miljoen; zo zijn stadsverwarmingsprojecten 
gefinancierd, evenals de omschakeling van cement-
fabrieken op kolenstook en een groot aantal andere 
industriële projecten van uiteenlopende aard. 

Het effect van de in 1982 gefinancierde projecten op 
het communautaire aardolieverbruik kan worden ge-
raamd op circa 17 miljoen ton aardolie-equivalent per 
jaar — waarvan 4,8 miljoen alleen al betrekking had  
op energiebesparingen — d.w.z. ongeveer 3,6 % van 
de in 1978 ingevoerde hoeveelheid die de Raad van 
de Europese Qemeenschappen heeft aanvaard als 
maximale invoer voor 1990. De gedurende de laatste 
zes jaar gefina ncierde energieprojecten leiden in to
taal tot een verbruiksvermlndering van naar raming 
78 miljoen ton aardolie-equivalent per jaar, d.w.z. 
16,5 % van de invoer gedurende 1978. 

het midden- en kleinbedrijf. beliep 63,8 miljoen uit 
eigen middelen en 230,2 miljoen uit het nieuwe in 
strument. De gefinancierde projecten hadden betrek
king op de visserij in Frankrijk, de textielnijverheid en  
de ontwikkeling van technisch geavanceerde activi-
teiten in Italië en bovenal produktieve investeringen 
van het midden- en kleinbedrijf buiten de regionale 
ontwikkelingsgebieden, gefinancierd met behulp van 
de eerste globale kredieten die uit het nieuwe instru 
ment in Frankrijk en italië zijn toegekend. 

Kredietverlening voor energieprojecten 
van communautair belang (1973-1982) 

Daarnaast heeft de Bank als agent van E uratom te  
zamen met de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen 12 financieringsovereenkomsten onderte-
kend voor een bedrag van in t otaai 357,5 miljoen ten  
behoeve van kerncentrales in Italië, Beigië en Frank
rijk aismede van een uraniumverrijkingsbedrijf in 
Frankrijk. De Bank voert de administratie van deze 
kredieten en boekt ze buiten haar balans in de Spe
ciale Sectie (zie biz. 82): in de statistieken van de 
Bank wordt met deze transacties geen rekening ge-
houden, daar het financieringsbesiuit tot de compe-
tentie van de Commissie behoort. 

De kredietverlening ten behoeve van infrastructuur- 
projecten van communautair belang had betrekking  
op projecten ter verbetering van de verbindingen  
tussen de Üd-Staten (159,6 miljoen uit eigen midde 
len en 48.6 miljoen uit het nieuwe instrument) en op 
mllleubeschermlngsprojecten (56,7 miljoen uit het 
nieuwe instrument en 6,3 miljoen uit eigen middelen). 
Daarnaast dragen een aantal vanwege hun regionale  
belang gefinancierde projecten ook een milieube-
schermingskarakter, zoals rioleringen en afvalwater-
zuiveringen. Industriële projecten omvatten boven-
dien veelal tevens installaties om mllieuverontreini-
gingen of hinder voor de werknemers te voorkomen. 
Tenslotte zij nog opgemerkt dat elk gefinancierd pro
ject moet voldoen aan de nationale en communautai 
re milieubeschermlngsnormen. 

De omvang van de kredietverlening voor de modernl-
sering en omschakeling van bedrijven, hoofdzakelijk 
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Daarnaast kunrren nog een aantal regionale projecten 
worden vermeld, die tevens bijdragen tot modernlse-
rlng en omschakeling. Zo is 137,3 miljoen toegekend 
voor 38 industriële projecten in oude industriegebie-
den (met inbegrip van toewijzingen uit globale kre-
dieten). Een bedrag van 314,3 miljoen is voorts ge-
gaan naar infrastructuurprojecten die in dergelijke 
gebieden nieuwe bedrijfsvestigingen kunnen stimule-
ren. Van de totale industriële kredietverlening was 
trouwens 478,2 miljoen (met inbegrip van 135,2 mil
joen aan toewijzingen uit globale kredleten) bestemd 
voor projecten ter verbetering van de produktiviteit 
en het concurrentievermogen van circa 225 onderne-
mingen in de industrie en de dienstensector 

Uit lopende globale kredleten is een groter aantal 
toewijzingen voor een in totaai hoger bedrag verriebt. 
De uit eigen middelen van de Bank verstrekte globale 
kredieten leidden tot de toewijzing van 453,5 miljoen 
ten behoeve van 1 209 kleinere projecten, tegenover 
288,3 miljoen voor 860 projecten in 1981. Gemiddeld 
is per project 375 000 toegewezen. De eerste toewij
zingen uit de globale kredieten die zijn toegekend uit 
het nieuwe instrument, waren aan het eind van het 
jaar nog in behandeling. De helft van de steun van de 
Bank ten behoeve van de industrie, de landbouw en  
de dienstensector (912,9 miljoen) bestond uit toewij
zingen uit globale kredieten (zie tabel 6). 

Een aantal projecten beoogde tenslotte de toepas-
sing van geavanceerde technieken, zoals de e lektro-
nica en de informatica of nieuwe méthodes op het 
gebied van het visserij-onderzoek. 

Een bedrag van 160 miljoen (^) is voorts nog toege
kend voor industriële projecten (aluminium, glas, 
thermisch isolatiemateriaal, elektrische huishoudap-
paraten, fysosanitaire produkten) en energieprojec-
ten (ontginning van koolwaterstoffen en een snelle  
kweekreactor) die een nauwe financiële en techni
sche samenwerking tussen verschillende Lid-Staten 
beogen. 

Wat de sectorverdeling van de toegekende kredie
ten betreft (zie tabel 16 op biz. 102 en de grafiek hier-
naast) is de markantste ontwikkeling de stijging van 
de kredietverlening voor de produktlesector, die met  
1 301,4 miljoen bijna drie maal zo groot is geworden. 
Er zijn 1 247 voornamelijke industriële projecten gefi-
nancierd door middel van 38 specifieke kredieten uit 
eigen middelen voor in totaal 459,4 miljoen en 42 glo
bale kredieten voor in totaal 842 miljoen ten behoeve 
van het midden- en kleinbedrijf, waarvan 592,2 mil
joen uit eigen middelen en 249,1 miljoen uit het nieu
we instrument. 

Kredietverlening In de Gemeenschap in 1982 
Onderverdeeld naar sector 

Ongeveer 30 % van deze kredietverlening had betrek-
king op de consumptlegoederenindustrie, 58 % op de 
produktie van halffabrikaten en 12% op die van in -
vesteringsgoederen. Circa 60 % van het bedrag was 
bestemd voor projecten in Italië en de rest voor pro
jecten in lerland, Griekenland, Frankrijk, Denemar-
ken, hetVerenigd Konlnkrijken België. 

H 

{') Zie de proiecten nr. 27. 40, 70, 71. 108. Ill, 112. 118-119 en 121 Op de  
PIZ, 44 e.V. 
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De zo toegewezen bedragen zijn ten goede gekomen 
van cementfabrieken (met name de omschakeling op 
steenkool), de voedingsmiddelenindustrie, de ma 
chine-industrie, de autofabricage, de chemische nij-
verheid en de elektrotechnische Industrie. In mindere 
mate zijn eck bedragen gegaan naar de landbouw en  
de dienstensector, vooral voor toeristische projec-
ten. 

De betrokken investeringen zullen naar raming onge-
veer 16 300 arbeidsplaatsen scheppen. De investe
ringen per arbeidsplaats bedroegen gemiddeld 
53 400, terwijl dit bedrag voor grote industriële pro-
jecten waarvoor individuele kredieten zijn verstrekt, 
bij 153 500 lag. Onafhankelijke ondernemingen met  
minder dan 500 man personeel ontvingen 95 % van 
het aantai toewijzingen en 83 % van het totale be
drag. De overeenkomstige percentages voor bedrij-
ven met minder dan 200 man personeel lagen bij 
91 % en 75 % en die voor bedrijven met minder dan  
50 man personeel bij 76 % en 48 %. 

Globale kredieten zijn thans beschikbaar voor inves
teringen in regionale ontwikkelingsgebieden (35 glo

bale kredieten voor 570,7 miljoen) en investeringen 
die een rationeel energieverbruik beogen (6 globale 
kredieten voor 102,5 miljoen, waarvan 18,9 miljoen uit 
het nieuwe instrument), alsmede voor produktieve in
vesteringen van het midden- en kleinbedrijf waar ook 
in de Gemeenschap (5 globale kredieten voor 230,2  
miljoen uit het nieuwe instrument). 

De gemiddelde looptijd van kredieten ligt voor infra-
structuur- en energieprojecten bij 14 jaar en voor in 
dustriële projecten bij 10 jaar. 

Vier vijfde van de industriële kredietverlening was be-
stemd voor de private sector, terwijl een tiende naar 
de overheidssector ging en de rest naar gemengde 
bedrijven. Globale kredieten worden uiteraard voor-
namelijk toegekend aan financiële instellingen met  
een overheids- of semi-overheidskarakter. maar die
nen in de eerste plaats voor de financiering van parti 
culière bedrijven. Ongeveer een achtste van de kre
dieten voor energieprojecten is naar private onderne
mingen gegaan, terwijl de rest bestemd was voor 
overheidsbedrijven. Overheidsbedrijven zijn trou-
wens eveneens vrijwel aitijd de geldnemers in het ge-
val van kredieten voor infrastructuurprojecten. 

label 6; Belang van de globale kredieten In het kader van de kredietverlening voor de Industrie, 
de landbouw en de dienstensector (1977—1982) 

Toewijzingen uit l opende globale 
kredieten: 
aantai 
bedrag (a) in miljoen Ecu 

Afzonderlijke kredieten en toewijzingen 
uit globale kredieten: 
bedrag (b) in miljoen Ecu 

(a)/(b) in % 
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In 1982 In de Gemeenschap gefinancierde projecten 
miljoen Ecu 

Uit het nieuwe Uit eigen  
instrument middelen 
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Kredietverlening in de verschillende landen 

Het in Italie toegekende bedrag is verder toegeno-
men tot boven de 2 miljard: 1 588,7 miljoen uit eigen 
middelen (tegen 1 251,3 miljoen in 1981) en 449,4 mil
joen uit het nieuwe instrument (448,3 miljoen). Bijna 
twee derde van het totaal was bestemd voor Zuid-Ita-
lië (1 125,2 miljoen uit eigen middelen en 210,7 mil
joen uit het nieuwe instrument). Ondanks de moei-
lijke economische omstandigheden is de industriële  
kredietverlening verdrievoudigd, met name dankzij 
een nauwe samenwerking met een groot aantal I ta-
liaanse kredietinstellingen. 

Van het totale bedrag in Italie is 43 % gegaan naar de 
industrie, alsmede — zij het in geringere omvang —  
de landbouw en de dienstensector (652,6 miljoen uit 
eigen middelen en 223,7 miljoen uit het nieuwe in 
strument, d.w.z. in totaal 876,3 miljoen). Bijna drie 
kwart van dit bedrag is toegewezen uit globale kre-
dieten ter financiering van kleinere projecten. Deze 
globale kredieten zijn gedeeltelijk bestemd voor de 
financiering van energiebesparingsprojecten. De om-
vangrijkste projecten welke met individuele kredieten 
zijn gefinancierd, betroffen de automobielindustrie, 
de produktie van bouwmaterialen (omschakeling van 
verschillende cementfabrieken op kolenstook), de 
voedlngsmiddelensector, de chemische nijverheid, 
de g lasindustrie en de elektronische en elektrotech
nische nijverheid. 

Tabel 7 geeft de verdeling naar economische doel-
stelling en sector. Van het totaal was 71 % bestemd 
voor regionale ontwikkelingsprojecten (1 450,1 mil
joen, waarvan 210,7 miljoen uit het nieuwe instru 
ment). Hiervan is 194,8 miljoen gegaan naar weder-
opbouwprojecten In de aardbevingsgebieden In 
Campanlë en Basilicata (116,4 miljoen uit eigen mid
delen en 78,4 miljoen uit het nieuwe Instrument). 

dienstensector in Zuid-ltalië kunnen bevorderen, 
heeft de Bank 13 globale kredieten toegezegd voor in 
totaal 288,6 miljoen (In 1981: 125,5 miljoen). In het ka-
der van de communautaire steun voor de wederop-
bouw van de aardbevingsgebieden is bovendien een 
globaal krediet met rentesubsidie verstrekt voor het 
herstel van de produktiemiddelen van het midden- en  
kleinbedrijf (2,6 miljoen). 

Uit lopende globale kredieten zijn in 1982 404 bedra-
gen toegewezen voor in totaal 217,2 miljoen. De be-
trokken projecten hadden vooral betrekking op de 
voedingsmiddelenindustrie, de metaal- en machine-
nijverheid, de produktie van bouwmaterialen, de hout-
industrie, de rubber en kunststof verwerkende nijver
heid, de elektrotechnische industrie en de chemische 
nijverheid. 

Behalve een k rediet voor de gasleiding Algerije—Ita 
lie die voor meerdere regio's van belang was, zijn ac-
tiviteiten ontplooid in verschillende regie's van dit  
landsdeel. 

In Apullë heeft de Bank ook in het verslagjaar vooral 
steun verleend aan de uitbreiding van de watervoor-
ziening en de versterking van de industriële struc-
tuur. De toegekende kredieten hadden betrekking op 
een landverbetehngsproject te Stornare, de water-
voorziening en het herstel van een bij de aardbevln-
gen beschadigde hoofdwaterleiding, de uitbreiding 
van de te lefoondienst met het oog op de verbetering 
van de vestigingsvoorwaarden voor nieuwe en be-
staande bedrijven, alsmede de aanleg van indus-
trieterreinen. De industriële kredietverlening is in 
hoofdzaak ten goede gekomen van het midden- en  
kleinbedrijf dat 72 toewijzingen uit globale kredieten 
heeft verkregen. 

Ongeveer 92 % van de regionale kredietverlening is 
ten goede gekomen van projecten in Zuid-ltalië.  
Ruim de helft van dit bedrag was bestemd voor Apu-
lië (249,4 miljoen), Campanië (245,9 miljoen) en Sici-
lië (189,8 miljoen). Voorts is een vijfde deel toege-
kend in de vorm van globale kredieten, terwijl het 
restant bestemd was voor projecten in Latium, Cala-
bhë, Sardinië en de Abruzzen, alsmede in kleinere 
omvang voor Basilicata, de Marken en Molise. 

Ter financiering van kleinere projecten die de ontwik-
keling van de industriële nijverheid en een veelzijdige 

In Campanië zijn naast wederopbouwprojecten be
treffende de watervoorzlening, de stroomvoorzie-
ning, de telefoondienst, de spoorwegen en voorzie-
ningen voor de herhuisvesting van de getroffen be-
volking, uitbreidingen van de drinkwatervoorziening 
en een nieuwe fase van een groot riolerings- en  
waterzuiveringsproject gefinancierd. Laatstgenoemd 
project beoogt de sanering van de golf van Napels en  
is een van de grootste projecten van deze aard die 
thans ondernomen worden, dat betrekking heeft op 
een aanzienlijke vermindering van de verontreiniging 
in een gebied met meerdere miljoenen inwoners. 
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De kredietverlening ten behoeve van produktieve investeringen 
— hoofdzakelijk in de industrie — is in 1962 in het bijzonder 
gestagen en wel tot 1 301.4 miljoen. Een groot dee! Nerven  
(842 miljoen. waarvan 249,1 miljoen uit het nieuwe instrument) 
bestond uit globale kredieten, vooral ten behoeve van het 
midden-en kleinbedrijf. Uit lopende globale kredieten zijn 1 171  
bedragen toegewezen ter financiering van kleinere industriële en 
toeristische projecten. 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

Voor industriële projecten heeft de Bank bovendien 
63 bedragen uit globale kredieten ten behoeve van 
het midden- en kleinbedrijf toegewezen en voorts 
kredieten toegekend voor de modernisering van een 
glasfabriek. de herstructurering van een wasmachl-
nefabriek en voor de bouw van twee hotels. 

De projecten in SIcllië betroffen installaties voor 
energiebesparingen in een aardolieraffinadehj, infra-
structuurwerken op industrieterreinen, de bouw van 
een telefooncentrale voor de internationale verbin-
dingen en de uitbrelding van het telefoonnet. De 
Bank heeft voorts steun geboden aan de herstructu
rering en uitbreiding van een automobielfabriek —  
één van de omvangrijkste industriële complexen op 
het eiland —, voor de modernisering van drie hotels  
en voor een vljftigtal projecten van het midden- en 
kleinbedrijf. 

In de Marken zijn kredieten toegekend voor een 
industriële bakkerij en voor de modernisering en uit
breiding van een fabriek van rubbersiangen. Ten slot 
te is in Molise een krediet ter beschikking gesteld  
voor de modernisering van een automobielfabriek. 

Ook in enkele achtergebleven delen van Midden- en 
Noord-ltalië heeft de Bank regionale kredieten toe
gekend en wel voor in totaal 114,2 miljoen. Zo is 
steun geboden aan de aanleg van een nieuw wegvak 
van de Friaul-autoweg en is een globaal krediet toe
gekend ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. 
Uit lopende globale kredieten zijn in 1982 108 bedra
gen toegekend voor in totaal 63,9 miljoen voor o.a. 
de fabricage van bouwmaterialen, de metaal- en ma-
chinenijverheid, de houtindusîrie en de voedingsmid- 
delenindustrie, vooral in Umbrie en Trentino-Alto  
Adige. 

In Latium zijn siechts industriële kredieten verleend 
en wel voor de modernisering van fabrieken van 
enerzijds automobielonderdelen en anderzijds elek 
tronische apparatuur en rekenmachines, voor een 
bedrijf van hygiënische produkten en voor 67 kleinere  
investeringen van het midden- en kleinbedrijf. 

In Calabiië zijn bedragen toegekend voor de tele-
foondienst en voor irrigatie rond Tacina en Alessi. 

In Sardinlë betroffen de projecten de watervoorzle-
ning in het westen en zuiden van het eiland, werken  
op het industrieterrein te Olbia, irrigatie in de vlaktes 
van Campidano en Oristano, de omscihakeling van 
twee cementfabrieken op kolenstook en een globaal 
krediet ter financiering van het midden- en klein
bedrijf. 

De kredietverlening in de Abruzzen betrof de uitbrei
ding van een voigstation voor Intelsat-satellietverbin-
dingen in Fucino, verbeteringen aan het wegennet en 
werken op industrieterreinen. Van de belangrijkste 
industriekredieten kunnen worden genoemd de be
dragen die ter beschikking zijn gesteld voor de 
modernisering van een machinefabriek, een brouwe-
rlj en een fabriek van hygiënische produkten, 

In Basilicata is het herstel van de watervoorziening, 
de elektriciteitsvoorziening, de tetefoondienst en de 
spoorwegen, aismede de aanleg van herhuisves-
tingscentra gefinancierd. Daarnaast is bijgedragen 
tot de aanleg van verschillende wegvakken en tot  
structuurverbeteringen in een landbouwgebied. 

Voor projecten die beantwoorden aan de commu
nautaire energiedoelstellingen is 450,3 miljoen toe
gekend (404,1 miljoen uit eigen middelen en 46,2 mil
joen uit het nieuwe instrument). Enkele van deze pro
jecten waren ook van regionaal belang. Genoemd 
kunnen worden de ontginning van aardolie en aard-
gas, aismede installaties voor diepboringen (118,7  
miljoen), 240 km gasieiding voor het transport van 
gas uit Algerije en Rusiand door Campanië, Latium 
en Friaul-Venezia Giulia, compressorstations, alsme-
de de uitbreiding van de distributienetten in Emilia- 
Romagna, Toscane, Ligurië en Piémont (133,9 mil
joen), evenals energiebesparingsprojecten (171,2  
miljoen) in automobielfabrieken rond Turijn, een che 
misch bedrijf in Toscane, een glasvezelfabriek in 
Lombardije, een aardoliefabriek in Sicilië, 12 cement
fabrieken en een groot aantal kleinere bedrijven 
waarvoor 5 globale kredieten waren toegekend, 
waarvan een uit het nieuwe instrument. Uit lopende 
globale kredieten zijn 34 bedragen voor in totaal 27,7  
miljoen toegewezen voor industriële energiebespa
ringsprojecten. Bovendien is een globaal krediet ver-
strekt voor infrastructuurprojecten van kleinere om-
vang, die tot dit doel kunnen bijdragen. 

Voor infrastructuur van communautair belang is in 
totaal 136,1 miljoen ter beschikking gesteld. Dit had  
betrekking op de wegverbindingen met Frankrijk, 
Zwitserland en Oostenrijk (Fréjus-tunnel, toegangs-
wegen tot de Alpenpassen en de Friaul-autoweg) en 
op mllieubeschermingsprojecten (sanering van de 
golf van Napels en van twee zijrivieren van de Arno). 

Voor modernisering of omschakeling van bedrijven 
— voor zover niet vallende onder het hoofd regionale  
ontwikkeling — is 238,3 miljoen toegezegd, met 
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name ten behoeve van de herstructurering van de 
textielindustrie te Prato, voor drie projecten op het  
gebied van de toepassing van geavanceerde technie- 
ken (satellietcommunicatie, geneesmiddeien en fyto- 
sanitaire Produkten) en door middel van vier globale 
kredieten uit het nieuwe instrument voor in totaal 
192.6 mlljoen ter financiering van produktieve inves-
teringen van het industriële of toeristische midden- 
en kleinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië buiten de 
regionale ontv\/ikkelingsgebieden. De eerste toewij-
zingen uit deze globale kredieten waren aan het eind 
van het jaar in behandeling. 

De kredietverlening In het Verenigd Konlnkrijk i$ bij-
na verdubbeld tot 490,6 miijoen (uit eigen middelen), 
tegenover 252,7 miijoen in 1981 (waarvan 33,9 mii
joen uit het nieuwe instrument). 

De opleving is vooral te danken aan de sectoren 
energie (188,4 miijoen) en Industrie (79,9 miijoen). 
Op hoog niveau bleef de kredietverlening voor de 
vervoersinfrastructuur (52,1 miijoen), de watervoor-
zienlng en afvalwaterzuivering (90 miijoen) en voor 
diverse infrastructuurprojecten (80,2 miijoen). 

Jabel 7: Kredietverlening In Itallë in 1982 
Onderverdeeld naar herkomst der middelen, economlsche doelstelling en sector 

Uli eigen middelen 

Mil). Ecu 

Uit het nieuwe 
instfumeni 

Mlij. Ecu Milj. Ecu 

Totaat 

Totaal Itallë 1588,7 449,4 2 038,1 100 

Regionale ontwikkeling 1 239.4 210,7 1 450,1 71,1 
waarvan Zuid-Italie 1 125,2 210,7 1 335,9 65,5 
wederopbouw 116,4 78,4 194,8 9.5 

Energievoorziening (^) 404,1 46,2 450,3 22,1 
gas- en oliewinning 118,7 — 118,7 5,8 
gasleidingen 118,8 15,1 133,9 6.6 
energiebesparingen 166,6 31,1 197,7 9.7 
afzonderlijke kredieten 83,0 12,2 95,2 4,7 
globale kredieten 83,6 102,5 5,0 

Infrastructuur van communautair belang 79,4 56,7 136,1 6.7 
Modernisering en omschakeling van bedrijven 45,7 192,6 238,3 11.7 

modernisering en omschakeling 4.6 — 4,6 0,2 
geavanceerde technieken 41,1 — 41,1 2,0 
produktieve investeringen van het midden- en 
kieinbedrijf — 192,6 192,6 9,5 

AfO) — 179,9 — 56,7 — 236,6 - 11.6 

Sector 
Energie, verbindingen en overige infrastructuur 936,1 225.7 1 161,8 57,0 

energie (2) 249,6 15,1 264,7 13,0 
verbindingen 380,9 97,5 478,4 23,5 
waterprojecten 221,3 113,1 334,4 16,4 
overige infrastructuur 84,3 — 84,3 4,1 

Industrie, landbouw, diensten 652,6 223,7 876.3 43,0 
afzonderlijke kredieten 247,4 12,2 259,6 12,7 
globale kredieten 405,2 211,5 616,7 30,3 
toewijzingen uit lopende globale kredieten 309,1 — 309,1 15.2 

(1) Af wegens dubbelteilmgen van proiecten die aan meerdere doeistellmgen legeiijkertiid voldoen. 
(2) Zie noot 3 bi| labe! 2 op biz. 25. 
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Ongeveer 84 % van het bedrag had betrekking op re
gionale projecten, 36 % op projecten van communau-
talr belang (vooral vanwege hun bijdrage tot de ener-
giedoelstellingen) en 20 % op projecten die aan beide 
doelstellingen beantwoordden. 

De betrokken projecten bevonden zieh voornamelijk 
in Schotland (159,7 miljoen of bijna een derde van het 
totale bedrag) en in Noord-Engeland, Yorkshire en  
Humberside. alsmede Noordwest-Engeland (184 mil
joen). 

De energieprojecten beoogden vooral de interne 
energiebronnen te ontginnen. Dit gold voor de kern-
centrale van Torness Point, nieuwe installaties voor 
de verwerking van kernbrandstoffen te Windscale en  
de ontginning van het Magnus-aardolieveld in de 
Noordzee (in totaal 162,2 miljoen). Daarnaast zijn een 
elektrische centrale op de Shetland-eilanden en de 
koppeting van de Orkaden aan het Schotse stroom-
koppetnet gefinancierd (26,2 miljoen); doordat laatst-
genoemd project de eigen stroomopwekking op 
deze eilenden zai verminderen, kunnen brandstoffen 
worden uitgespaard. 

Regionale infrastructuurprojecten zijn vooral in 
Schotland gesteund (84,3 miljoen). Hier zijn bedra-
gen toegekend voor de aanleg van nieuwe wegen, 
met name rond Edinburg en Glasgow, de watervoor-
ziening en afvalwaterzuivering, alsmede verbeterln-
gen aan het wegennet in de Highlands, de Gram 
pians, Dumfries, Galloway, Strathclyde, Tayside en in 
het Borders-gebied, uitbreiding van de luchthaven 
van Dundee en werken op industrieterreinen in het 
zuiden van Schotland. Daarnaast is de verbetering 
van de spoorverbindingen met Bristol en Londen ge
steund door een krediet voor de uitbreiding van het 
slaapwagenpark. In Yorkshire en Humberside zijn 
kredieten toegekend voor de watervoorziening en af
valwaterzuivering, Verbeteringen aan het wegennet 
en voor bedrijven die vaste afvalstoffen verwerken. In 
Noordwest-Engeland zijn bedragen toegezegd voor 
watenverken en voor de aanleg van een autoweg, en  
in Wales voor de watervoorziening, de afvalwaterzui
vering en een deel van de rondweg van Cardiff  
(23,4 miljoen). Ook in Zuldwest-Engeland zijn water-
zuiveringsprojecten gefinancierd en wel te Plymouth,  
Bideford en Wadebridge (9,1 miljoen). 

De industriële kredietverlening is verdrievoudigd en  
bedroeg 79,9 miljoen. Genoemd kunnen worden fa-
brieken van pompen voor kerncentrales bij Glasgow, 
van Informatlesystemen te Leeds, van hydraulische 
motoren te Plymouth en van elektriciteitskabels In  
Noordwest-Engeland. Voor het industriële en toeristi-

sche midden- en kleinbedrijf in regionale ontwikke-
lingsgebieden zijn drie nieuwe globale kredieten toe
gekend en is een lastgevingsovereenkomst afgeslo-
ten met Britse overheden. 

Dit lopende kredieten met globaal karakter zijn 33 be
dragen toegewezen voor industriële en toeristische 
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projecten van kleine omvang (7,8 miljoen). Deze pro-
jecten bevonden zieh vooral in Yorkshire en Humber-
side, Noordwest-Engeland en Schotland. 

In Frankiijk was sprake van een stijging met 73 % tot 
in totaal 461,9 miljoen, waarvan 424,3 miljoen uit 

eigen middelen en 37,6 miljoen uit het nieuwe instru 
ment. 

Evenals in voorafgaande jaren was ook in 1982 het 
grootste deel hiervan bestemd voor energieprojecten 
(311,7 miljoen). Er was evenwel eveneens sprake van 
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een hervatting van de kredietverlening in de produk-
tieve sectoren (39,8 miljoen ult eigen middelen en  
37,6 miljoen uit het nieuwe instrument) en een stij-
glng van de bedragen voor kleine infrastructuurpro-
jecten (72,7 miljoen). 

Verschillende kredieten beoogden de ontginning van 
interne energiebronnen. Zo zijn bedragen ter be-
schikking gesteld voor de eerste twee eenheden van 
de kerncentrale van Belleville en voor de snelle  
kweekreactor Super-Phénix te Creys-Malville in de 
Alpen. Bovendien is een nieuwe eenheid gefinancierd 
van de thermische centrale van Meyreuil, alsmede 
een uitbreiding van de bruinkoolwinning te Gardanne, 
die bestemd is voor de opwekking van stroom in de 
eerder genoemde centrale. De verlenging van de 
bruinkoolwinning in deze mijn zal circa 2 000 man aan 
het werk houden. 

De Industriële kredietverlening (77,4 miljoen) is ten  
goede gekomen van de uitbreiding en modernisering 
van een fabriek van speciale staalsoorten voor o.a. 
de vllegtuigbouw ten zulden van Toulouse en van het 
industriële midden- en kleinbedrijf. 

Er zijn twee globale kredieten toegekend voor kleine
re projecten in de industrie en de dienstensector, 
enerzijds in regionale ontwikkelingsgebieden (16,1  
miljoen uit eigen middelen) en anderzijds in andere 
gebieden (37,6 miljoen uit het nieuwe Instrument). In 
1982 zijn 51 toewijzigingen verricht voor in totaal 16,1  
miljoen ten behoeve van 38 industriële projecten 
(11,7 miljoen) en 13 toeristische projecten (4,4 mil
joen) die alle gelokaliseerd waren in ontwikkelingsge
bieden, vooral in West-Frankrijk (16) en Zuidwest-
Frankrijk (13). 

Een derde globaal krediet beoogt de financiering van 
kleinere investeringen in de zeevisserij, met name  
met het oog op de modernisering van de vioot en van  
de visverwerking. 

Det gefinancierde infrastructuurprojecten omvatten 
werken aan de spoorweg Le Mans—Nantes ter ver-
snelling van het verkeer, verbeteringen aan de ha
vens van La Rochelle-La Pallice aan de westkust en 
Séte aan de zuidkust, alsmede steenkoolterminals in 
de havens van Rouaan en Marseille-Fos. Tenslotte 
zijn drie nieuwe globale kredieten toegekend ter fi
nanciering van kleinere overheidsinvesterlngen. 

Uit lopende globale kredieten zijn 158 bedragen toe-
gewezen voor in totaal 46,6 miljoen ten behoeve van 
wegwerken van plaatselijke overheden in vooral Zuid-
west-Frankrijk (115 b edragen voor 26,9 m iljoen) en 

West-Frankrijk (21 bedragen voor 11,4 miljoen). Bo
vendien zijn bedragen van in totaal 4,8 miljoen toege-
wezen voor werken in de havens van Nantes, Dieppe 
en Saint-Vaast-la-Hougue. 

Het in Griekenland toegekende bedrag is bijna ver-
drievoudigd tot 458,5 miljoen, waarvan 333,6 miljoen 
uit eigen middelen en 124,9 miljoen uit het nieuwe in
strument. Het bedrag, bestemd voor hulp bij de  
wederopbouw in de aardbevingsgebieden, is geheel 
toegezegd in de vorm van een krediet van 80 miljoen 
uit het nieuwe instrument — met rentesubsidie — 
voor herstelwerkzaamheden aan de wegen en  
spoorwegen, de wederopbouw van het woningbe-
stand, Scholen en andere gebouwen (zie biz. 28). 

De in Griekenland toegekende kredieten beogen 
vooral de regionale ontwikkeling te bevorderen door 
Verbetering van de verbindingen (139,6 miljoen ult 
eigen middelen en 44,9 mlljoen ult het nieuwe instru
ment) en door steun aan het bedrijfsleven (138,7 mil
joen). De gefinancierde waterkrachtcentrales van Ri 
gai en Stratos — met een totaal vermögen van 360 
MW— kunnen eveneens bijdragen tot een vermlnde-
rlng van de aardolie-invoer. 

Wat de verbindingen betreft zijn kredieten toege
kend voor de uitbreiding en modernisering van de te-
lefoondienst buiten de agglomeraties van Athene en 
Saloniki, alsmede voor de wegen Saloniki—Serres  
(en verder direct naar de Bulgaarse grens) en Pe 
tras—Olympia, die van belang zijn voor de ontwikke 
ling van respectievelijk Oost-Macedonië en de Pelo
ponnesus. 

Eveneens is een bedrag ter beschikking gesteld voor 
verdere werken op de industrieterrelnen te Komotini, 
Kavala, Volos, Patras en Heraklion — prioritaire ont-
wikkelingskernen in het regionale plan. 

De industriële kredietverlening is ten goede geko
men van de bouw of omschakeling op steenkool van 
drie cementfabrieken, de aanleg van een steenko-
lenterminal voor de bevoorrading van deze bedrijven 
en de modernisering en uitbreiding van een alumini
um- en aluminafabriek aan de golf van Korinthe (in to
taal 55,3 miljoen). 

Voorts zijn zes globale kredieten toegekend ter  
financiering van kleinere industriële en toeristische 
projecten (48,4 miljoen), alsmede van investeringen 
op boerenbedrijven, van de agro-industrie en op het 
gebied van collectieve irrigatieprojecten (35,2 mil
joen). 
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Dit lopende globale kredieten zijn in 1982 78 bedra-
gen toegewezen voor in totaal 51.4 miljoen. Een toe-
wljzing van 165 000, gepaard gaande met een rente-
subsidie uit de algemene begroting van de Gemeen-
schappen, was bestemd voor een museum te Mllos 
in de Cycladen; dit was het eerste bedrag dat de 
Bank ooit ter beschikking heeft gesteld ter bescher-
ming van het culturele en architectonische erfgoed 
van de Gemeenschap: het project kan bovendien bij-
dragen tot de bevordering van het toerisme op het 
eiland. 

Het grootste deel van de toewijzingen Is ten goede 
gekomen van M idden-Grlekeniand en voor de kust 
llggende eilanden, Macedonië, de Peloponnesus en 
Thessalië. De gesteunde projecten hadden betrek-
king op de voedingsmiddelenindustrie, het toerisme, 
de textiet- en leernijverheid en de landbouw. Wat dit 
laatste betreft waren vier toewijzingen bestemd voor 
de financiering van de modernisering van circa 500  
landbouw- en veeteeltbedrijven. Tenslotte is 6,5 mil
joen toegewezen voor 7 kleinere energiebesparlngs-
projecten. 

De kredietverlening in lerland is gestegen van 342,6  
miljoen in 1981 tot 408,5 miljoen in het versiagjaar 
(waarvan 325,4 miljoen uit eigen middelen en 83,1 mil
joen uit het nieuwe instrument). Bij ruim vier vijfde 
van het totale bedrag zijn rentesubsidies toegekend 
in het kader van het E.M.S. (zie biz. 27). 

wegennet (24,8 miljoen). Twee kredieten hadden 
bovendien betrekking op waterprojecten en de afwa-
tering van landbouwgrond. 

In de energiesector zijn bedragen toegezegd voor de 
eerste kolen stokende centrale in het land te Money- 
point, de uitbreiding van de turf stokende centrales 
te Shannonbridge en Lanesborough en de aanieg 
van een gasieiding tussen het aardgasveld van 
Kinsale Head in de lerse zee en de agglomeratie van 
Dublin, waar later ook de vele industriële bedrijven op 
aardgas zullen worden aangesloten. Deze projecten 
zullen het mogelijk maken de invoer van aardolie met 
circa 1,6 miljoen ton aardolie-equivalent te verminde 
ren. 

In de direct produktieve sectoren zijn kredieten toe
gekend voor een cementfabriek te Limerick, voor een 
graanverwerkend bedrijf te Ringaskiddy waar in de 
Gemeenschap ingevoerde Produkten zoals protéi
nes, glucose, dextrose, zetmeel en graankiemen zul
len worden geproduceerd, een nieuw bouwprogram-
ma voor gerede fabriekshallen en de voortgezette 
bouw en uitbreiding van vakopleidingscentra voor de 
industrie en de landbouw, 

Tenslotte zijn drle globale kredieten voor in totaal 
12,3 miljoen toegekend ter financiering van kleine  
toeristische projecten en van investeringen op land-
bouwbedrijven. 

Aile ge financierde projecten dragen bij tot de regio 
nale ontwikkeling van het land. De onderverdeling is  
als Voigt: 

Tabel δ: Kredietverlening in lerland In 1982 
Onderverdeeld naar herkomst der middelen en naar sector 

(rnll|. Ecu) 

- Industrie 
Landbouw 

Diensten Energie 
Inirastruc· 

tuur Totaal 

Uit eigen middelen 113,7 66,6 145,1 325,4 
Uit het nieuwe 
instrument — 37,8 45,3 83,1 

Totaal 
% 

113,7 
27.9 

104,4 
25.5 

190,4 
46.6 

408,5 
100.0 

Bijna 42 % had betrekking op de verbindingen tussen 
de diverse delen van he t land en met het buitenland:  
voortzetting van de modernisering van de telefoon-
dienst (146,2 miljoen) en verbeteringen aan het 

Uit lopende globale kredieten zijn 462 bedragen toe
gewezen voor in totaal 55,6 miljoen ten behoeve van 
vooral investeringen In het toerisme, de metaalcon-
structie en de machinenijverheid, de houtlndustrie, 
de voedingsmiddelensector, de landbouw en de 
visserij. Tien toewijzingen voor in totaal 6.4 miljoen 
waren bestemd voor de modernisering van 480  
landbouw- en veeteeltbedrijven. Tenslotte zijn 7 toe
wijzingen voor in totaal 1,4 miljoen gegaan naar kleine 
energiebesparingsprojecten. 

In Denemarken was sprake van toeneming van 142,9  
miljoen in 1981 tot 305,3 miljoen in het versiagjaar; 
hiervan was 209,3 miljoen afkomstig uit de eigen mid
delen en 96 miljoen uit het nieuwe instrument. De 
kredieten zijn vooral ten goede gekomen van projec
ten die de aardolie-afhankelijkheid kunnen beperken, 
zoals de modernisering en uitbreiding van stadsver-
warmingen te Aarhus en Varde (73,4 miljoen) met cir
ca 270 ODO inwoners, de bouw van een behandelings-
installatie voor het aardgas uit het Tyra-veld in de 
Noordzee en nieuwe secties van het gasleidingnet 
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voor distributiedoeleinden en voor de koppeling via 
Noord-Duitsland aan het Europese net. Deze projec-
ten zullen de aardolie-invoer met ongeveer 380 000  
ton aardolie-equivalent per jaar kunnen beperken. 

Ben krediet was bestemd voor de aanleg van een on-
derzeese telefoonkabel naar Nederland. De overige 
bedragen betroffen vervoersprojecten van regionaal 
belang, zoals de aanleg van de autoweg tussen Ko
penhagen en het elland Falster met twee bruggen 
over de Storstrom, de ultbrelding van de visserijha-
ven te Tejn op Bornholm, de uitdieping van de haven  
van Aalborg en de aanleg van een luchthaven te  
Jakobshavn op Groenland. 

De Bank heeft eveneens bijgedragen tot de financie 
ring van een visserijcentrum te Hirtshals, alsmede de 
uitbreiding van de afvalwaterzuivering te Nakskov, die 
kan bijdragen tot de vermindering van de verontreini-
ging van de Oostzee overeenkomstig de doelstelling 
van de Conventie van Helsinki. 

Tenslotte is wederom een globaal krediet toegekend 
aan de Deense Staat. Uit lopende globale kredieten 
zijn 28 bedragen toegewezen voor het industriële  
midden- en kleinbedrijf in Deense ontwlkkellngsge-
bleden, vooral op het gebied van de metaalconstruc-
tie en de voedingsmiddelenindustrie. Bovendten 
waren twee toewijzingen van in totaal 3,6 miljoen 
bestemd voor kleine stadsverwarmingsprojecten. 

In België Is in totaal 60.5 miljoen toegekend. tegen-
over 182.5 miljoen in 1981. Van het totale bedrag was 
negen tiende bestemd voor de kerncentrales van Ti-
hange bij Luik en van Doel bij Antwerpen. Ult een 
nieuw globaal krediet zijn bovendien vier bedragen 
toegewezen in Wallonië — met name voor een fa-
briek van samengestelde kunstmest en een van gein-
tegreerde circuits — en een In Viaanderen, te weten 
in de Provincie Limburg. 

Tenslotte is in Dultsland een krediet van 20,8 miljoen 
gegaan naar de tweede eenheid van de kerncentrale 
van Philippsburg in Baden-Württemberg. 
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Kredieten in de Gemeenschap (^) 
A. Uit eigen middelen 

Projecten geflnancierd tn 1982 
In 1982 is voor een bedrag van 3 453,2 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking heb-
bend op kredieten ult eigen middelen voor projecten in de Gemeenschap (zie biz. 28 tot 43 voor de economische 
aspecten van deze projecten). In deze lijst zijn de economische doelstellingen aangegeven, waaraan de projecten beant-
woorden; de indeling is gelijk aan die welke is toegepast In tabe! 2 op biz. 25. Projecten gefinanclerd krachtens artikel 
130 a) van het Verdrag van Rome vallen onder het hoofd regionale ontwikkeling. Projecten gefinancierd krachtens artikel 
130 c) vallen onder de hoofden energievoorziening en communautaire infrastructuur. Modernisering en omschakeling 
betreft eveneens projecten gefinancierd krachtens art. 130 c), alsmede de projecten 54 en 103 die zijn gefinancierd 
krachtens art. 130 b) (zie ook biz. 25). De betrokken kredieten vallen geheel onder verantwoordelijkheid van de Bank en 
verschijnen als zulks In de boekhouding. 
Voor sommige projecten zijn tevens kredieten uit het nieuwe communautaire leningslnstrument verstrekt (zie biz. 55 en 
56): deze projecten zijn voorzien van een sterretje. Het teken 4- bij een kredletbedrag wil zeggen, dat hierbij een 
rentesubsidie van 3 % is toegekend krachtens het E.M.S. voor projecten in Italië en lerland. De kredieten voor het herstel 
van de aardbevingsschade in Italië (zie biz. 28) zijn cursief gedrukt; bij deze kredieten is eveneens een rentesubsidie van 
3 % toegekend. 

Gebruikte afkortingen 

Italië 

ETBA EHiniki Trapeza Viomichanlkis Italië ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 
Anaptixeos A.E. SpA. 

CAECL Caisse d'Aide à l'Équipement ENI Ente Nazionale Idrocarburi 
des Collectivités Locales IMI Istituto Mobiliare Italiano 

ANAS Azienda Nazionale Autonoma IRFIS Istituto Regionale per H Finanziamento 
delle Strade alle Industrie in Sicilia 

BNL Banca Nazionale del Lavoro ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Economico 

CENTROBANCA Banca Centrale di Credito dell'Italia Meridionale 

Popolare ITALGAS Società Italiana per il Gas p.A. 

as Credito Industriale Sardo SIP Società Italiana per lEsercizio Telefo

CREDIOP Consorzio di Credito per le nico p.A. 
Opere Pubbliche Verenigd 

EFIBANCA Ente Finanziario Interbancario Koninkrijk NWC National Water Council 

(t) Oe geopende kredieten luiden in het aigemeen in de tegenwaarde van de nationale valuta. 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Moderniserlng/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

BELQIË 
miljoen ECU 

60,5 
Bfr. 2,75 miljard 
1.—2.—3. Kerncentrales van Tihan-
ge (Luik) — tweede en derde eenheid 
(902, respectievelijk 1 003 MW) — en 
van Do el (Oost-Vlaanderen) — derde 
en Vierde eenheid (897, respectievelijk 
1 003 MW) 
Intercom en Ebes via Beigelectric 
Finance B.V. 
— Bfr. 1 miljard 22,1 
— Bfr. 500 miljoen 11,0 
— Bfr.l miljard 21,9 
4. Globaal krediet aan de Nationale  
Maatschappi) voor Krediet aan de  
Nljvertield (N.M.K.N.) ter financiering 
van kleinere industriële projecten In 
de Belgische regionale ontwikkellngs· 
gebieden 
Bfr. 250 miljoen 5.5 

DENEMARKEN 209,3 

Deense kr. 1 715,1 miljoen 
5. Modernisering en uitbrelding van 
de stadsverwarming te Aarhus 
(Noord-Jutland) 
Gemeente Aarhus 
Deense kr. 560 miljoen 68,5 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

4,9 

miljoen ECU 
6. Voedingsleidingen voor de stads
verwarming te Varde (Ribe) 
Gemeente Varde 
Deense kr. 40,3 miljoen 

7.—8. Gaslelding van 273 km voor 
de aardgasvoorziening van 21 ge-
meenten in Zuid-Denemarken (Zuid-
Jutland, RIbe.VejIe) 
Naturgas Syd l/S via de Kongerlget 
Danmarfcs Hypotekbank og Flnans-
forvaltnlng 
— Deense kr. 120 miljoen 
— Deense kr. 100 miljoen 

9.—10.* Wegvak van 28,5 km van de  
autoweg Kopenhagen—Rodby tussen 
Udby (Sjaeiland) en 0nslev (Falster) 
met bruggen over de Storstrom te  
Faro 
Deense staat (Mlnlsteiie van Flnan-
clën) 
— Deense kr. 300 miljoen 
— Deense kr. 350 miljoen 

11. Uitbreiding van de haveninstalla-
ties te Tejn (Bornholm) 
Tejn Havnebestyrelse 
Deense kr. 9,3 miljoen 

14.7 
12,2 

36,6 
42,5 

1.1 
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Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen ECU 

12. Vergrotlng van het profiel van de  
vaargeul tussen Aalborg en het Katte
gat (Noord-Jutland) 
Aalborg Havnevœsen 
Oeense kr. 6Θ miljoen 8.3 

13. Aanleg van een luchthaven te  
Jakobshavn aan de westkust van 
Groenland 
Deense Staat (MInisterle voor Groen 
land) 
Deense kr. 56 miljoen 6.8 

14. Vierde onderzeese telefoonkabel 
tussen het eiland Rome (ten westen 
van Jutland) en Anjum in Nederland 
ten behoeve van de verbindingen tus
sen Scandinavie en de Gemeenschap 
Post- og Teiegrafvaesenet via de  
Deense Staat (MInIsterìe van Finan-
ciën) 
Deense kr. 17,5 miljoen 2,1 

15. Uitbreiding van de afvaiwaterzui-
vering te Nakskov en aanleg van e en 
leiding van 12 km voor de lozing In de  
Belt (Storstrom) 
Gemeente Nakskov 
Deense kr. 14 miljoen 1,7 

16. Bouw van een research- en ont-
wikkelingscentrum voor de visserij te  
Hirtshals (Noord-Jutland) 
Nordsecentret, Fiskerl- og Havforsk-
nlngscenter Selvejende Institution 
Deense kr. 30 miljoen 3,7 

17. Globaal krediet aan de Deense 
Staat (MInisterle van FInanclön) ter 
financiering van kleinere industriele en 
toeristische projecten in regionale  
ontwikkelingsgebieden 
Deense kr. 50 miljoen 6,1 

DUITSLAND ^ 

DM 50 miljoen 

18. Kerncentrale van Philippsburg  
(Baden-Württemberg) — tweede een-
heid (1 281 MW) 
Kernkraftwerk Philippsburg GmbH 
DM 50 miljoen 20,8 

GRIEKENLAND 333,6 

drachme 21 485 miljoen 

19. Waterkrachtcentrale van Rigai  
(210 MW) ten noorden van loannlna 
(Epirus) 
DImosIa Epichirisi llektrismou 
drachme 1 250 miljoen 18,7 

20.—21. Waterkrachtcentrale van 
150 MW in de Acheloos blj^Stratos 
(West-Griekenland) 
Dimosia Eplchlrlsi llektrismou 
— drachme 1 250 miljoen 20,1 
— drachme BOO miljoen 12,0 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen ECU 

22. Aanleg van 78 km weg tussen 
Thessaloniki en Serres (Macedonië) 
Grlekse Staat (Mlnisterie van Econo-
mische Zaken) 
drachme 700 miljoen 10,5 

23. Weg Fatras—Olympia: aanleg 
van e en nieuw tracé over 72 km, ver-
beteringen aan 40 km en aanleg van 
plaatselijke wegen (Peloponnesus) 
Grlekse Staat (Ministerie van Econo-
mlsche Zaken) 
drachme 1 miljard 15,0 

24.—25.· Uitbreiding en modernise-
ring van de teiefoondienst 
OTE — Organismes Tìlepikolnonlon 
tis Ellados A.E. 
— 333 000 nieuwe aansluitingen 

drachme 6.2 miljard 99,1 
— 81 600 nieuwe aansluitingen op 

het platteland 
drachme 1 miljard 15,0 

26. Aanleg van industrieterreinen te  
Komotini (Thracië). Kavala (Gost-
Macedonië), Volos (Thessalië). Fatras  
(Peloponnesus) en Heraklion (Kreta) 
ETBA ten behoe ve van V iomlchanikes 
perioches ETBA A.E. (VIPETBA) 
drachme 300 miljoen 4,5 

27. Uitbreiding en modernisering van 
een alumina- en aluminiumbedrijf, als-
mede de bouw van 250 arbeiderswo-
ningen (Midden-Griekenland) 
Aloumlnion tis Eilados A.E. via de  
ETBA 
drachme 1 miljard 15,0 

28. Bouw van een cementfabriek te  
Milaki (Euboea) 
Heracles Anonlmos Genlkl Etairia 
Tsimenton A.E. via de Ethniki Trapeza 
tis EMados 
drachme 600 miljoen 9,6 

29. Omschakeling op kolenstook. 
uitbreiding van de produktiecapaciteit 
en milieubeschermingsinstallaties van 
een cementfabriek te Mikro Vathy Av-
lldos (Midden-Griekenland) 
Tsimenta Chalkidos A.E. 
drachme 1 300 miljoen 19,5 

30. Omschakeling van een cement
fabriek te Volos in Thessalië op steen-
kool 
Heracles Anonlmos Genlkl Etairia 
Tsimenton A.E. via de ETBA 
drachme 300 miljoen 4,8 

31. Bouw van een kolenterminal te  
Milaki op Euboea voor cementfabrle-
ken te Milaki en Volos 
Mesogiakai Eplchirlsls Anthrakos 
A.E. via de ETBA 
drachme 400 miljoen 6,4 
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32.—33. Globale kredieten aan de 
Ethniki Trapeza Ependiseon Vioml-
chanlkis Anaptixeos A.E. (ETEBA) ter 
financiering van kleinere industriële en 
toeristische projecten 
— drachme 520 mlijoen 8,3 
— drachme 1 miljard 15,0 

34. Globaal krediet aan de Ethniki 
Trapeza tis Ellados ter financiering  
van kleinere industriële projecten 
drachme 1 250 miljoen 20,1 

35. Globaal krediet aan de Trapeza 
Ependiseon A.E. ter financiering van 
kleinere industriële projecten 
drachme 310 miljoen 5,0 

36.-37. Globaal krediet aan de 
Agrotiki Trapeza tis Ellados ter finan 
ciering van 
— kleinere agro-industriële projecten 

en investeringen op boerenbe-
drijven 
drachme 605 miljoen 9,7 

— kleinere agro-industriële investe
ringen, investeringen op boeren-
bedrijven en kleine collectieve irri-
gatieprojecten 
drachme 1 700 miljoen 25,5 

FRANKRUK 424,3 

Ffr. 2 731 miljoen 

38.—39. Kerncentrale van Belleville  
(Centre) — eerste en tweede eenheid 
(beide 1 270 MW) 
Électricité de France (EDF) — Ser
vice National 
— Ffr. 500 miljoen 
— Ffr. 600 mlijoen 

40. Kerncentrale Super-Phénix 
(1 200 MW) te Creys-Malville (Rhône-
Alpen) 
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides (NERSA) 
Ffr. 300 miljoen 

41.—42. Bruinkoolmijn en bruinkool 
stokende elektrische centrale van 600  
MW te Gardanne bij Aix-en-Proven ce 
(Provence-Alpen-Côte d'Azur) 
Chart>onnages de France 
— Ffr. 350 miljoen 
— Ffr. 250 miljoen 

43. Opheffing van 54 overwegen in 
de spoorweg Le Mans—Nantes met 
het oog op de verhoging van de 
rijsnelheid 
via de CAECL 
— Région des Pays-de-la-LoIre 

Ffr. 25 miljoen 
— Département du Maine-et-Loire 

Ffr. 10 miljoen 
— Département de la Sarthe 

Ffr. 16,5 miljoen 
Totaal Ffr. 51,5 miljoen 

80,4 
91,6 

45,8 

56,3 
37,6 

7.8 
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44.—45. Ultbreiding van de handels-
haven van La R ochelle-La Pallice door 
aanleg van 1 800 m dijken, haventer-
reinen en een kade van 180 m (Poi-
tou-Charentes) 
via de CAECL 
— Chambre de Commerce et d'In

dustrie de La Rochelle 
Ffr. 8 miljoen 1,2 

— Département de la Charente-
Maritime en Syndicat Intercom
munal à Vocation Multiple de la 
région de La Rochelle 
Ffr. 24 miljoen 3.6 

46. Uitbreiding van de kolentermi-
nals van Grand-Couronne et Saint-
Wandrille in de haven van Rouaan 
(Opper-Normandië) 
Port Autonome de Rouen via de 
CAECL 
Ffr. 15 miljoen 2.3 

47. Uitbreiding van de kolenover-
slagfaciliteiten te Fos 
Port Autonome de Marseille via de 
CAECL 
Ffr. 60 miljoen 9,0 

48. Uitbreiding van de haven van 
Séte (Languedoc-Rousillon) met een 
aanlegplaats vo or massagoederenver-
keer en twee aanlegplaatsen voor 
roll-on/roll-off-schepen 
Chambre de Commerce et d'Indus
trie de Séte via de CAECL 
Ffr. 17,5 miljoen 2,6 

49.—50.—51. Globale kredieten aan 
de CAECL ter financiering van kleine 
re overheidsinvesteringen in ontwikke-
lingsgebieden 
— Ffr. 100 miljoen 16,1 
— Ffr. 100 miljoen 15,1 
— Ffr. 100 miljoen 15,1 

52. Uitbreiding en modernisering van 
de produktie-installatles voor speciaal 
staal te Pamiers (Midi-Pyrénées) 
Creusot-Loire S.A. 
Ffr. 35 miljoen 5,6 

53. Global krediet aan de CEPME— 
Crédit d'Équipement des Petites et 
Moyennes Entreprises ter financie 
ring van kleinere projecten in ontwik-
kelings- en omschakelingsgebieden 
Ffr. 100 miljoen 16,1 

54. Globaal krediet aan de CCCC— 
Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
ter financiering van projecten in de 
visserijsector in ontwikkelingsgebie-
den längs de kust 
Ffr. 120 miljoen 18.1 

• · 
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325,4 
lers £ 224,4 miljoen 

55. Kolen stokende centrale te 
Moneypoint (Mid-West) — twee een-
heden van elk 300 MW 
Electricity Supply Board 
lers £ 28 miljoe n 40,5 + 

56.· Gasleiding van 222 km tussen 
het aanlandingspunt van het aardgas 
uit het Kinsale Head-veld voor de kust 
bij Cork en Dublin 
Bord Gais Eireann 
lers £ 18 miljoe n 26,1 + 

57. Verbeteringen aan het wegennet 
lerse Staat (MInlsterie van Financlën) 
lers £ 7 miljoen 10,2 -I-

58. Verbeteringen aan de wegennet
ten rond Dublin en Cork 
terse Staat (Minlsterie van Financlën) 
lers £ 10 miljoen 14.6 -f-

59.* Uitbreiding en modernisering 
van de telefoon- en telexdienst, be-
trekking hebbend op 54 000 aanslui-
tingen 
Department of Posts and Telegraphs 
via Irish Telecommunications In vest
ments Ltd 
lers £ 75 miljoe n 108,6 + 

60. Afwatering van 58 000 ha land-
bouwgrond in de graafschappen 
Meath, Limerick en Mayo 
terse staat (MI nlsterie van Financlën) 
lers £ 3 m iljoen 4,4 + 

61. Watervoorziening en afvalwater-
zuivering in de graafschappen Dublin. 
Meath, Kildare, Wicklow, Wexford, Kil
kenny, Tipperary en Waterford 
lerse staat (Mlnisterie van Financlën) 
lers £ 5 milj oen 7.3 + 

62.—63. Bouw van 45 kant en klare  
bedrijfshallen via de lerse staat (Ml-
nisterle van Financlën) 
— Industrial Development Authority 

ters e 11,6 miljoen 16,9 -I-
— Shannon Free Airport Develop

ment Company Limited 
lers E 7,9 miljoen 11,5 + 

64. Uitbreiding en modernisering van 
een cementfabriek te Limerick 
Irish Cement Ltd 
iers E 40 miljoen 57.9 

65. Fabriek voor de verwerking van 
zachte tarwe te Ringaskiddy in het 
graafschap Cork 
Wheat Industries Limited 
lers E 5 miljoen 7.2 | 
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66. De bouw van 28 vakopleidings-
centra voor de Industrie en de land-
bouw en ultbreiding en modernlserlng 
van 18 andere centra 
lerse Staat (Minlsterle van Financiën)  
lers £ 5.4 miljoe n 

67.—68. Globale kredieten aan de  
ICC — industrial Credit Company 
Limited ter financiering van kleinere  
toeristische projecten 
— lers C 2 miljoen 
— lers £ 4 miljoen 

69. Globaal krediet aan de ACC — 
Agricultural Credit Corporation ter 
financiering van investeringen op 
boerenbedrijven 
lers £ 2,5 miljoen 

ITALIË 

7.9 + 

2,9 
5,8 

3,6 

1586,7 

lire 2 094 mlljard 

70.—71. Ontginning van het aard-
olieveld Sarago Mare voor de kust van 
Porto Civitanova (de Marken) 
Elf Italiana S.p.A., Società Petrolifera 
Italiana p.A. en Coparex S.A. via het 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
— lire 40,8 miljard 31.0 
— lire 7,2 miljard 5.4 

72. Ontginning van het aardgasveld 
Porto Corsini voor de kust van Raven
na (Emilia-Romagna), het veld Barba
ra voor de kust van Falconara (de 
Marken) en het veld Ada voor de kust 
van Chioggia (Venetlë) 
Agip S.p.A. 
lire 100 miljard 75,4 + 

73. Energiebesparing In een petro-
leumraffinaderij bij Augusta (Sicilië) 
Esso Italiana S.p.A. via de IRFIS 
lire 15 miljard 11,4 

74. Aanleg van 258 km van de gas-
leidlng Algerije—Italiê tussen Melizza-
no in Campanie en Civita Castellana in 
Latium. alsmede de bouw van com-
pressorstations te Enna op Sicilië en  
Tarsia in Calabrië 
Snam S.p.A. via de ENI 
lire 120 miljard 91,2 + 

75. Aanleg van 31 km gasleiding tus
sen de TAG-leiding — waarmee Rus 
sisch gas wordt aangevoerd — en het 
nationale net te Palmanova (Frlaul-
Venezia Giulia) 
Snam S.p.A. 
lire 5,5 miljard 4.2 + 

76. Uitbreiding van het aardgasnet 
van Bologna (Emilia-Romagna) 
Azienda Municipalizzata Gas e 
Acqua via het Istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
lire 6 miljard 4,5 + 
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77. Uitbreiding van het aardgasnet in 
het da! van de Arno (Toscane) 
Fiorentina Gas S.p.A. via de EFIBAN-
CA 
lire 5 miljard 3,8 + 

78.* Uitbreiding van het aardgasnet-
ten in de gemeenten Tuhjn, Novara, 
Asti, Mondovì (Piémont), Savona en  
Sarzana (Ligurië) 
Itaigas via de SAFOP—BNL 
lire 20 miljard 15,1 + 

79. Herste! van het elektriciteitsnet 
in Campanlë en Basilicata na de aard-
bevingen in november 1980 
ENEL 
tire 10 miljard 7,6 

. Voltooiing van de Fréjus-tunnel 
door de Alpen tussen Italië en Frank-
rijk 
Società Italiana per il traforo del 
Frejus 
lire 24 miljard 18,1 

81. Wegvak van 32 km van de 
Friaul-autoweg tussen Carnia-Pon teb-
ba en de Gostenrijkse grens 
Autostrade — Concessioni en Co
struzioni Autostrade S.p.A. via de 
Cassa di Risparmio delie Provincie 
Lombarde 
lire 40 miljard 30,7 

82. Verbeteringen aan d rie nationale  
wegen die toegang geven tot grens-
overgangen met Frankrijk en Zwitser-
land (Piémont—Val d'Aosta) 
ANAS 
lire 34,5 miljard 26.0 + 

83. Verbeteringen aan het wegennet 
in de Abruzzen 
ANAS 
lire 33 miljard 25,3 + 

84. Verbeteringen aan een hoofdweg 
in Basilicata 
ANAS 
lire 34 miljard 25,7 + 

85. Centrale voor Internationale tele-
foonverbindingen te Palermo op Slci-
iië 
Italcable via de IRFIS 
lire 15 miljard 11,3 

86.—87. Uitbreiding van voigstations 
voor satellietverbindingen 
— in de provinole Aquila (Abruzzen) 

Teiespazio S.p.A. via de 
EFIBANCA 
lire 14 miljard 10,6 

— te Gera Lario (Lombardije) 
Teiespazio S.p.A. 
lire 8 miljard 6,0 
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88. Uitbreiding van het telefoonnet in 
Calabrië met 67 000 nieuwe aansluitin-
gen 
SIP via de IMI 
lire 100 mitjard 76,0 + 

89. Uitbreiding van het telefoonnet in 
Sicilië met circa 166 000 nieuwe aan-
sluitingen 
SIP via de BNL 
lire 100 miljard 75,5 + 

90.· Uitbreiding van het telefoonnet 
in Apulië met 138 000 nieuwe aanslui-
tingen 
SIP via de CREDIOP 
lire 90 miljard 68,0 + 

91. Herstelmaatregeien voor het te
lefoonnet In Camparne en Basilicata 
na de aardbevingen in november 1980  
SIP 
lire 10 miljard 7,6 

92. Irrigatie van rulm 18 000 ha en  
afwatering van bijna 25 000 ha te Bi-
ferno (Molise), Stornara en Sinni (Apu 
lië en Basilicata), Tacina Alessi (Cala 
brië), Campidano en Oristano (Sardi-
nië) 
Cassa per li Mezzogiorno 
lire 20 miljard 15,2 -F 

93. Uitbreiding van de watervoorzie-
ning van gebieden in Sardinië met bij
na 1 miljoen inwoners 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 35 miljard 26,6 

94. Uitbreiding van de watervoorzie-
ning te Napels en grote deien van  
Campanlë met in totaal 2 300 000 in
woners 
Cassa per ii Mezzogiorno 
lire 30 miljard 22,8 + 

95. Vergroting van de Pertuslllo- en  
Fortore-wateraanvoerleidingen ten be-
hoeve van de watervoorziening in de
ien van Apulië met 800 000 inwoners 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 55 miljard 41,8 + 

96. Uitbreiding van de watervoorzie
ning in Apulië  
italiaanse Staat 
lire 21,5 miljard 16,2 -F 

97.* Herstelwerkzaamheden aan de 
Pugliese-watertoevoerleiding na de 
aardbevingen in november 1980  
Italiaanse Staat 
lire 75 miljard 56,7 
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98. Watervoorziening en afva/water-
zuivering in 131 gemeenten In Campa-
nië en Basilicata ten behoeve van de  
herhuisvesting van bijna 65 000 inwo-
ners na de aardbevingen van no vem-
ber 1980 
Cassa per // Mezzogiorno 
fire 40 miljard 30,4 

99. Watervoorziening en afvaiwater-
zuivering in 83 gemeenten in Campa-
nië en Basilicata ten behoeve van de  
herhuisvesting van ruim 30000 inwo-
ners na de aardbevingen van novem-
ber 1980 
Cassa per il Mezzogiorno 
fire 15 miljard 11,5 

100.—101. Wegen- en spooraanslui-
tingen, watervoorziening en afvalwa-
terzuivering op de industrieterreinen 
te Olbia (Sardinlë), Brindisi en Bari  
(Apulië), Sangro Aventino en Val Pes 
cara (Abruzzen) 
Cassa per il Mezzogiorno 
— lire 20,1 miljard 15,3 
— lire 25 miljard 18,9 

102. Wegen- en spooraansluitingen, 
watervoorziening en afvalwaterzuive-
ring op de industrieterreinen te Syra
cuse, Ragusa, Gela en Enna (Sicillë) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 40 miljard 30,4 + 

103. Aanleg van een industrieterrein 
te Prato bij Florence (Toscane) 
Cassa di Risparmi e Depositi di 
Prato 
lire 6 miljard 4,6 

104. Globaal krediet aan de IMI ter 
financiering van kleinere infrastruc-
tuurprojecten die voldoen aan de 
communautaire doelstellingen op het 
gebied van de energievoorziening 
lire 20 miljard 15,2 + 

105. Omschakeling op kolenstook 
en energiebesparingen in een ce-
mentfabriek te Piacenza (Emilia-Ro
magna) 
industria Cementi Giovanni Rossi 
S.p.A. via de BNL-Sezione Credito in
dustriale 
tire 10 miljard 7,6 

106. Omschakeling op kolenstook 
van 8 cementfabrieken te Cividale del 
Friuli en Triëst (Friaul-Venezia Giulia), 
Genua (Ligurië), Pontassieve (Tosca
ne), Senigallia (de Marken), Sarche di 
Calavino (Trentino-Alto Adige), Rezza
to en Savignano (Emilia-Romagna), 
alsmede modernisering van laatstge-
noemd bedrijf 
Italcementi S.p.A. via de EFIBANCA 
lire 34 miljard 26,1 
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107. Omschakeling op kolenstook 
van de cementfabrieken te Samatzal 
en Scala di Ciocca (Sardinië) 
Cementerle di Sardegna S.pJV. via de 
CIS 
lire 7 miljard 5,4 

108. Uitbreiding en moderniserlng 
van een fabriek van glasvezels voor 
thermische isolatie te Vidalengo 
(Lombardije) 
Balzarettl Modigllano S.p.A. via de 
IMI 
lire 15 mlijard 11,5 

109. Moderniserlng van een platglas-
fabriek te Salerno (Campanië) 
Vernante Pennitalla S.p.A. via de 
BNL-SezIone Credito Industriale 
lire 28,1 miljard 21,2 

110. Produktie-eenheid voor nieuwe 
geneesmiddeien op het gebied van de 
kankerbestrijding en nieuwe toxicolo-
gische en oncologische laboratoria 
van een farmaceutisch bedrijf te Ner* 
Viano (Lombardije), alsmede een labo-
ratorium voor moléculaire biologie te 
Milaan (eveneens Lombardije) 
Farmltalia Carlo Erba S.p.A. via de 
IMI 
lire 18 miljard 13,6 

111. Fabriek van phytosanitaire Pro 
dukten te Filago (Lombardije) 
Bayer Italia S.p.A. vi a de IMI 
lire 14,5 miljard 11,0 

112. Energiebesparlngen in een che 
misch bedrijf te Rosignano (Toscane) 
Solvay & eie S.A. via het Istituto 
Bancario San Paolo di Torino 
lire 20 miljard 15,1 

113. Aankoop van twee diepboring-
instaliaties 
Saipem S.p.A. 
lire 9 miljard 6,8 

114. Energiebesparingen In de Tu-
rijnse bedrijven van de Flat-groep (Pié 
mont) 
Fiat Auto S.p.A. en Fiat Veicoli indu
striali S.p.A. 
lire 8 miljard 6,0 

115. Herstructurering en modernise- 
ring van drie bedrijven op het gebied 
van de automobielindustrie te Cassino 
(Latium), Termoli (Molise) en Sulmona 
(Abruzzen) 
Fiat Auto S.p.A. via de IMI 
lire 65,1 miljard 49,2 

116. Herstructurering en uitbreiding 
van een fabriek van kleine Personen 
wagens te Termini Imerese (Sicilie) 
Fiat Auto S.p.A. via de IMI 
lire 18 miljard 13,8 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen ECU 

117. Herstructurering en uitbreiding 
van een elektronisch bedrijf te Citta-
ducale (Latium) 
Texas Instruments Semiconduttori 
Italia S.p.A. via de IMI 
lire 5.8 miljard 

118.—119. Herstructurering van een 
wasmachinefabriek te Napels (Campa 
nië) 
Industrie Riunite Eurodomesticl via 
de ISVEIMER 
— lire 6,8 miljard 
— tire 3.2 miljard 

120. Brood- en koekfabrìek te Ascoli 
Piceno (de Marken) 
Nuova Fomerla Adriatica S.p.A. via 
de Interbanca 
lire 14,4 miljard 

121. Uitbreiding en modernisering 
van brouwerijen te Popoli (Abruzzen) 
en Massafra (Apulië) 
Ati Dreher S.p.A. en Birra Dreher 
S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 23.1 miljard 

122. Modernisering en uitbreiding  
van twee fabrieken van Produkten van 
absorberend weefsel te Pescara  
(Abruzzen) en Patrica (Latium) 
Farmaceutici Aterni Fater S.p.A. via 
de ISVEIMER 
lire 12,5 miljard 

123. Modernisering. rationalisering 
en uitbreiding van een fabriek van 
rubberslangen te Ascoli Piceno (de  
Marken) 
Uniroyal Manull S.p.A. via de ISVEI
MER 
lire 9,5 miljard 

124. Modernisering van 5 hotels met  
in totaal 1 100 bedden te Avellino en  
Caserta (Campanië), Palermo, Catania 
en Syracuse (Sicilie) 
Itaijolly-Compagnia Italiana del Jolly 
Hotels S.p.A. via de de IMI 
lire 4 miljard 

125.—126.—127. Globaal kredìet 
aan de BNL-SezIone Credito Indu
striale ter financiering van kleinere  
projecten in de industrie en de dien-
stensector in Zuid-ltalié 
— lire 30 miljard 
— lire 25 miljard 
— lire 25 miljard 

128. Globaal krediet aan de Banco  
di Napoli ter financiering van kleinere  
industriële projecten in Zuid-ttalië 
tire 20 miljard 

4,4 

5.1 
2.4 

10,9 

17,6 

9.6 

7.2 

3.0 

22.8 
18.9 
18,9 

15,3 
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129. Globaal krediet aan de CEN-
TROBANCA ter financiering van klei 
nere projecten in de industrie en de  
dienstensector in Zuid-ltalië 
lire 20 miljard 

130.—131. Globaal krediet aan de 
GIS ter financiering van kleinere indus-
triële projecten in Sardinië 
— lire 10 miljard 
— lire 20 miljard 

132. Globaal krediet aan de EFIBAN-
CA ter financiering van kleinere indus-
triële projecten in Zuid-ltalië 
lire 10 miljard 

133. Globaal krediet aan de IMI ter 
financiering van kleinere projecten in 
de industrie en de dienstensector in 
Zuid-ltalië 
lire 70 miljard 

134. Globaal krediet via de IMI aan 
verschillende gespecialiseerde onder-
nemingen ter financiering van kleinere  
industriële projecten door middel van 
leasing in Zuid-ltalië 
lire 20 miljard 

135.—136. Globaal krediet aan de 
ISVEIMER ter financiering van kleinere  
industriële projecten op het Zuidita-
liaanse vasteland 
— lire 50 miljard 
— lire 50 miljard 

137. Globaal krediet aan de ISVEI
MER voor het herstel van het industrië
le en toeristische midden- en kleinbe-
drijf na de aardbevingen van novem-
ber 1980 in Campanië en Basilicata  
lire 3,4 miljard 

138. Globaal krediet aan de regio 
nale Mediocredito-organisaties in La-
tium en de Marken en aan de Inter- 
banca via het Mediocredito Centrale 
ter financiering van kleinere projecten 
in de industrie en de dienstensector 
in Zuid-ltalië 
lire 30 miljard 

139. Globaal krediet aan 7 regionale  
Mediocredito-organisaties en aan In-
terbanca via het Mediocredito Cen
trale ter financiering van kleinere  
industriële projecten in de minder  
ontwikkelde delen van Midden- en 
Noord-ltalië 
lire 60 miljard 

140. Globaal krediet aan de BNL-Se- 
zione Credito Industriale ter financie
ring van kleinere industriële projecten 
die energiebesparingen beogen in 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 30 miljard 

15.1 

7.6 
15,1 

7.7 

53,7 

15,2 

37,8 
37,8 

2.6 

22,8 

45,6 

22,7 
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miljoen ECU 

141. Globaal krediet aan de CEN-
TROBANCA ter financiering van klei 
nere industrlëie projecten die energie-
besparingen beogen In Midden- en 
Noord-ltalie 
lirelSmlljard 11,5 

142. Globaal krediet aan de IMI ter  
financiering van kleinere industrlëie  
projecten die energiebesparingen 
beogen in Midden- en Noord-ltalië 
lire 30 miljard 22,8 

143. Globaal krediet aan de regio 
nale Medlocredito-organisaties via 
het Mediocredito Centrale ter finan
ciering van kleinere industrlëie projec
ten die energiebesparingen beogen in 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 15 miljard 11,4 

VERENIGD KONINKRIJK 490.6 

£ 273,8 miljoen 

144. Kerncentrale van Torness Point 
in Schotland (1 320 MW) 
South of Scotland Electricity Board 
e 20 miljoen 36.2 

145. Twee dieselgeneratoren (elk 
8.1 MW) en twee gasturbines (elk 
5.2 MW) voor de elekthciteitscentrale 
te Lerwick op de Shetland-eilanden 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
£ 10,2 miljoen 18,0 

146. Bouw van installaties voor de  
opslag en overslag van kernbrandstof-
fen te Windscale (Noord-Engeland) 
British Nuclear Fuels Limited 
£ 50 miljoen 89,6 

147. Ontginning van de aardolie van 
het Magnus-veld in het Britse deel 
van de Noordzee 
BP Capital Limited 
£ 20 miljoen 36,4 

148. Onderzeese elektriciteltskabel 
voor de koppeting van de Orkaden  
aan het Schotse net (Schotland) 
North of Scotland Hydro-Electric 
Board 
£ 4.5 miljoen 8.2 

149. Bouw van 210 slaapwagens 
voor de hoofdiijnen van het Britse 
spoorwegnet 
British Railways Board 
£ 10 miljoen 17.9 

150. Aanleg van een wegvak van 
7.3 km van de M 65 in Noordwest-
Engeland 
Lancashire County Council 
£ 3 miljoen 5,4 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen ECU 

151. Aanleg van twee vegvakken van 
6, respectievelijk 8.2 km van de rond-
weg rond Edinburg en een wegvak 
van 6 km tussen de M 8 en de M 9 
(Schotland) 
Lothian Regional Council 
£ 10 miljoen 

152. Aanleg van 11 km van de rond-
weg rond Cardiff, alsmede van en kele 
lokale verbindingen (Wales) 
County of South Glamorgan 
£ 4 miljoen 

153. Uitbrelding van de luchthaven 
van Birmingham en bouw van een 
nieuw stationsgebouw (West Mid
lands) 
Birmingham ΑΙφοιΙ via de West Mid
lands County Council 
£ 2 miljoen 

154. Watervoorziening en afvalwater-
zuivering rond Inverness en in het dal  
van de Spey (Schotland) 
Highland Regional Council 
£ 2.3 miljoe n 

155. Watervoorziening en afvalwater -
zuivering In de East Midlands 
Severn Trent Water Authority via de  
NWC 
£ 7,5 miljoen 

156. Watervoorziening en afvatwater-
zulvering in Wales 
Welsh Water Authority via de NWC 
£ 9 miljoen 

157.—158. Watervoorziening en af-
valwaterzuivering In Yorkshire en 
Humberside 
Yorkshire Water Authority via de  
NWC 
— £ 6 miljoen 
— £ 7 miljoen 

159. Watervoorziening en afvalwate r-
zulvering in Noordwest-Engeland 
North West Water Authority via de  
NWC 
E 13,9 miljoen 

160. Uitbrelding van de afvalwater-
zulvering in Zuidwest-Engeland 
South West Water Authority 
£ 5 milj oen 

161. Watervoorziening. afvalwater-
zuivering en wegenaanleg in de Gram
pians (Schotland) 
Grampian Regional Council 
£ 5 miljoen 

162. Wegenaanleg, watervoorziening 
en aanleg van industrieterreinen in 
Zuidwest-Schotland 
Dumfries and Galloway 
Council 
£ 2,5 miljoen 

Regional 

18,1 

7.2 

3,5 

4,2 

13,2 

16,1 

10,6 
12.4 

24,5 

9.1 

9.1 

4.5 
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163. Afvalwaterzulvering en wegen-
werken In de omgeving van Glasgow 
in Schotland 
Strathclyde Regional Council 
C 20 miljoen 

164. Watervoorzlening, riolering, we-
genaanleg en uitb reiding van de lucht-
haven te Dundee (Schotland) 
Tayside Regional Council 
£ 3,5 miljoen 

165. Wegenaanleg, watervoorzle-
ning, afvalwaterzuivering, bouw van 20 
bedrljfshallen op drie industrietarrei-
nen en voorzieningen voor de agrari 
sche vakoplelding in Zuld -Schotland 
Borders Regional Council 
£ 3,5 miljoen 

166. Wegenaanleg, afvalverwerklngs-
installatles en kustverdedigingsvoor-
zieningen in Lancashire (Noordwest-
Engeland) 
Gemeenteiljke instanties via de Lan
cashire County Council 
£ 2 miljoen 

167.—168. Wegwerken in Humber-
side en de bouw van een fabriek die 
vast afval verwerkt tot industhebriket-
ten te Grimsby (Yorkshire en Humber-
side) 
Humberslde County Council 
— £ 4 miljoen 
— £ 4 miljoen 

169. Fabriek voor de bouw van com-
putersystemen te Leeds (Yorkshire en 
Humberside) 
Systime Limited 
£ 6,1 miljoen 

170. Fabriek van hydraulische moto-
ren te Plymouth (Zuidwest-Engeland) 
Brown & Sharp Flui d Power Ltd 
£ 2,5 miljoen 

35,8 

6.3 

6.4 

3,6 

7.2 
7.3 

10,8 

4.5 
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171. Fabriek van gaspompen voor 
geavanceerde gasgekoelde kernreac-
toren te Renfrew bij Glasgow (Schot-
land) 
James Howden and Company Limited 
£ 3.3 miljoen 5.8 

172. Herstructurering en modernise- 
ring van verschillende kabelfabrieken 
in Merseyside, Cheshire en Man
chester (Noordwest-Engeland) 
BiCC Pic 
E 7 miljoen 12,7 

173. Globaal krediet aan het Scot
tish Development Agency ter finan
ciering van kleinere industriële en toe-
ristische projecten in regionale ont-
wikkelingsgebieden in Schotland 
£ 2 miljoen 3.6 

174. Globaal krediet aan de Clydes
dale Bank Finance Coφoration ter 
financiering van kleinere industriële en  
toehstische projecten In de regionale  
ontwikkelingsgebieden van Schotland  
e 2 miljoen 3.6 

175. Globaal krediet aan de Welsh 
Development Agency ter financiering 
van kleinere industriële en toeristische 
projecten In de regionale ontwikke
lingsgebieden in Wales 
£ 2 milj oen 3,6 

176. Lastgevings- en garantie-over-
eenkomst met de Secretaries of 
State for industry, Scotland and 
Wales en het Department of Commerce 
of Northern Ireland ter financiering 
van kleinere industriële en toeristische 
projecten in regionale ontwikkelings
gebieden 
£ 20 miljoe n 35,3 
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Β. Uit het nieuwe communautaire leningsinstrument  
Projecten gefinancierd in 1982 

In 1982 is voor een bedrag van 791 miljoen aan nieuwe financleringsovereenkomsten gezamenlijk met de Commlssie van 
de Europese Gemeenschappen ondertekend, betrekking hebbend op kredieten uit het nieuwe communautaire lenings 
instrument voor projecten in de Gemeenschap (zie biz. 28 tot 43 voor de economische aspecten van deze projecten). In 
deze lijst zijn de economische doelstellingen aangegeven, waaraan de projecten beantwoorden; de indeling is gelijk aan 
die welke is toegepast in tabel 3 op biz. 26. Deze kredieten worden door de Bank in opdracht en naam en voor rekening 
en risico van de Europese Economische Gemeenschap verstrekt (zie biz. 26 en 27); zlj vallen buiten de normale boek-
houding, maar verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie (biz. 82). Bij deze kredieten is de Bank siechts verantwoor-
delijk voor de goede uitvoering volgens bankgebrulken voor het haar toevertrouwde mandaat. 

De projecten waarvoor gedurende het boekjaar ook kredieten uit eigen middelen van de Bank zijn verstrekt, zijn voor-
zien van een sterretje. Het teken + bij een kredietbedrag wil zeggen, dat hierbij een rentesubsidie van 3 % is toegekend 
krachtens het E.M.S. voor projecten in Italie en lerland. De kredieten voor het herstel van de aardbevingsschade in Italië  
en Griekenland (zie biz. 28) zijn cursief gedrukt; bij deze kredieten is eveneens een rentesubsidie van 3 % toegekend. 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

DENEMARKEN 

miljoen Ecu  

96,0 

Deense kr. 790 miljoen 

177. Gasbehandelingsinstallatie te  
Nybro (Ribe) voor het aardgas uit het 
Tyra-veld in de Noordzee, alsmede 
gasleiding van 56,6 km naar het com-
pressorstation te Egtved (Zuid-Jut-
land) 
Dansk Olle og Naturgas A/S — Dong 
Deense kr. 390 miljoen 47,4 

178.' Wegvak van 28,5 km van de 
autoweg Kopenhagen—Redby tussen 
Udby (Sjaelland) en 0nslev (Feister) 
met bruggen over de Storstrom te  
Faro 
Deense Staat (Ministerie van Flnan-
clën) 
Deense kr. 400 miljoen 48,6 

GRIEKENLAND 124,9 

drachme 8 342,3 miljoen 

179.* Uitbreiding en modernisering 
van de teiefoondienst 
GTE — Organismes Tlleplkolnonlon 
tls Ellados A.E. 
drachme 3 miljard 44,9 

180. Herstel van wegen, spoorwe-
gen, 796 schoolgebouwen en 10400  
woningen na de aardbevingen van fe-
bruari en maart 1981, aismede de 
oprichting van 550 geprefabriceerde 
gebouwen (Midden-Griekenland en  
Peloponnesus) 
Ministerìes van Openbare Werken,  
OnderwI/s en Verheer alsmede de ei 
generen van de betrokken woningen, 
via de Griekse Staat (Ministeries van 
Economische Zaken en Openbare 
Werken) 
drachme 5 342,3 miljoen 80,0 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
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FRANKRUK 

miljoen Ecu 

37,6 

Ffr. 250 miljoen 

181. Globaal krediet aan de CEPME- 
Crédit d'Équipement des Petites et 
Moyennes Entreprises ter financie 
ring van produktieve Investeringen 
van het midden- en kleinbedrijf buiten 
de regionale ontwikkelingsgebieden 
Ffr. 250 miljoen 

lERLAND 

37.6 

83,1 

lers £ 57,3 miljoen 

182. Uitbreiding van turf stokende 
centrales te Shannonbridge en Lanes-
borough (Midlands) met twee groe-
pen van elk 41 MW  
Electricity Supply Board 
lers £ 16 mil joen 23,3 -I-

183.* Gasleiding van 222 km tussen 
het aanlandingspunt van het aardgas 
uit het Kin sale Head-veld voor de kust 
bij Cork en Du blin 
Bord Gais Eireann 
lers £ 10 miljoen 14,5 + 

184.* Uitbreiding en modernisering 
van de telefoon- en telexdienst, be
trekking hebbend op 54 000 aanslui-
tingen 
Department of Posts and Telegraphs 
via de lerse staat (Ministerie van 
Flnanciën) 
lers E 26 miljoen 37.6 -I-
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185. Watervoofziening en afvalwater-
zuivering in de graafschappen Ros
common. Louth, Longford, Laois, 
Offaly, Westmeath, Cavan, Leitrim en 
Donegal 
lerse Staat (Mlnisterie van FInanclën) 
lers £ 5,3 miljoen 

fTALIË 

7.7 + 

449,4 

lire 595 miljard 

186.* Uitbreiding van de aardgasnet-
ten in de gemeenten Turijn, Novara, 
Asti. Mondovi, (Piémont), Savona en  
Sarzano (Ligurie) 
Italgas via de Safop—BNL 
lire 20 miljard 15,1 + 

187. Herste! van 1 137 km spoorwe- 
gen in Campanië en Basilicata na de  
aardbevingen in november 1980  
Azienda Autonoma dalle Ferrovie 
dello Stato via het MInIsterle van de 
Schatkist 
lire 29 miljard 21.9 

188.* Uitbreiding van het telefoonnet 
In Apulie met 138 000 nieuwe aanslul-
tingen 
SIP via de ISVEIMER 
lire 50 miljard 37,8 + 

189. Uitbreiding van het telefoonnet 
In Sicilie met ongeveer 166 000 nieu
we aansluitingen 
SIP via de IRFIS 
lire 50 miljard 37,8 + 

190.* Herstelwerkzaamheden aan de 
Pugllese-watertoevoerleiding na de 
aardbevingen in november 1980  
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 75 miljard 56,5 

191. Rioleringswerken en afvalwater-
zuivering ten behoeve van 62 ge
meenten rond de golf van Napels met  
ruim 500 000 inwoners (Campanie) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 75 miljard 56,7 + 

Energievoorziening 
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192. Omschakeling op kolenstook 
en verdere energiebesparingen in een 
cementfabriek te Pederobba (Venetië) 
Cementi Piave S.p.A. via BNL-Sezlo-
ne Credito industriale 
lire 9 miljard 6,8 

193. Energiebesparingen in elf fa-
brieken van de Flat-groep in Mldden-
en Noord-ltalië 
Dochterondernemingen van de Fiat 
S.p.A. via de CENTROBANCA 
lire 7 miljard 5,4 

194. Globaal krediet aan regionale 
Mediocredito-organisaties en aan 
Interbanca via het Mediocredito Cen
trale ter financiering van kleinere pro-
jecten in Midden- en Noord-ltalië, die  
energiebesparingen beogen 
lire 25 miljard 18,9 

195. Globaal krediet aan de BNL— 
Sezione Credito Industriale ter finan
ciering van produktieve investeringen 
van het midden- en kleinbedrijf buiten 
regionale ontwikkelingsgebieden in 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 25 miljard 18,9 

196. Globaal krediet aan de Centro-
banca ter financiering van produktieve 
investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië  
buiten de regionale ontwikkelings
gebieden 
lire 50 miljard 37,8 

197. Globaal krediet aan de IMI ter  
financiering van produktieve investe
ringen van het midden- en kleinbedrijf 
In Midden- en Noord-ltaiië buiten de  
regionale ontwikkelingsgebieden 
lire 80 miljard 60,4 

198. Globaal krediet aan regionale  
Mediocredito-organisaties en aan 
interbanca via het Mediocredito Cen 
trale ter financiering van produktieve 
investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië  
buiten de regionale ontwikkelings
gebieden 
lire 100 miljard 75,5 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Buiten de Gemeenschap neemt de Bank deal aan het ontwikkelingsbeleld van de Gemeenschap door  
verstrekking van financleringsmiddelen in 14 Middellandse-Zeelanden — met inbegrip van Portugal en  
Spanje —, de landen In Afrika, het Cariblsche gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de landen en 
gebieden overzee (L.G.O.) voor projecte n die bijdragen tot hun economische en sociale ontwikkeling en 
zulks op grond van de met deze landen afgesloten overeenkomsten en financiële protocollen, aismede de 
desbetreffende besluiten. De betrokken bedragen en toepassingsperioden worden weergegeven In tabel 9. 

Kredietverlening in het Middeilandse-Zeegebied 

Aard van de middelen 
In de meeste van deze landen kent de Bank voorna* 
melijk kredieten ult haar eigen middelen toe, die —  
behalve in Spanje, Joegoslavië, Turkije, Israël, Liba 
non en gedeeltelijk Portugal — gepaard gaan met 
rentesubsldies van 2 % of 3 % welke worden gefinan-
cierd ult de niet-terugvorderbare hulp waarin de be
trokken overeenkomsten of protocollen voorzien. Bij 
kredieten bestemd voor de financiering van projecten 
in de aardoliesector kunnen geen rentesubsldies 
worden toegekend. 

De Gemeenschap heeft een algemene borgstelling 
afgegeven ter dekking van aile mogelijke risico's die 
voor de Bank kunnen voortvioeien uit de financiële 
regelingen ten behoeve van deze landen en zulks tot  
75 % van het totale bedrag. 

In opdracht en uit begrotingsmiddelen van de Ge
meenschap kan de Bank ook steun tegen bijzondere 
voorwaarden bieden in het kader van haar Speciale  
Sectie. Dit gebeurt in de vorm van bi jzondere lenin-
gen op zeer lange termijn (40 jaar waarvan 10 aflos-
singsvrij) en tegen uiterst läge rente (1 %) of van risi-
codragend kapitaai. waarvoor een regeling geldt, die 
vergelijkbaar is met die voor de A.C.S.-landen (^). 

sering van de landbouw en de visserlj en de ontwik
keling van de infrastructuur bevorderen. De kredieten 
In Spanje zijn met prioriteit bestemd voor projecten 
die een meer evenwichtige regionale ontwikkeling in 
het land kunnen bevorderen, aismede de u itbreiding 
van de verbindingen met de Gemeenschap, de her-
structurering, modernisering en ontwikkeling van het 
midden- en klelnbedrijf en tenslotte het bereiken van 
energie- en in het bijzonder aardoliebesparingen. 

In Joegoslavië kent de Bank kredieten uit eigen mid
delen toe op grond van het financiële protocol tussen 
de Gemeenschap en dit land en zulks voor projecten 
die bijdragen tot de economische ontwikkeling van 
het land en van gemeenschappelijk belang zljn voor 
Joegoslavië en de Gemeenschap. 

De verschillende financiële protocollen met Turkije 
zijn aangegaan in het kader van de associatie-over-
eenkomst van 1963 die beoogde het verschil in ont
wikkeling tussen Turkije en de Gemeenschap te 
reduceren. Het bedrag waarin het derde financiëel 
protocol voorzag was voor 31. 10. 1981 geheel 
toegezegd. 

Zuidelijke Middellandse-Zeelanden 

Doelstellingen 

Noordelijke Middellandse-Zeelanden 
In Portugal en Spanje heeft de Bank in 1982 kredie
ten toegekend uit haar eigen middelen krachtens de 
financiële samenwerking vóór deze landen toetreden 
tot de Gemeenschap, welke een harmonieuze inpas-
sing van hun economieën in de gemeenschappelijke 
markt beoogt. De kredieten in Portugal dienen meer 
in het bijzonder bij te dragen tot een toeneming van 
de produktiviteit en een versterking van de Portuge 
se economie, en moeten met name de verbetering 
van de industriële structuur van het land, de moderni-

(1) Zieblz.61 

De activiteiten van de Bank in de Maghreb-ianden 
(Algerije, Marokko, Tunesië) en de Machrak-ianden 
(Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië), aismede in Israël, 
Cyprus en Malta speien zieh af in het kader van de 
financiële protocollen waarbij haar de algemene taak 
is gegeven bij te dragen tot de financiering van in-
vesteringsprojecten op het gebied van de produktie 
en de infrastructuur, die met name beogen de econo
mische structuur van deze landen te diversifiëren en 
in het bijzonder de industrialisatie, aismede de 
modernisering van de landbouwsector te bevorde 
ren. In Libanon verstrekt de Bank bovendien kredie
ten krachtens het tweede huipprogramma voor de 
wederopbouw van het land. Wat Cyprus betreft stipu- 
leert het protocol, dat de gefinancierde projecten ten  
goede moeten komen aan de twee volksgemeen- 
schappen op het eiland. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

De financlële protocollari met Malta en Cyprus lopen 
in 1983 af, In de overige landen zijn in 1982 projecten 
gefinancierd op grond van de resterende bedragen 
van de eerste protocolien; de nieuwe protocollen die 
tot Oktober 1986 zullen lopen, waren nog niet in wor
king getreden. 

Kredietverlening in 1982 
Het grootste deel van he t bedrag dat in 1982 in het 
Middellandse-Zeegebied is toegekend, was bestemd 
voor projecten in Spanje, Portugal en Joegoslavië.  
Uit de resterende bedragen van de eerste financlële 

Tabe! 9: Financiële steun van de Gemeenschap 
overeenkomsten, financiële protocollen 

krachtens per 1. 5. 1983 geldende of nog te bekrachtlgen 
en besluiten 

(mil). Ëcu) 

Intervenues utt begroimgsmiddelen 

Kredieten ult Leningen legen Niel-
eigen middelen bijzondere Risicodragend terugvorder-

Rechtsgrondslag Geldigheidsduur van de Bank (') voorwaarden kapitaal bare steun (2) Totaal 

A.C.S.-landen OverMnkornst van Lomé 1981—1985 685 518(2) 284 (3) 2 986 4 473(0 
200(5) 200(0 

LG.O. Besluit van de Raad 1981—1985 15 27 (2) 7(3) 51 100 

Totaal A.C.S.-landen/L.G.O. 900 545(2) 291 (3) 3 037 4 773 

Spanje steun vôôr toelreding (®) 200 200 
Portugal steun v6ör loetredmg tot de loetredmg 150 125 275 
Joegoslavië Finarweel protocol 1. 7. 1980-

30. 6. 1985 200 200 
Turkije 4β linanciële protocol nog met ondenekend 225 325(3) 50 600 
Algerije 2e finanoéle protocol 1. 1. 1983-

31, 10. 1986 107 16(^) 28 151 
Marokko 2e financiële protocol 1.1. igea

si. 10. 1986 90 42(0 67 199 
Tunesie 2e linanciëte protocol 1.6. lesa

si, 10. 1986 78 24(0 37 139 
Egypte 2e finaiìciéie protocol 1.1. igea

si. 10. 1986 150 50(0 78 276 
Jordanië 2e financiële protocol 1.1. issa

si. 10. 1986 37 7(0 19 63 
Libanon 2e linenciéle protocol 1.3. igea

si. 10. 1986 34 5(0 11 50 
2e buitengewone hulp 50 20 70 

Syrie 2e linanctéle protocol 1.2. igea
si. 10. 1986 64 11(0 22 97 

Malta le Nnancièle proloool 1. 11. 1978-
31.10,1983 16 5(0 5 26 

Cyprus le finenciSle protocol 1. 1. 1979-
31.12.1983 20 4(0 6 30 

Israël 2e financiële protocol nog ηιβι ondenekend 40 40 

Totaal Middellandse-Zeelanden 1 461 489 466 2416 

Totaal ganeraal 2 361 1 034 291 3 503 7189 

(') Kredieten met rentesubsidies uil de mddeien van het Europese Ontwil<kelingsfonds voor projecten in de A.O.S.-landen en de L.G.O. en uit de algemene 
Degroting van de Gemeenschappen voor proiecten m de Middeilandse-Zeelanden. behaive Spanje, Joegostavie, Turl<i|e en Israel, De steun vóór toelreding 
aan Portugal omvai 125 miijoen aan kredieien met reniesubsidies. Libanon wenst de niet-terugvorderbare steun met t e gebruiken voor reniesubsidies. 

(2) Bedragen toe te kennen door de Commissie. behalve de reniesubsidies die m mindering worden gebracht van de niet-lerugvorderbare steun. 

(3) Bedragen toe te kennen door de Bank. 
(*) Niet vermeld zijn de transfers voor de stabilisatie van exportopbrengsten der A.O.S.-landen (557 miijoen) en L.G.O. (9 miljoen). evenmin als de speciale 

financieringsfaciliteit voor mijnbouwprodukten van de A.C.S.-landen (282 mii(oen); deze l>edragen worden toegekend door de Commissie 
(5) Bijlage XXXt van de overeenkomst van Lomé opent de mogeli|kheid van kredieten uit eigen middelen van de Bank, zonder rentesubsidie, tot in totaal 

hoogstens 200 mil|oen voor miinbouw- en energieproiecfen van gemeenschappelijk belang voor hei betrokken land en de Gemeenschap. Tot hei verstrek-
ken van dergelijke kredieten behoeft de Bank in elk afzonderii|k geval een speciale machtiging van haar Raad van Gouverneurs. 

(6) Hoogstens 100 miljoen per période van 12 maanden, praktisch le rekenen vanaf 1. 7. 1981. 
(') Toe te kennen door de Commissie o1 de Bank 
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protocollen met de Maghreb- en Machrak-landen, die 
eind 1981 waren afgelopen, is een enkel project In 
Egypte geflnanclerd. Tenslotte konden In Cyprus de  
laatste bedragen worden toegezegd, waarin het 
financlële protocol met dit land voorzag. 

Uit eigen middelen zijn kredieten voor 288 mlljoen 
verstrekt (tegen 238 miljoen in 1981), waarvan 55 mil-
joen met rentesubsidies uit communautaire begro-
tingsmiddelen. Bovendien zijn uit begrotingsmidde-
len leningen tegen bijzondere voorwaarden voor 
4 miljoen toegekend ten behoeve van twee projecten 
op Cyprus. 

Ruim de helft van he t bedrag had betrekking op de  
energiesector, te weten ontglnning van een gas- en 
olieveld in Egypte, diversificatie van de invoer van 
verschillende landen, alsmede energiebesparlngen. 
Circa een derde van het bedrag is toegekend voor 
wegen en spoorwegen, alsmede watervoorziening en 
waterzuivering. 

In Spanje en Portugal waren drie globale kredieten 
bestemd voor de financiering van het midden- en 
kleinbedrijf of van in frastructuurverbeteringen. Uit lo-
pende globale kredieten zijn 158 bedragen toegewe-
zen voor in totaal 88,6 miljoen ten behoeve van klei 
nere projecten op het gebied van de industrie, de  
agro-Industrie en de dienstverlening, d.w.z. vooral  
het toerisme. 

Noordelijke Middellandse-Zeelanden 

Spanje 

In Spanje kon 105 miljoen worden toegezegd, tegen-
over 40 miljoen in 1981. De gefinancierde projecten 
bevonden zieh voornamelijk in de regie's waar het in-
komen per hoofd van de bevolking veel lager lag dan  
het nationale gemiddelde. 

Een globaal krediet van 20 miljoen is gegaan naar de 
Banco de Credito Local de Espafia ter financiering  
van kleine infrastructuurprojecten van de lagere over-
heid, terwijl een ander globaal krediet van gelijke om-
vang bestemd was voor de Banco de Credito Indus-
trial (BCI) ter financiering van het industriële midden-
en kleinbedrijf. 

Een bedrag van 40 miljoen is ter beschikking gesteld 
voor de ringspoorlijn rond Barcelona, die het verkeer 
zal vergemakkelijken over de hoofdlljn längs de Mid-
dellandse-Zeekust welke van belang is voor een vijf-

de van de Spaanse bevolking en daarnaast voor het 
toerisme. 

De energiesector legde beslag op 25 miljoen. Ge-
noemd kunnen worden de aanieg van een gasieiding 
tussen het gasveld van Serrablo in de Pyreneëen en 
het Spaanse hoofdnet, energiebesparingen in een 
raffinaderij en een glasfabriek, alsmede een globaal 
krediet aan de BCI ter financiering van kleine energie-
projecten (steenkooiwinning en kleine waterkracht-
centrales). 

Uit lopende globale kredieten zijn 72 bedragen voor 
in totaal 53,6 miljoen toegewezen voor sectoren 
zoals de produktie van bouwmaterialen, de voedings-
middelenindustrie en de houtnijverheid, alsmede 16  
bedragen voor in totaal 10 miljoen voor kleine wegen-
en watervoorzieningsprojecten. 

Portugal 

In dit land zijn vier kredieten voor in totaal 80 miljoen 
toegekend, waarvan het grootste bestemd was voor 
de bouw van de kolen stokende elektriciteitscentrale 
te Sines die bij zal dragen tot de diversificatie van de 
energie-invoer. De aanieg van een nieuw wegvak van 
de weg Aveiro—Spaanse grens kan de ontwikkeling 
stimuleren in de minst ontwikkelde delen van Mid-
den-Portugal en bovendien de verbindingen met de 
rest van de Gemeenschap vergemakkelijken. Ten
slotte is een globaal krediet verstrekt aan de Caixa 
Gérai de Depositos ter financiering van de moderni-
sering en ontwikkeling van het midden- en kleinbe
drijf. Uit lopende globale kredieten zijn tien bedragen 
voor in totaal 7,9 miljoen toegewezen. 

Joegoslavië 

In Joegoslavië was een krediet van 67 miljoen be
stemd voor de bouw van negen centrale regelcentra 
voor de elektriciteitsproduktie en distributie. De 
nieuwe centra beogen de exploitatle van de stroom-
produktie in het land te rationaliseren en tevens de 
koppeling aan de andere Europese netten te coör- 
dineren. 

Zuidelijke Middellandse-Zeelanden 

Egypte 

In dit land is een krediet van 28 miljoen toegekend 
voor de verdubbeling van de aardgasproduktie van 
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het Abu Kir-veld voor de kust van Alexandrie. Het 
gas Is bestemd voor de Industrie in dit gebied ter ver-
vanging van de circa 900 000 ton aardolie die deze 
bedrljven thans verstoken. 

Cyprus 

Het totale bedrag waarin het financiele protocol met 
Cyprus voorzag, kon in 1982 geheel worden toege-

zegd door toekenning van drie kredleten van in totaal 
12 miljoen, waarvan 8 miljoen uit eigen middelen van 
de Bank. 

De geflnancierde projecten beogen verbetering van 
de watervoorziening in de agglomeraties van Nicosia, 
Larnaca en Famagusta, alsmede de verbetering van 
het riooinet in de oude stad van Nicosia. De projec
ten zijn van belang zowel voor de Griekse als Turkse 
gemeenschappen op het eiland overeenkomstig de  
bepalingen van het financlële protocol. 

Tabel 10; Kredietverlening in de Middellandse-Zeelanden in 1982 en van 1963 tot 1982 

Onderverdeeld naar land en herkomst der middelen 

Totaal Uit eigen middelen Uli begrotingsmiddeien 

Mill. Ecu % Milj. Ecu Mill. Ecu 

1982 
Middellandse Zee 
(noord) 

Joegoslavië  
Portugal 
Spanje 

Machrak-landen 
Egypte  

Overige 
Cyprus 

252.0 

28,0 

8.0 

67,0 
80.0 

105,0 

28,0 

8,0 

87,5 

9.7 

2.8 

23.3 
27,8 
36.4 

9.7 

2.8 
4.0 100,0 

4,0 100,0 

252,0 

28,0 

12,0 

67,0 
80,0 

105,0 

28,0 

12,0 

86,3 

9.6 

4.1 

22,9 
27,4 
36,0 

9.6 

4.1 

Totaal 286,0 100,0 4,0 100,0 292,0 100,0 

1963—1982 
Middellandse Zee 
(noord) 

Griekenland 
(t/m 1980) 
Joegoslavië  
Portugal 
Spanje 
Turkije 

Maghreb-landen 
Algerije 
Marokko  
Tunesië 

Machrak-landen  
Egypte 
Jordanie 
Libanon  
Syrie 

Overige  
Cyprus  
Israël 
Malta 

1 178,4 77,5 600,0 92,8 1 778,4 

127.0 

161,7 

53.0 

341.4 
117,0 
460.0 
145,0 
115,0 

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 

22,4 
7,7 

30,3 
9.5 
7.6 

2.0 
3.7 
2,7 

6.1 
1.2 
2.3 
1.0 

1.3 
2,0 
0,2 

10.0 

590,0 
34.0 

3,8 

9.0 

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 

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

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 

16.2 
5.4 

21.3 
6,7 

32,5 

1.4 
3,4 
2,6 

4.3 
0,8 
1.6 
0,9 

1.1 
1.4 
0.4 

Totaal 1 520,1 100,0 646,8 100,0 2166,9 100,0 

(^) Zie noot 1 bij tabel 1 op biz. 11. 
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Kredìetverlenìng in de landen in Afrika, het Carlblsche gebied en de Stille Oceaan 
(A.C.S.-landen) en de landen en gebleden overzee (L.G.O.) 

In de A.C.S.-landen en de L.G.O. is de Bank werk-
zaam krachtens de tweede overeenkomst van Lomé  
en het besluit van de Raad van de Gemeenschappen 
betreffende de L.G.O. 

Aard van de middelen 

In de A.C.S.-landen en de L.G.O. kent de Bank voor-
namelijk kredleten ult haar eigen mlddelen toe met 
rentesubsidies uit de middelen van het Europese 
Ontwikkelingsfonds. Deze subsidies bedragen nor-
maal 3%; daar de rente over de kredieten van de  
Bank voigens de overeenkomst van Lomé nooit meer 
mag bedragen dan 8 %, wordt de subsidie verhoogd 
ingeval de rentevoet van de Bank uitstijgt boven 
11 %. Geen rentesubsidie kan echter worden toege-
kend bij kredieten ter financiering van projecten in de  
aardotiesector en van de projecten bedoeld in artikel 
59 en in bijiage XXXI van de tweede overeenkomst 
van Lomé, die bepalen dat de Bank van geval tot ge-
vai, met toestemming van haar Raad van Gouver 
neurs, kredieten uit eigen middelen ter beschikking 
kan stellen voor Investeringen op mijnbouw- en ener-
giegebied, die van gemeenschappelijk belang zijn 
voor het betrokken land en voor de Gemeenschap. 

taal ook een krediet uit eigen middelen van de Bank 
ter beschikking gesteld. De souplesse van dergeiijke 
financieringen en van de voorwaarden waaronder ze 
kunnen plaatsvinden, laten een zo goed mogelijke af-
stemming op de projecten toe, zodat kan worden  
voorzien in de meest uiteenlopende financieringsbe-
hoeften van de industriële sector, alsmede in de mo-
gelijkheid feasibility studies of technische bijstand te  
financieren. 

Doelstelllngen 

De algemene doelstelling van de financiële samen-
werking met deze landen is de bevordering van hun 
economische en sociale ontwikkellng. In dit kader 
zijn de kredieten uit de eigen middelen van de Bank 
en het risicodragend kapitaal uit de middelen van het 
Europese Ontwikkelingsfonds in het bijzonder be-
stemd voor de financiering van produktieve investe-
ringsprojecten in de sectoren industrie, agro-Indus
trie, toerisme, mijnbouw en energievoorziening ten 
behoeve van de voorgenoemde sectoren. 

De LId-Staten hebben een algemene borgstelling af-
gegeven ter dekking van alle mogelijke risico's die 
voor de Bank kunnen voortvloeien uit de financiële  
regelingen ten behoeve van de A.C.S.-landen en de  
L.G.O. en zulks tot 75 % van het totale bedrag. 

De Bank kan ook risicodragend kapitaal ter beschik
king stellen uit de middelen van het Europese Ont
wikkelingsfonds. Als lasthebster van de Gemeen
schap kan de Bank met behulp van deze middelen 
deelnemingen financieren, of leningen aan de over-
heid of een ontwikkelingsinstelling in de betrokken 
landen ter financiering van hun deelnemingen in on-
dernemingen, of steun in de vorm van zogenaamd 
quasi-kapitaal. Dit quasi-kapitaal kan de vorm aanne-
men van achtergestetde leningen die pas behoeven 
te worden terugbetaald na afiossing van andere prio 
ritaire leningen, of van voorwaardelijke leningen 
waarvan de afiossing en de looptijd bij toekenning 
van de lening afhankelijk worden gesteld van bepaal-
de rendementsvoorwaarden. Voor verschillende van 
de betrokken projecten is naast risicodragend kapi-

Kredietveriening in 1982 

De Bank heeft 15 kredieten uit eigen middelen voor in 
totaal 122,2 miljoen en 22 bedragen aan risicodra
gend kapitaal voor in totaal 36,1 miljoen toegekend. 
Bovendien zijn 5 bedragen voor in totaal 1,2 miljoen 
toegewezen voor feasibility studies en technische  
bijstand, op grond van globale kredietmachtigingen 
die daartoe krachtens de eerste overeenkomst van 
Lomé waren gegeven. Het in 1982 ter beschikking 
gestelde bedrag beliep aidus 159,5 miljoen tegenover 
208,8 miljoen in het voorafgaande jaar. 

Van het gehele bedrag is 32,1 % gegaan naar de  
energievoorziening, 31,3 % naar ontwikkelingsbanken 
in de vorm van globale kredieten ter financiering van 
voornamelljk het industriële midden- en kleinbedrijf, 
24.3 % naar de verwerkende industrie, 6,3 % naar de  
telecommunicatiesector, 1,6% naar de transportsec-
tor, 3,1 % naar het toerisme en 1,3 % naar onderzoe-
kingen, met name feasibility studies. 
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In 1982 in de Mìddellandse-Zeelanden, de A.C.S.-ianden en de LG.O. gefinancierde projecten 
miljoen Ecu 

(') Omvai vettetenng van de landbouw m h« alge-
meen. mvestenngen op landbouwbedrìjven. 
veeteelf, bosbouw. visserij, agro-industrie, 
houtindustrie 

1000 ' 2000 km 
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De aldus gefinancierde investeringen zullen naar ra -
ming circa 3 600 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen, 
hoofdzakelijk in de agro-industriële sector. De ge-
middelde investeringskosten per arbeidsplaats be-
dragen in de industrie en het toerisme 63 000 voor 
projecten waarvoor directe kredieten zijn toegekend, 
en 50 000 voor projecten waarvoor bedragen uit glo 
bale kredieten zijn toegewezen. De projecten op 
energiegebied zullen de aardolie-invoer van de be-
trokken landen met ongeveer 700 000 ton per jaar 
kunnen verminderen, hetgeen circa 2,5 % uit maakt 
van de gas- en olie-invoer van de A.C.S.-landen in 
1981. Wo rdt tevens rekening gehouden met het ef
fect van de projecten die sinds aprii 1976, to en de  
tenuitvoerlegging van de eerste overeenkomst van 
Lomé begon, zijn gefinancierd dan kan de besparing 
aan ingevoerde energie worden geraamd op onge
veer 1,7 miljoen ton aardolie-equivalent per jaar of 
circa 6 % van de invoèr. 

De kredieten uit de eigen middelen van de Bank wa 
ren bestemd voor projecten In 10 A.C.S.-landen, 
waarvan 6 met een betrekkelijk hoog inkomen per 
hoofd en 4 in de middencategorie. Daarentegen is 
77 % van het ri sicodragende kapitaal ter beschikking 
gesteld voor projecten In de 10 ärmste A.C.S.-landen 
en 10 andere landen in de middencategorie. 

De betrekkingen met ontwikkellngsbanken in de  
A.C.S.-landen kunnen een zeer uiteenlopend karak-
ter hebben; zo zijn globale kredieten verstrekt ter fi
nanciering van het midden- en kleinbedrijf of van stu
dies, alsmede bedragen ter indirecte financiering van 
kapitaalsverhogingen via de overheid, of is namens  
de Gemeenschap deelgenomen in het kapitaal van 
deze instellingen. In het verslagjaar legde dit beslag 
op bijna een derde van het totale toegekende be-
drag, terwijl dit in 1981 een Vierde was. Uiteindelijke 
bestemming van deze middelen is altijd de financie
ring van investeringen van kleine omvang in de secto-
ren industrie, agro-industrie en toerisme. Enkele van 
deze banken hebben in het verleden reeds eerder 
bedragen van de E.I.B, ontvangen. 

In Afrika heeft de Bank middelen ter beschikking ge
steld in 20 landen. 

In Ivoorkust zijn 3 bedragen voor in totaal 21,6 mil
joen toegekend voor 

land, die reeds in 1979 mede door de Bank waren ge
financierd: 

— een globaal kredlet ter financiering van het klein
bedrijf. 

In Zimbabwe waren twee bedragen voor in totaal 
20,4 miljoen bestemd voor 

— uitbreiding van 700 tot 920 MW van de centrale  
van Wankie, d ie plaatselijk gewonnen steenkool ver 
stockt; 

— een studie betreffende de steenkoolwinning in 
het land met name met het oog op de export of de  
produktie van koolwaterstoffen op steenkoolbasis. 

In Kenya zijn twee kredieten van in totaal 17 miljoen 
gegaan naar enerzijds de uitbreiding van een geo-
thermische centrale in de Rift Valley van 30 tot 45 
MW en anderzijds een ontwikkelingsbank. 

In Botswana was een krediet van 15 miljoen bestemd 
voor de bouw van een plaatselijke steenkool stoken-
de elektriclteitscentrale te Morupule met een capaci-
teit van 90 MW, voornamelijk met het oog op de leve
ring van stroom aan de mijnindustrie in het land. 

Twee bedragen van in totaal 12,9 miljoen beoogden 
in Senegal bij te dragen tot de financiering van 

— een fosforzuur- en kunstmestfabriek die plaatse
lijk gewonnen fosfaten verwerkt; dit is het grootste 
industriële bedrijf van Senegal, dat reeds in 1978, 
1980 en 1981 vier financieringsbijdragen van de Bank 
ontvangen had; 

— een toeristisch hotel met 100 kamers op 80 km 
ten zuiden van Dakar. 

Twee kredieten van in totaal 10,7 miljoen waren in 
Kameroen bestemd voor de bouw en uitbreidlng van 
drie palmoliefabrieken, om aldus de palmolieproduk-
tie van he t land voor hoofdzakelijk de binnenlandse 
markt te verbogen van 90 000 ton in 1980 tot 120 000 
in 1985. 

— uitbreiding van de internationale telefoondienst te  
Abidjan in verband met de verwachte toeneming van 
het verkeer tot 1990; 

— uitbreiding van de produktiecapaciteit van drie 
rubber verwerkende fabrieken in het zuiden van het 

In Uganda zijn twee bedragen voor in totaal 10 mil
joen toegekend ter financiering van de kapitaalverho-
ging van een ontwikkeiingsbank ten einde deze in-
stelling in staat te stellen een aantai dringende in 
dustriële projecten te financieren die voorai rehabili-
tatie van bestaande bedrijven beoogden. 
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label 11: Kredietverlening In de landen In Afrika, het Caribische gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) 
en de landen en gebieden overzee (L.G.O.) In 1982 

Ondefverdeeld naar land en herkomst der middelen 

Uit eigen middelen 
Risicodragend kapitaal uit 

öegrolingsmiddelen Totaal 

Milj. Ecu % Mi ί|. Ecu % Μι Ι). Ecu % 
Afrika 99,3 81,3 24,5 65,7 123,8 77,6 

West-Afrika 32,6 26,7 4.1 11,0 36.7 23,0 
Benin — — 0.3 0.8 0.3 0.2 
Guinee — — 0,2 0.6 0.2 0.1 
Ivoorkust 21,6 17.7 — — 21.6 13.6 
Kaapverdie — — 1,8 4.8 1.8 1.1 
Senegal 11,0 9.0 1,8 4.8 12.8 8.0 

Midden-Afrika 10,7 8,8 1,9 5.1 12,6 7,9 
Burundi — — 1,3 3,5 1.3 0.8 
Kameroen 10,7 8.8 — — 10.7 6.7 
Kongo — — 0,2 0,5 0.2 0.1 
Zaire — — 0,4 1,1 0.4 0.3 

Oostelijk en Zuidelijk 
Afrika 56,0 45,8 18,5 49,6 74.5 46,7 

Botswana 15,0 12,3 — — 15.0 9.4 
Djibouti — — 0,4 1.1 0.4 0.3 
Etiopie — — 0.5 1.3 0.5 0,3 
Kenya 17.0 13.9 — — 17.0 10,7 
Madagaskar — — 0.1 0.3 0.1 0,1 
Malawi — — 3.0 8.0 3.0 1,9 
Mauritius 4.0 3.3 0,5 1.3 4,5 2.8 
Seychellen — — 1.0 2.7 1,0 0,6 
Somalia — — 2,6 7.0 2.6 1.6 
Uganda — — 10,0 26.8 10.0 6.2 
Zimbabwe 20,0 16,3 0.4 1,1 20.4 12,8 

Carlbisch gebled 12,0 9.B 8,4 22,5 20,4 12,8 
Barbados 4,0 3,3 — — 4.0 2.5 
Dominica — — 1,0 2,7 1.0 0,6 
Grenada — — 2,4 6.4 2.4 1.5 
Jamaica — — 5,0 13.4 5.0 3.2 
Trinidad en Tobago 8.0 6.5 — — 8,0 5.0 

Stille Oceaan 7.9 6.4 3,6 9.7 11.5 7,2 
Fl)i — 1,8 4,8 1,8 1,1 
Papua-Nieuwguinea 7,9 6.4 — — 7,9 5.0 
Tonga — — 0,3 0,8 0,3 0,2 
Tuvalu — — 0,1 0.3 0,1 0,1 
Vanuatu — — 1,0 2.7 1,0 0,6 
Westsamoa — — 0.3 0.8 0,3 0,2 

Totaal A.C.S.-landen 119,2 97,5 36,5 97,9 155,7 97,6 

Totaal L.G.O. 3.0 2,5 0,8 2.1 3,8 2,4 
Cayman-eilanden 3,0 2.5 3,0 1,9 
Nederlandse Antillen — — 0,8 2.1 0,8 0,5 

Totaal generaal 122,2 100.0 37,3 100,0 159,5 100,0 
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Een ontwikkelingsbank in Mauritius heeft twee be-
dragen van in totaal 4,5 miljoen ontvangen. 

duktie door installatle van twee nieuwe dieselgroepen 
met een vermögen van in totaal 3 MW. 

In Malawi is steun van 3 miljoen geboden aan de ult-
breiding van een van de voornaamste hotels in de 
hoofdstad met 86 kamers. 

Een bedrag van 2,6 miljoen was in Somalia bestemd 
voor de herstructurering en ultbreiding van een zui-
velbedrijf te Mogadiscio, dat 12 miljoen liter melk per  
jaar moet kunnen verwerken. 

Op Dominica is 1 miljoen toegekend voor 

— een bottelarlj van mineraalwater waarvan de vrij-
wel geheel uit te voeren produktie 3,7 miljoen flessen 
per jaar moet gaan bedragen; 

— de financiering van een deelneming door de Staat 
in een kapitaalverhoging van een ontwikkelingsbank. 

in Kaapverdië was 1,8 miijoen bestemd voor de finan
ciering van een nieuwe groep van 2,5 MW in de ther 
mische centrale van Mindelo. met name met het oog  
op de stroomlevering aan een nieuwe werf voor vis-
sersschepen die in 1983 in bedrijf zai worden gesteid 
en tot de financiering waarvan de Bank in 1980 had 
bijgedragen. 

Aan ontwikkelingsbanken in Burundi en op de  
Seychellen zijn voorts twee globale kredieten toege
kend van respectievelijk 1,3 miljoen en 1 miijoen. 

In Etioplë is een bedrag van 0,5 miljoen gegaan naar 
de financiering van een onderzoek naar mogelijke In-
vesteringen in de industrie, de agro-industrie en de  
mijnbouw. 

Een bedrag van 0,4 miljoen was bestemd voor een 
deelneming in het kapitaal van de Caisse de Dévelop
pement te Djibouti. 

Tenslotte is nog 1,2 miijoen ter beschikking geste id 
voor studies betreffende tinmijnbouw in Za ïre« even-
tueie second aire aardo liewinning te Sémé in Benin,  
de papierpulpindustrie in Kongo, de eventuele bouw 
van een waterkrachtcentrale en aiuminiumsmelterij in 
Guinee en een nieuwe start voor de chroommijnen 
en Madagaskar. 

In het Caribische gebied is steun geboden in vijf 
A.C.S.-landen en twee L.G.O. 

Zo zijn globale kredieten verstrekt aan ontwikkelings
banken in Barbados (4 miljoen) en Trinidad en Toba
go (8 miljoen). Bovendien is in Jamaica 5 miljoen aan 
de overheid ter beschikking gesteid voor een staats-
deelnemlng in een nieuwe ontwikkelingsbank. 

Op Grenada was 2,4 miljoen bestemd voor de uit-
breiding en modernisering van de elektriciteitspro-

In het Briîse overzeese gebiedsdeel, de Cayman-
eilanden, Is een krediet van 3 miljoen toegekend ter 
financiering van twee nieuwe dieselgroepen met een 
vermögen van elk 4,25 MW ten behoeve van de elek-
triciteitsproduktie, mede met het oog op de ontwik-
keling van het toeristenverkeer. 

In de Nederlandse Antillen Is een bedrag van 0,84  
miljoen ter beschikking gesteid van de regering ter 
financiering van een uitbreiding van haar deelneming 
in het kapitaal van de ontwikkelingsbank die is opge-
richt ter bevordering van een diversificatie van de 
economie, welke nog al te zeer afhankelijk is van de  
aardolieraffinage. 

In de Stille Oceaan zijn bedragen in zes landen ter 
beschikking gesteid. 

Zo is in Papua-Nieuwgulnea een krediet van 7,9 mil
joen verstrekt voor de verdubbeling van de produk-
tiecapaciteit van een palmoliefabriek waarvoor reads  
in 1979 een bedrag was toegekend. 

In Vanuatu heeft een ontwikkelingsbank een bedrag 
van 1 miljoen ontvangen. 

Voor de aanschaf van containers door een regionale 
scheepvaartmaatschappij die de verbindingen tussen 
7 A.C.S.-landen en o.a. Nieuwzeeland onderhoudt,  
zijn bedragen ter beschikking gesteid van Fiji (1,8  
miljoen), Westsamoa (0,325 miljoen), Tonga (0,325  
miljoen) en Tuvalu (0,125 miljoen), 

Uit verschillende lopende globale kredieten zijn in 
1982 46 bedragen toegewezen voor in totaal 22,7 mil
joen ten behoeve van vooral kleinere investeringen in 
de sectoren agro-industrie (12 voor 5,65 miljoen), de 
textiel- en leerindustrie (7 voor 4,5 miljoen), de pa
pier- en papierpulpindustrie (5 voor 2,53 miljoen), de 
houtnijverheid (3 voor 2,32 miljoen), het toerisme (6 

65 



Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

voor 1.7 miljoen), de rubber- en kunststof verwerken-
de industrie (2 voor 1,16 mi ljoen) en de metaalcon-
structle (3 voor 1 miljoen). 

Bij de financiering van een groot aantai projecten in 
de Middellandse-Zeelanden en de A.C.S.-tanden 
heeft de Bank samengewerkt met diverse andere in-
steUingen, met name de Wereldbank, de International 

Finance Corporation, het Europese Ontwikkeiings-
fonds, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Arab 
Bank for Economic Development in Africa, alsmede 
met verschilfende bilaterale insteitingen, zoals de  
Caisse Centrale de Coopération Economique, de  
Kreditanstalt für Wiederaufbau, de Commonwealth  
Development Corporation en verschillende Arabische  
financieringsinstellingen. 

Bouw van een elektrische centrale 
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Kredietverlening van de Bank buiten de Gemeenschap C) 

A. Uit eigen middelen 
Projecten gefinancierd in 1982 

In 1982 is voor een bedrag van 410,2 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op kredieten uit eigen middelen van de Bank voor projecten buiten de Gemeenschap. Hiervan was 288 miljoen bestemd 
voor de Middellandse-Zeelanden en 122,2 miljoen voor de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan 
(A.G.8.-landen), alsmede de landen en gebieden overzee (L.G.O.) (zie biz. 57 tot 66 voor de economische aspecten van  
deze projecten). Deze kredieten vallen geheel in de normale boekhouding van de Bank. 

In Portugal is bij twee kredieten een rentesubsidie van 3 % uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap toegekend (zie  
bIz. 57). Bij aile kredieten in de A.C.S.-landen zljn rentesubsidies toegekend uit de middelen van het Europese Ontwikke-
lingsfonds (zie bIz. 61). 

1. Middellandse-Zeegebied 

SPANJE 

miljoen Ecu 

105,0 

15,0 

peseta 11 172,6 miljoen 

199. Gasieiding over 130 km 
tussen het gasveld te Serrablo in 
de Pyreneeën (Huesca) en de 
hoofdtransportieiding te Zara 
goza 
Empresa Nacional dei Gas 
peseta 1 591,6 miljoen 

200. Ringspoorlijn van 87 km 
rond Barcelona ter vergroting van 
de capaciteit van de spoorlijn 
Franse grens—Valencia 
Red Nacional de los Ferrocar-
riles Espanoies —RENFE 
peseta 4 263,5 miljoen 

201. Globaal krediet aan de 
Banco de Credito Local de Es-
paôa ter financiering van kleinere  
overheldsinvesteringen in de 
minder ontwikkelde delen van het 
land 
peseta 2 124,7 miljoen 

202. Globaal krediet aan de 
Banco de Credito industrial ter 
financiering van kleinere energie-
projecten 
peseta 636,6 miljoen 

203.—204. Industriele energie-
besparingsprojecten via de Ban
co de Credito Industrial: 
— modernisering van de rafflna-

derij van Escombreras bij 
Cartagena 
Empresa Nacional del Petro-
leo S.A. 
peseta 222,8 miljoen 

20,0 

6,0 

2.1 

(') De geopende kredieten luiden in Ecu. De bij deze 
posten aangegeven waarde in nationale valuta's heeft 
slectits indicatieve betekenis: deze waarde is gelijk 
aan de tegenwaarde van de bedragen in Ecu op de  
datum van ondertekening van de betrokken overeen-
komsten {zie biz. 10). 

— vernieuwlng van de oven van 
de glasfabriek van Llodio ten 
zuiden van Bilbao 
Vidrierias de Alava 
peseta 201,6 miljoen 1,9 

205. Globaal krediet aan de  
Banco de Credito Industrial ter  
financiering van kleinere industhë- 
le projecten in de minder ontwik
kelde delen van het land 
peseta 2 131,8 miljoen 20,0 

PORTUGAL 80,0 

escudo 6 492,9 miljoen 

206. Kolen stokende centrale te  
Sines ten zuiden van Lissabon — 
twee eenheden van elk 300 MW 
Electricidade de Portugal 

CYPRUS 

40,0 escudo 2 871,5 miljoen 

207. Aanleg van 57 km nieuw 
wegvak van de weg Aveiro—Vilar  
Formoso 
Junta Autonoma de Estradas 
escudo 2 055,4 miljoen 

208. Globaal krediet aan de 
Caixa Gérai de Depositos ter 
financiering van kleinere industrië-
(e en toeristische projecten 
escudo 1 610,0 miljoen 

JOEGOSLAVIE 

209. Bouw van 9 automatische  
regelcentra voor het elektrici-
teitsnet, mede met het oog op de 
aansluiting aan het Europese 
koppelnet.Elektriciteitsbedrijven 
in 8 deelstaten en autonome pro-
vincies, samenwerkend in de 
JUGEL (samenwerkende Joego-
slavische elektriciteitsbedrijven) 
dinar 3 269,5 miljoen 

35,0 (2) 

25,0 

20,0 (2) 

67,0 

210. Aanleg van de stuwmeren 
van Dhypotamos en Kalavasos 
(15, respectievelijk 17 miljoen m^) 
en de nodige transportleidlngen 
ten behoeve van de watervoor-
ziening van Nicosia, Larnaca en 
Famagusta met in totaal circa  
300 000 inwoners 
Repubiiek Cyprus  
Gyprisch £ 3,7 miljoen 8.0 

EGYPTE 

211. Vergroting van de produk-
tie van het aardgasveld van Abu 
Kir voor de kust van Alexandrië 
Egyptian General Petroleum 
Company 
Egyptisch £ 18,8 miljoen 28,0 

2. A.C.S.-Landen — Afrika 

IVOORKUST 
miljoen Ecu  

21,6 

tierbii IS een rentesubsidie van 3% toegekend. 

CFA-frank 7 099,8 miljoen 

212. Verbetering van de inter
nationale telefoondienst door  
bouw van een nieuwe centrale en 
deelneming in de kabel Zuid-
Amehka—Afrika—Europa  
Intelcl 
CFA-frank 3 276,6 miljoen 10,0 

213. Uitbrelding van de latex-
produktie van de fabrieken van 
Bondo, Ousrou en Rapides Grah 
Société Africaine des Planta
tions d'Hévéas 
CFA-frank 2 162,6 miljoen 6,6 

214. Globaal krediet aan de 
Compagnie Financière de la 
Côte-d'IvoIre ter financiering van 
het industriële en toeristische 
midden- en kleinbedrijf 
CFA-frank 1 660,6 miljoen 5,0 
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ZIMBABWE MAURITIUS 

215. Bouw van de plaatselijke 
steenkool stokende, elektrische  
centrale van Wankie (eerste een-
heid van 480 MW) en aanleg van  
350 km hoogspanningsiijnen 
Electricity Supply Commission  
Zimbabwe $ 14,3 miljoen 

KENYA 

217. Globaal krediet aan de  
Development Finance Company 
of Kenya Ltd ter financiering van 
het industriële, agro-industriele 
en toeristische midden- en klein-
bedrijf 
Kenyaanse shilling 82,9 miljoen 

BOTSWANA 

218. Bouw van de ter plaatse 
gewonnen steenkool stokende, 
elektrische centrale van Morupu-
le (eerste eenheid van 90 MW) en 
aanleg van 350 km hoogspan
ningsiijnen 
Botswana Power Corporation 
pula 12,5 mlljoen 

SENEGAL 

219. Bouw van fabrieken van 
fosfoorzuur te Taïba en van 
kunstmest te M'Bao 
Industries Chimiques du Séné 
gal 
CPA-frank 3 418,5 miljoen 

KAMEROEN 

20,0 

17,0 

Kenyaanse shilling 176,2 miljoen 

216. Uitbreiding van de geo-
thermische centrale van OIkarIa 
met een derde groep van 15 MW 
Kenya Power Company Limited 
Kenyaanse shilling 93,3 miljoen 9,0 

8.0 

15.0 

11,0 

10,7 

CPA-frank 3 325,2 miljoen 

220. Nieuwe palmoliefabriek te  
Idenau en modernisering van 
bestaande bedrijven te Mondoni 
en Idenau 
Cameroun Development Corpo
ration via de Verenigde Repu-
biiek Kameroen 
CPA-frank 2 144,3 miljoen 

221. Verdubbeling van de palm-
olieproduktie van de fabriek te  
Dibombarl 
Société Camerounaise de Pal
meraies 
CPA-frank 1 180,9 miljoen 

6.9 

3,8 

222. Globaal krediet aan de 
Development Bank of Mauritius 
ter financiering van het Industrië 
le, agro-Industriële en toeris
tische midden- en kleinbedhjf 
rupie 41,6 miljoen 4.0 

A.C.S.-landen -
gebied 

TRINIDAD en TOBAGO 

Cahbisch 

223. Globaal krediet aan de Tri
nidad and Tobago Development 
Finance Company Limited ter 
financiering van het industriële  
en toeristische midden- en kleln-
bedrijf 
Trinidad en Tobago $ 17,9 mil
joen 

BARBADOS 

A.C.S-landen 
Stille Oceaan 

PAPUA-NIEUWGUINEA 

LG.O. 

CARIBiSCH GEBiED 

8.0 

224. Globaal krediet aan de  
Barbados Development Bank ter 
financiering van het industriële en 
toeristische midden- en klein-
bedrijf 
Barbados $ 8,7 miljoen 4.0 

225. Bouw van n ieuwe installa-
ties voor de palmolieproduktie en 
van opslagfaciliteiten bij Popon-
detta 
Higaturu Oil Palms Pty Limited 
kina 5,7 miljoen 7.9 

226. Vergroting van de elektrici-
teitsvoorziening op het eiland 
Grand Cayman met twee diesel-
groepen van elk 4,25 MW 
Caribbean Utilities Company 
Limited 
Cayman-eilanden $ 2,5 miljoen 3,0 



Β. Uit begrotingsmìddeien van de Gemeenschap  
Projecten gefinancìerd in 1982 

In 1982 is voor een bedrag van 41,3 tniljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betreffing hebbend op 
transacties ult begrotingsmìddeien van de Gemeenschap, \A/aarvan 4 miljoen aan leningen tegen bijzondere voorwaarden in 
de Middellandse-Zeelanden en 37,3 miljoen aan risicodragend kapitaal in de A.C.S.-landen en de L.G.O. (zie biz. 57 tot 66  
voor de economische aspecten van deze projecten). Deze bedragen zijn door de Bank in opdracht en naam en voor reke-
ning en risico van de Europese Economische Gemeenschap toegekend; zij valien buiten de normale boekhouding, maar 
verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie (zie bIz. 82). De Bank is te dien aanzien uitsiuitend verantwoordelijk voor de 
goede uitvoering van het haar toevertrouwde mandaat. 

1. Leningen tegen bijzon
dere voorwaarden in de 
Middellandse-Zeelanden 

MALAWI SEYCHELLEN 

CYPRUS 

miljoen Ecu  

4,0 

Cyprisch £ 1,9 miljoen 

227. Afvalwaterzuivering en wa-
tervoorziening in de oude stad 
van Nicosia 
Republiek Cyprus 
Cyprisch £ 1,4 miljoen 3,0 

228. Aanleg van de stuwmeren 
van Dhypotamos en Kalavasos 
(15, respectievelijk 17 miljoen m') 
en de nodlge transportleidingen 
ten behoeve van de watervoor-
ziening van Nicosia, Larnaca en 
Famagusta met in totaal circa 
300 000 inwoners 
Republiek Cyprus 
Cyprisch £ 0,5 miljoen 1,0 

2. Risicodragende midde-
len (') uit het Europese Ont-
wikkelingsfonds in de  
A.C.S.-landen en de L.G.O. 

A.C.S.-landen — Afrika 

UGANDA 

miljoen Ecu  

10,0 

Uganda shilling 92,8 miljoen 

229. Voorwaardelijke lening aan 
de Uganda Development Bank 
ter financiering van de modernl-
sering van het industriële en 
agrarische midden- en kleinbe-
drijf en van de mijnbouwsector 
Uganda shilling 69,6 miljoen 

230. Voorwaardelijke len ing aan 
de Republiek Uganda ter finan 
ciering van haar deelneming in de 
kapitaalverhoging van de Uganda 
Development Bank 
Uganda shilling 23,2 

7.5 

2.5 

231. Bouw van een nieuwe 
vieugel van het Capital Hotel te 
Lilongwe 
Achtergesteide lening en voor
waardelijke lening aan de Malawi 
Development Corporation ter 
financiering van haar deelneming 
in het kapitaal van Capital Motel 
Limited 
kwacha 3,2 miljoen 

SOMALIA 

SENEGAL 

KAAPVERDIE 

BURUNDI 

3.0 

232. Herstructurering en uit-
breiding van een zulvelbedrijf te 
Mogadiscio 
Voorwaardelijke lening aan de 
Laiterie de Mogadiscio via de 
Democratische Republiek So 
malia 
Somalische shilling 32,1 miljoen 2.56 

233. Bouw van een hotel met 
100 kamers te Sali ten zuiden van 
Dakar 
Achtergesteide lening aan de So
ciété Hôtelière de Sali via de 
Société Financière Sénégalaise 
pour le Développement de l'In
dustrie et du Tourisme 
CFA-frank 614,4 miljoen 1,85 

234. Uitbreiding van de elek 
trische centrale van Mindelo op 
Sao Vicente met een groep van 
2,5 MW 
Achtergesteide lening aan de 
Empresa Publica Eiectricidade e  
Agua do Mindelo 
escudo 97,3 miljoen 1.8 

(1) Zie biz. 61. 

235. Voorwaardelijke lening aan 
de Banque Nationale pour le Dé
veloppement Économique ter 
financiering van het industriële, 
agro-industriële en toeristische 
midden- en kteinbedrijf 
Burundische frank 108,9 miljoen 

236. Voorwaardelijke lening aan 
de Banque de Développement 
des Seychelles ter financiering  
van feasibility studies, deelnemin-
gen en kredietverlening ten be
hoeve van het industriële, agro-
industriële en toeristische mid 
den- en kleinbedrijf 
rupie 6,5 miljoen 

ETIOPIË 

MAURITIUS 

DJIBOUTI 

ZIMBABWE 

ZAIRE 

1.0 

237. Voorwaardelijke lening aan 
de Agricultural and Industrial  
Development Bank ter financie 
ring van voorbereidende studies  
voor investeringen in de indus
trie. de agro-industrie en de mijn-
bouw 
birr 1 miljoen 0,5 

238. Voorwaardelijke lening aan  
de Development Bank of Mauri
tius ter financiering van studies 
en deelnemingen op het gebied 
van het industriële, agro-industrië 
le en toeristische midden- en 
kleinbedrijf 
rupie 5,2 miljoen 0,5 

239. Deelneming in het oprich-
tingskapitaal van de Caisse de Dé 
veloppement de Djibouti 
Djibouti-frank 69,9 miljoen 0.4 

240. Voorwaardelijke lening aan 
de Republiek Zimbabwe ter fi 
nanciering van een studie naar de 
mogelijkheden van de steenkool-
winning in het iand 
Zimbabwe $ 0,3 miljoen 0,4 

1.3 

241. Voorwaardelijke lening aan 
de Société Zairetain ter financie 
ring van een studie naar de mo-
gelijkheid van u itbreiding van de 
tinwinning 
zaire 2,1 miljoen 0,38 
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BENIN MADAGASKAR DOMINICA 1.0 

242. Voorwaardelijke lening aan 
de Volksrepubllek Benin ter fi-
nariciering van een Studie naar de 
secondaire winning van aardolie 
ult het Sémè-veld  
CFA-frank 108,5 miljoen 

KONGO 

GUINEE 

0,35 

243. Deelneming in het kapitaal 
van de Société d'Études de la  
Cellulose du Congo ter financie 
ring van een Studie naar de even-
tuele oprichting van een papier-
pulpfabriek bij Pointe-Noire 
CFA-frank 54,9 miljoen 0,177 

244. Voorwaardelijke lening aan  
de Revolutionaire Volksrepu 
bllek Guinee ter financiering van 
een Studie naar de eventuale  
bouw van een s tuwdam te Soua-
pitl en een waterkrachtcentrale, 
alsmede naar de stichting van 
een aluminiumsmelterij binnen  
het geintegreerde complex van 
Konkouré  
syll 3,5 miljoen 0,15 

245. Voorwaardelijke lening aan 
de Republlek Madagaskar ter fi
nanciering van een studie naar de  
rehabilitatie en eventuale uitbrei-
ding van de chroommijnen 
Malgassische frank 46,6 miljoen 

A.C.S.-landen — 
Caribisch gebied 

JAMAICA 

GRENADA 

0,15 

246. Voorwaardelijke lening aan 
Jamaica ter financiering van zijn 
deelneming In het oprichtingska-
pitaal van de National Develop
ment Bank 
Jamaica $ 8,3 miljoen 5,0 

247. Modernisering van de elek-
triciteitsvoorziening en uitbrei-
ding van de centrale van Green's 
Park met twee dieselgeneratoren 
van elk 1,5 MW 
Achtergesteide lening aan de  
Grenada Electricity Services 
Limited 
East Caribbean $ 6,2 miljoen 2,4 

East Caribbean $ 2,6 miljoen 

248. Bouw van een bottelarij 
van mineraalwater te Loubière  
Voorwaardelijke lening aan de  
Carib Spring Limited via de Agri
cultural, Industrial and Develop
ment Bank 
East Caribbean $ 1,8 miljoen 

249. Voorwaardelijke lening aan 
de Republiek Dominica ter finan
ciering van een verhoging van 
haar deelneming in het kapitaal 
van de Agricultural, Industrial 
and Development Bank 
East Caribbean $ 0,8 miljoen 

A.C.S.-landen 
Stille oceaan 
Aanschaf van 947 containers 
door de Pacific Forum Line — 
de regionale scheepvaartonder-
neming die de verbindingen on-
derhoudt tussen Australie,  
Nieuw-Zeeland en de landen in 
de Stille Oceaan 
Voorwaardelijke leninge n aan de  
volgende staten: 

0,7 

0,3 

FIJI 
Oogst in een palmaanplant 

•-W ·ΐ£·· 250. Fiji $ 1,6 miljoen 1,8 

KONINKRIJK TONGA 

251. pa'anga 0.3 miljoen 0,325 

WESTSAMOA 

252. tala 0,4 miljoen 0,325 

TUVALU 

253. Australische $ 0,1 miljoen 0,125 

VANUATU 

254. Voorwaardelijke lening aan  
de Banque de Développement 
de Vanuatu ter financiering van 
deelnemingen en kredietverle-
ning op het gebied van het indus-
triële, agro-industriële en toeris-
tische midden- en kleinbedrijf 
Vanuatu-frank92,1 miljoen 

L.G.O. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

1.0 

255. Voorwaardelijke lening aan 
de Nederlandse Antillen ter fi  
nanciering van de verhogin g van 
de overheidsdeelneming in het 
kapitaal van de Ontwlkkellngs-
bank van de Nederlandse Antil 
len N.V. 
N.A. fl. 1.4 miljoen 0,84 



Middelen 

Eigen middelen — beroep op 
de kapitaalmarkt 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de  
nrtiddeien die de Bank onder eigen verantwoordelijk-
heid gebruikt voor haar kredieten en garanties zoals 
die in haar baians verschijnen en zoals die voor 1982 
gedetailleerd worden weergegeven op de biz. 44 tot 
54, en 67 en 68. Niet vermeid worden hier de midde 
len die de Bank in opdracht en voor rekening van  
derden beheert en die buiten haar baians worden ge- 
boekt in haar Speciale Beetle (zie biz. 82). Dit laatste 
betreft met name kredieten uit het nieuwe ieningsin-
strument, aismede de bedragen die in de Middelland-
se-Zeelanden en de A.C.S.-landen ter beschikking 
zijn gesteld uit de middelen van de Gemeenschap: 
deze bedragen worden voor 1982 opgesomd op biz. 
55, 56, 69 en 70. 

Op 31 december 1982 bedroeg het totaal der midde
len van de Bank (gestört kapitaai. reserves en voor-

zieningen, saldo van de verlies- en winstrekening. op-
genomen leningen) 19 024,9 mlijoen tegenover 
15 468,6 mlijoen op 31 december 1981. 

Deze toeneming was voor 3 089,7 mlijoen een gevolg 
van de netto toeneming van de post leningen o/g 
(met inbegrip van aanpassingen in verband met 
koersschommelingen). Voorts Is 366,3 mlijoen af-
komstlg van he t saldo van de verlies- en winstreke
ning. îerwiji 100,3 mlijoen het bedrag betreft, dat de 
Lid-Staten hebben gestört ult hoofde van de kapltaal-
verhoglng van 1978 en ult hoofde van de toetreding 
van Griekenland dat nu bijdraagt tot het kapitaai, de 
reserves en de voorzieningen. De stortingen ult hoof
de van de kapitaaiverhoging waartoe de Raad van 
Gouverneurs op 15 juni 1981 heeft besloten, zullen 
eerst plaatsvinden met Ingang van 1984 en wel in 
acht gelljke halfjaarlijkse termijnen van In totaal 540  
mlijoen. Dit zal het gestorte kapitaai brengen op 
1 465,715 mlijoen (zie bijiage A bij de jaarrekeningen 
op bIz. 85). 

label 12: Geplaatste leningen van 1961 tot 1982 

Leningen 

Bedrag {miij. Ecu) 

Oeeineming van 
derden aan 

financienngen 
door de E I.B. 

Opgenomen 
middelen 

Aantal Ondertiands Openbaar Totaal (milj. Ecu) (milj. 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 8 40,0 154,5 194,5 — 194,5 
1968 13 112,5 100,0 212,5 — 212,5 
1969 9 63,7 82,3 146,0 — 146.0 
1970 7 66,6 102,3 168,9 — 168,9 
1971 20 208,0 204,9 412,9 — 412.9 
1972 19 133,4 328,6 462,0 17,5 479.5 
1973 22 207,0 401,0 608,0 4,3 612.3 
1974 16 704,2 121,3 825,5 — 825,5 
1975 26 318,6 495,1 813,7 17,0 830,7 
1976 17 221,0 510,9 731,9 17,0 748,9 
1977 31 321,9 (') 707.6 1 029,5 132,0 1 161,5 
1978 43 509,0(2) 1 353.9 1 862,9 86,8 1 949,7 
1979 59 983,2 (3) 1 453.4 2 436,6 44,6 2 481,2 
1980 73 874,5 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 
1981 57 974.9 (') 1 267.8 2 242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 319,4(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 

(') Waarvan 87 miijoen inferbankoperaties op middeilange lermiin. 
(2) Waarvan 39,9 miljoen interbankoperaties op middeilange termijn. 
(3) Waarvan 1,5 mil|oen inierbankoperaties op middeilange termijn. 
(*) Waarvan 92.8 interbankoperalies op middeilange termijn. 
(6) Waarvan 105,7 interbankoperaties op middeilange termijn. 
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label 13; In 1982 opgenomen leningen 

Openbare en onderhandse uitglften 
Geidsoort Bedrag in Bedrag m Nominale 

Uitgifte in Land van waarin nationale valuta miljoenen Loopti|d rentevoet Aard van 
Alsluitdatum de maand uitgifte lening luidt (in milj.) ECU (in jaren) (%) de uitgifte 

4. 1.1982 lanuari Luxemburg Ffr. 102,183 16.477 10 16,5 Onderhands 
20. 1.1982 januari Zwitseriand Zwfr. 100 51,238 10 7.25 Openbaar(') 
22. 1. 1982 januari Duitsiand DM 150 61,366 7 10 Openbaar (2) 
22. 1.1982 januari Duitsiand DM 100 40,911 10 10 Openbaar (2) 
3, 2. 1982 februari Nederiand f 20 7,454 15 11,75 Onderhands 

10. 2.1982 februari Nederiand f 30 11,181 15 11,875 Onderhands 
18, 2.1982 februari Verenigd Koninkrijk $ 30 27,646 5 16,25 Onderhands 
19. 2. 1982 februari Nederiand f 75 27,953 5 11 Onderhands 
23. 2.1982 februari Verenigd Koninkrijk $ 21,25 19,582 9 15,875 Onderhands 
25. 2. 1982 februari Duitsiand DM 100 40,911 10 10 Onderhands 
3. 3. 1982 maart Luxemburg $ 150 138,227 7 15,5 Openbaar P) 
4, 3. 1982 maart Nederiand / 5 1,864 15 11,75 Onderhands 
5. 3.1982 maart Japan yen 20 000 83,927 10 8,2 Openbaar P) 

25. 3. 1982 maart Nederiand f 5 1,864 15 11,125 Onderhands 
25. 3. 1982 maart Nederiand f 5 1,864 15 11,125 Onderhands 
31. 3.1982 maart Luxemburg Luxfr. 1 000 23,954 7 12,75 Onderhands 
31. 3.1982 maart Nederiand f 10 3,727 15 11,125 Onderhands 
31. 3.1982 maart Nederiand f 10 3,727 10 10,875 Onderhands 
31. 3.1982 maart Beigië Bfr. 1 000 23,954 12 15 Onderhands 
6, 4. 1982 aprii Duitsiand DM 100 41,652 10 9.1 Onderhands 

20. 4. 1982 aprii Nederiand f 10 3,755 15 10,875 Onderhands 
20. 4. 1982 aprii Nederiand f 10 3,755 10 10,875 Onderhands 
27. 4. 1982 aprii Zwitseriand Zwfr. 100 51,925 10 7 Openbaar (5) 
10. 5.1982 mei Duitsiand DM 100 41,651 10 8,375 Openbaar (6) 
14. 5. 1982 mei Nederiand f 20 7,509 20 10,75 Onderhands 
14. 5. 1982 mei Verenigd Koninkrijk £ 15 26,867 10 15 Onderhands 
17. 5. 1982 mei Nederiand f 200 75,095 10 10 Openbaar (^) 
25. 5. 1982 mei Duitsiand DM 100 41,651 10 9 Onderhands 
28. 5. 1982 mei Luxemburg Ecu 12,017 12,017 5 14 Openbaar (') 
3. 6. 1982 juni Luxemburg yen 15000 61,01 10 8,25 Openbaar (8) 

10. 6.1982 juni Luxemburg Luxfr. 600 13.245 8 12,25 Openbaar j^) 
18. 6. 1982 juni Verenigd Koninkrijk £ 10 17,911 10 14,125 Onderhands 
25. 6. 1982 juni Frankrijk Ffr 1 000 160,89 10 16,9 Openbaar po) 
29. 6. 1982 juni Verenigd Koninkrijk $ 15 15,073 5 16,3 Onderhands 
30. 6. 1982 juni Luxemburg $ 10 10,048 10 15,25 Onderhands 

1. 7.1982 juii Luxemburg Ecu 40 40 7 13,75 OpenbaarC) 
6. 7. 1982 juli Duitsiand DM 50 21,167 10 9.7 Onderhands 
7. 7. 1982 juii Nederiand f 5 1,914 10 11,125 Onderhands 
7. 7.1982 juli Nederiand f 5 1,914 10 11,125 Onderhands 
7. 7. 1982 juli Luxemburg $ 20 20,837 10 15,25 Onderhands 
9. 7. 1982 juli Zwitseriand Zwfr. 50 24,745 6 7,25 Onderhands 

15. 7. 1982 juli Luxemburg $ 25 26,046 7 16,15 Onderhands 
21. 7. 1982 juli Luxemburg $ 200 208,372 10 15,5 Openbaar (^2} 
23. 7. 1982 juli Verenigd Koninkrijk £ 12,5 22,641 8 14,49 Onderhands 
23. 7. 1982 juli Duitsiand DM 200 84,67 10 9,375 Openbaar p3) 
30. 7.1982 juli Nederiand f 5 1,914 10 11 Onderhands 
30. 7. 1982 juli Nederiand f 6 2,297 15 11 Onderhands 
30. 7. 1982 juli Nederiand f 10 3,829 15 11 Onderhands 
3. 8.1982 augustus Japan yen 25 000 101,983 12 8,6 Onderhands 
5. 8. 1982 augustus Nederiand f 5 1,914 15 11 Onderhands 
6. 8.1982 augustus Luxemburg Zwfr. 65 32,168 6 7,125 Onderhands 
9. 8. 1982 augustus Nederiand f 5 1,914 15 10,875 Onderhands 
9. 8. 1982 augustus Nederiand f 75 28,717 5 10 Onderhands 

18. 8. 1982 augustus Duitsiand DM 35 14,817 10 9,25 Onderhands 
18. 8. 1982 augustus Duitsiand DM 35 14,817 10 9,25 Onderhands 
18, 8. 1982 augustus Duitsiand DM 30 12.7 10 9,25 Onderhands 
27. 8.1982 augustus Luxemburg $ 15 15,628 8 11.3 Onderhands 
29. 8.1982 augustus Luxemburg Zwfr. 185 91,556 5 7,25 Onderhands 
29. 8.1982 augustus Luxemburg f 150 57,434 6 10,75 Onderhands 

3. 9.1982 September Verenigd Koninkrijk $ 23^5 24,223 9 13,25 Onderhands 
9. 9. 1982 September Verenigde Staten $ 200 208,372 10 13,375 Openbaar 

13. 9.1982 September Nederiand f 1 0,383 15 11 Onderhands 
13. 9. 1982 September Nederiand f 9 3,446 15 11 Onderhands 
14. 9.1982 September Nederiand f 5 1,914 20 10,375 Onderhands 
16. 9.1982 September Zwitseriand Zwfr. 100 49,49 10 6,25 Openbaar ('^) 
23. 9.1982 September Duitsiand DM 200 84,67 10 8,25 Openbaar (i®) 
24. 9. 1982 September Nederiand f 25 9,572 20 10,5 Onderhands 
27. 9. 1982 September Verenigd Koninkrijk £ 12,5 22,641 8 12,6 Onderhands 
28. 9.1982 September Liechtenstein Zwfr. 15 7,423 6 6,75 Onderhands 
14. 10. 1982 Oktober Verenigd Koninkrijk £ 75 136,421 20 11 Openbaar (1^) 
18. 10. 1982 Oktober Nederiand f 200 77,728 10 10 Openbaar (18) 
19. 10. 1982 Oktober Luxemburg Ecu 60 60 8 12,875 Openbaar (15) 
19. 10. 1982 Oktober Belgie Bfr. 1 000 21,91 12 14 Onderhands 
22. 10. 1982 Oktober Nederiand f 5 1,943 20 10 Onderhands 
22. 10. 1982 Oktober Nederiand f 25 9,716 15 10 Onderhands 
26. 10. 1982 Oktober Nederiand f 5 1,943 15 10 Onderhands 
27. 10. 1982 Oktober Japan yen 15 000 60,1 10 9,1 Onderhands 
28. 10. 1982 Oktober Zwitseriand Zwfr. 75 37,154 7 6.5 Onderhands 
29. 10. 1982 Oktober Nederiand f 10 3,886 15 9,375 Onderhands 
10. 11. 1982 november Nederiand f 20 7,773 15 10 Onderhands 
22. 11. 1982 november Verenigd Koninkrijk £ 20 36,379 10 10 Onderhands 
26. 11. 1982 november Duitsiand DM 200 84,974 10 8,25 Openbaar (2®) 
7. 12. 1982 december Nederiand / 5 1,943 15 9,125 Onderhands 

20. 12. 1982 december Japan yen 20 000 80,133 10 8,8 Onderhands 
3 040,012 
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Openbare en onderhandse uitgiften 3 040,012 
Interbankoperatîes op middellange termljn 

Afsluitdatum Uiibetaling Land 

Geldsoort 
waarin lening 

lu<dt 

Bedrag iri 
nationale  

valuta 
(in milj.) 

Bedrag in 
mil]. Ecu Ven/aidag Rantevoet 

31. 3.1982 aprii Nederland f 70 26,089 1985 10 
10. 5.1982 mei Nederland f 10 7,509 1984 9,625 
10. 5.1982 mei Nederland f 10 7,509 1985 9,687 
15. 7.1982 juli Luxemburg $ 15 15,628 1985 15,5 
27. 8. 1982 September Luxemburg $ 15 15,628 1985 15 
14. 9.1982 September Luxemburg Bfr. 1 000 22,219 1984 13.75 
15. 9. 1982 September Luxemburg Bfr. 500 11,11 1984 13,75 

105,693 

Totaal leningen 3145,705 

(') Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Schweize
rischer Bankverein, de Schweizerische Kredüanstalt en de Schweizerische 
Bankgeselischaft; aangeboden ter openbare inschrijving a pari. 

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

(3) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit het Crédit Suisse 
First Boston Limited, de Banca Commerciale Italiana, de Bank Brüssel  
Lambert N.V., de Banque Nationale de Paris, Baring Brothers & Co., Limi 
ted, de CIBC Limited, het Crédit Lyonnais, Manufacturers Hanover Limite d, 
Merrill Lynch International & Co., Morgan Grenfell & Co. Limited, Morgan 
Stanley International. Nomura International Limited, Orion Royal Bank 
Limited, de Generale Bankmaatschappij N.V. en Wood Gundy Limited; aan
geboden ter openbare inschrijving a pari. 

(^) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit Daiwa Securities 
Co. Limited. The Nom ura Securities Co., Ltd., Yamaichi Securities Com
pany, Limited en The N ikko Securities Co. Ltd.; aanget>oden ter openbare 
inschrijving tegen 99,5 %. 

(5) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Schweizeri
sche Kreditanstalt, de Schweizerische Bankgesellschaft en de Schweizeri
scher Bankverein; aangeboden ter openbare inschrijving tegen 100,25 %. 

(®) Overg enomen door een banksyndicaat bestaande uit de Deutsche 
Bank AG, de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG en de West
deutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving 
a pari. 

Ç) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V., de Algemene Bank Nederland N.V., de Bank Mees &  
Hope NV., Pierson, Heldring & Pierson N.V., de Coöperatieve Centrale Raif-
fetsen-Boerenleenbank B.A., de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. en  
de Bank der Bondsspaarbanken N.V.; aangeboden ter openbare inschrij
ving tegen 99 %. 

(®) Overg enomen door een banksyndicaat bestaande uit The Nikko Securi 
ties Co. Ltd., het Crédit Suisse First Boston Limited, de Amro International 
Limited, de Banca Commerciale Italiana, de Bank of Tokyo International 
Limited, de Banque Nationale de Paris, het Crédit Lyonnais, de Dai-Ichi 
Kangyo International Limited, Daiwa Europe Limited, de Deutsche Bank AG, 
The Development Bank of Singapore Limited, Fuji International Finance Li
mited. The Hong Kong Bank Group, de IBJ International Limited, Kleinwort, 
Benson Limited, de Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, de LTCB Interna
tional Limited. Merrill Lynch International & Co., Mitsui Trust Finance (Hong  
Kong) Limited, Morgan Guaranty Ltd., de National Bank of Abu Dhabi, de 
Nippon Credit International {HK) Ltd., Nomura International Limited. Salo 
mon Brothers International, de Société Générale, de Generale Bankmaat
schappij N.V., Sumitomo Finance International, S. G. Warburg & Co. Ltd.,  
Yamaichi International (Europe) Limited; aangeboden ter openbare inschrij 
ving tegen 99V3 %. 

(9) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Banque Géné
rale du Luxembourg S.A., de Banque Internationale à Luxembourg S.A., de 
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, de Caisse d'Épargne de l'État Luxem
bourg, de Banque de Paris et des Pays-Bas pour le Grand-Duché de 
Luxembourg S.A., het Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine Luxembourg, 
de Société Générale Als acienne de Banque Luxembourg, de Banque de 
l'Indochine et de Suez S.A. Luxembourg, de Banque Nationale de Paris 
(Luxembourg) S.A. en het Crédit Lyonnais Luxembourg; aangeboden ter 
openbare inschrijving tegen 99V2 %. 

(10) Overgenomen door een banksyndicaat l>estaande uit het Crédit Lyon
nais, de Société Générale, de Banque Nationale de Paris, de Banque de 
Paris et des Pays-Bas, de Caisse des Dépôts et Consignations en de 
Caisse Nationale de Crédit Agricole; aangeboden ter openbare inschrijving 
a pari. 

(") Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Kredietbank 
International Group, de Generale Bankmaalschappij N.V.. de Algemene 
Bank Nederland N.V., d e Amro International Limited, de Bank Brüssel  
Lambert N.V., de Bank of Tokyo International Limited, de Banque Générale 
du Luxembourg S.A.. de Banque Indosuez, de Banque Internationale à 
Luxembourg S.A., de Berliner Handels- und Frankfurter Bank, de Caisse 
des Dépôts et Consignations, het Crédit Commercial de France, het Ge- 
meentekrediet van België, het Crédit Lyonnais, het Istituto Bancario San  
Paolo di Torino en Kleinwort, Benson Limited; aangeboden ter openbare  
inschrijving tegen 99V2 %. 

('2) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Union Bank of 
Switzerland (Securities) Limited, de Banque Internationale à Luxembourg 
S.A., de County Bank Limited, Kleinwort, Benson Limited. Kuwait Invest
ment Company (S.A.K.), Yamaichi International (Eu rope) Limited, de Banca  
Commerciale Italiana, de Banca del Gottardo, de Bank of America Interna 
tional Limited, de Banque Générale du Luxembourg S.A., BIyth Eastman  
Paine Webber International Limited, het Crédit Lyonnais, Daiwa Europe Li 
mited, Kidder, Peabody International Limited, de Kuwait Foreign Trading  
Contracting & Investment Co . (S.A.Κ.) Merrill Lynch Internationa & Co.. No
mura International Limited, Orion Royal Bank Limited, de Skandinaviska 
Enskilda Banken en de Generale Bankmaatschappij N.V.; aangeboden ter  
openbare inschrijving tegen 99'/« %. 

0^) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Deutsche  
Bank AG; de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG en de West
deutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving 
a pari. 

Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit Lehman Brothers 
Kuhn Loeb Incorporated, The First Boston Corporation, Merrill Lynch, 
Pierce, Fenner & Smith Incorporated en Salomon Brothers Inc.; aangebo
den ter openbare inschrijving tegen 99,1 %. 

(15) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Schweizeri
sche Bankgeselischaft. de Schweizerischer Bankverein en de Schweizeri
sche Kreditanstalt, aangeboden ter openbare inschrijving tegen 99 %. 

(16) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Deutsche 
Bank AG. de Dresdner Bank AG, de Commerzbank AG en de West
deutsche Landesbank Girozentrale; aangeboden ter openbare inschri|vir>g 
tegen 99 % 

(1^) Onder leiding van de Bank of England voor rekening van de E.I.B.; aan
geboden ter openbare inschrijving tegen 97,91 %, waarvan 30% op 14 Ok
tober 1982 en de rest op 24 januari 1983. 

(16) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Amsterdam-
Rotterdam Bank N.V., de Algemene Bank Nederland N.V.. de Bank Mees 
& Hope NV, Pierson, Heldring & Pierson N.V., de Nederlandsche Midden
standsbank N.V. en de Bank der Bondsspaarbanken N.V.; aangeboden ter  
openbare inschrijving tegen 99 %. 

(19) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Kredietbank  
International Group, de Generale Bankmaatschappij N.V.. d e Algemene 
Bank Nederland N.V., de Amro International Limited, de Bank Brüssel Lam
bert N.V.. de Banque Générale du Luxembourg S.A., de Banque Indosuez. 
de Banque Internationale à Luxembourg S.A., de Banque Nationale de Pa
ris, de Berliner Handels- und Frankfurter Ba nk, de Caisse des Dépôts et 
Consignations, het Crédit Commercial de France, het Gemeentekrediet van 
België, het Crédit Lyonnais, het Istituto Bancario San Paolo di Torino. Klein
wort, Benson Limited en de Société Générale; aangeboden ter openbare  
inschrijving tegen loœ/« %. 

(20) Overgenomen door een banksyndicaat bestaande uit de Deutsche 
Bank AG, de Dresdner Bank AG. de Commerzbank AG en de Westdeut 
sche l^ndesb^k Girozentrale; aangeboden ter openbare inschrijving le 
gen 100% %. 

(') Inschrijving op 12 017 obligatles van elk Ecu 1 000 krachtens warrants, 
gehecht aan de 14% % obligatielening 1981/1989. 
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Middelen 

in 1982 heeft de Bank 3 205,2 miljoen op de kapitaal-
markten opgenomen, of bijna 40 % meer dan in 1981 
(2 309,7 miljoen). Dit beroep omvatte 3 040 miljoen 
aan openbare emissies en onderhandse plaatsingen 
op de kapitaalmarkten, 105,7 miljoen aan bankkredie-
ten op middellange termijn en 59.5 mlljoen in de vorm 

van door de Bank gegarandeerde participaties van 
derden in de kredietverlening van de Bank. 

De valutasamenstelling van het beroep op de kapi
taalmarkten is afhankelijk van de financiële en mone- 
taire internationale toestand, alsmede van het stre-

Leningen ultgegeven In 1982 naar emmissievaluta 

Valuta's van Lid-Staten Andere valuta's 

Milj. Ecu 
DM 

586.0 
18,6 

412.9 
13,1 

£ 
262,9 

8.4 

Ffr.  
177.4 

5.6 

Bfr. 
79.2 
2.5 

Luxfr. 
37,2 

1.2 

Ecu Totaal 
112,0 1 66 7,6 

3,6 53,0 

US $ yen Zwfr. Totaal Totaal generaal 
745.3 387,1 345,7 1 4 78.1 3145.7 

23,7 12,3 11.0 47.0 100.0 

Leningen ultgegeven In 1982 
(Ecu 3145,7 miljoen) 

Op 31 december1982 ultstaande schuld 
(Ecu 16 566,8 miljoen) 
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Middelen 

ven op elk moment leningen tegen 20 gunstig moge-
lijke voorwaarden te plaatsen en zulks met looptijden 
en in valuta's die zo veel mogeiijk overeenstemmen 
met de wensen van de geldnemers van de Bank. 

Meer dan de helft van haar emissies kon de Bank in 
1982 opnemen in de valuta's van de Lid-Staten, waar-
mee deze hun aandeel van 1980 opnieuw bereikten. 

De Duitse mark blijft hierbij de belangrijkste plaats in-
nemen. Het in deze valuta opgenomen bedrag steeg 
met ruim 60 % ten opzlchte van het voorafgaande 
jaar (586 mlljoen tegenover 358,3 miljo en). De Bank 
nam ongeveer 7 % voor haar rekening van he t door 
buitenlanders op de Duitse markt geëmitteerde be
drag en gaf daar 5 openbare emissies ult voor in to-
taal 398,3 milj oen. Voorts zijn onderhandse teningen 
geplaatst voor een bedrag van 187.7 m iljoen. Deze 
activiteit was vrij regelmatig verdeeld over het gehele 
jaar gezien ook het constante karakter van de be-
hoefte van de Bank aan deze valuta. 

De gulden nam onder de communautaire valuta's de  
tweede plaats in met 412,9 mil joen tegenover 319,1 
miljoen in 1981. De stijging bedroeg hier dus circa 
30 %. Op de binnenlandse emissiemarkt is 152,8 mil
joen uitgegeven, terwiji de rest werd verkregen op de  
euroguldenmarkt en door onderhandse plaatsingen. 
Dm overeenkomstige redenen als gelden voor de  
Duitse mark, vertoonden ook deze leningsactiviteiten 
over het gehele jaar genomen een regelmatig ver-
loop. 

In 1982 heeft de Bank voor het eerst een lenlng uit
gegeven op de Britse binnenlandse markt voor ster-
lingemissies (zogenaamde bulldog-emissies) en 
zulks voor een bedrag van 136,4 m iljoen; de leiding 
van de emissie lag bij de Bank of England. Het aan-
geboden rendement lag een punt hoger dan het ren 
dement op drie als referentie dienende emissies van 
de Britse schatkist en was daarmee vergelijkbaar met 
de voorwaarden die andere emittenten van de beste  
kwaiiteit hebben verkregen. Verdere middelen in 
pond sterling heeft de Bank zieh verschaft door mid-
del van onderhandse plaatsingen (126,5 miljoen). 

Geringere bedragen zijn opgenomen in Franse frank, 
Belgische frank en Luxemburgse frank. Evenals in 
het voorafgaande jaar is de Bank ook in 1982 actief 

geweest op de groeiende markt voor Ecu-leningen, 
waar zij twee emissies heeft ondergebracht voor in 
totaal 100 miljoen. Daarbij komt nog een bedrag van 
12 miljoen aan obligatles die zijn uitgegeven om te  
voldoen aan uitgeoefende inschrijvingsrechten (war
rants), verbonden aan een in 1981 uitgegeven lening. 

Het aandeel van de US dollar is in 1982 gedaald ten 
gevolge van de hoge en sterk fluctuerende rentevoet 
voor deze valuta, althans gedurende de eerste helft  
van het jaar. Desondanks is het absolute bedrag der  
dollarleningen nog iets toegenomen ten opzichte van 
het voorafgaande jaar (745,3 miljoen tegenover 615,3 
miljoen in 1981). Op de internationale markt zijn twee 
openbare dollaremissles geplaatst voor in totaal 
346,6 miljoen. Daarnaast is wederom beroep gedaan 
op de Amerikaanse binnentandse markt voor buiten-
landse leningen (de Yankee bond market) door mid-
del van een emissie tot een bedrag van 208,4 miljoen. 
De drie leningen zijn uitgegeven gedurende de eer
ste drie kwartalen tegen voorwaarden die de omstan-
digheden op de markt weerspiegelden: hoge rente 
gedurende de eerste helft van het jaar en vervolgens 
een daiing. Daarnaast heeft de Bank haar beleid  
voortgezet om telkens wanneer dat mogeiijk was, on
derhandse leningen op te nemen. 

De tweede plaats onder de niet-communautaire valu
ta's wordt in 1982 ingenomen door de yen waarin het 
beroep met 45 % is gestegen van 263,5 miljoen in 
1981 tot 387,1 miljoen in het verslagjaar. Een bedrag 
van 145 miljoen aan openbare leningen is geëmit- 
teerd op enerzijds de binnenlandse Japanse markt  
voor buitenlandse geldnemers (de Samourai bond 
market) en op de euroyenmarkt; aldus is beslag ge-
legd op respectievelijk 3 % en 16 % van de totale om-
vang van beide markten. Bovendien heeft de Bank 
omvangrijker middelen dan in het voorafgaande jaar 
verkregen door middel van in yen luidende bankkre-
dieten (242,1 miljoen tegenover 184,7 miljoen). 

Tenslotte is op de Zwitserse markt 345,7 miljoen op
genomen tegenover 300 miljoen in 1981, en zulks zo-
wel in de vorm van onderhandse plaatsingen (193 mil
joen) als van openbare emissies (152,7 miljoen). 

In de tabel hiernaast wordt het bedrag der in 1982 
opgenomen leningen (3145,7 miljoen) gespecifi-
ceerd naar emissievaluta. 
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Resultaten van het boekjaar 

Het exploitatiesaldo is gunstig beïnvioed door de 
grotere omvang van de activitelten en door de hoge 
rentestanden, althans in de eerste helft van het jaar. 

De ontvangsten aan rente en provisies over verstrek-
te kredieten Stegen van 1 312 miljoen in 1981 tot 
1 727,5 miljoen In het verslagjaar, terwiji rente en  
kosten van leningen o/g toenamen van 1 174,9 mil
joen tot 1 553 miljoen. De ontvangen beheersprovisle 
bellep voorts 9,1 miljoen tegenover 7,5 miljoen in 
1981. 

De toenemende kredietverlening vereist het aanhou-
den van hogere liquiditeiten; de belegging hiervan bij 
het gedurende de eerste zes maanden vigerende 
hoge peil van de rente voor de meeste valuta's resul-
teerde in een toeneming van de beleggingsopbreng-
sten van 172,2 miljoen tot 194,9 miljoen. 

Het saldo van de overige baten en lasten, groten-
deels verband houdend met het beheer van de porte 
feuille, is in verband met de ontwikkeling van de ren
testanden op de kapitaalmarkten zeer sterk gestagen  
en wel van 18,2 miljoen in 1981 tot 60,6 miljoen in het 
verslagjaar. 

De administratiekosten namen toe van 34,5 miljoen in 
het voorafgaande jaar tot 39,1 miljoen in 1982. 

Na afschrijving op emissiekosten en aflossingspre-
mles ad 31,8 miljoen, afschrijvingen op gebouwen en  
inventaris ad 3,9 miljoen. correctie van koersverschil-
len ad 1 miljoen en henvaardering van het eigen ver
mögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan 
niet is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Sta

tuten, ad 3,1 miljoen, resteert een saldo van de ver
lies- en winstrekening van 366,3 miljoen tegenover 
251,8 miljoen in 1981. Deze stijging met 45% is met  
name een gevolg van de zeer bijzondere marktver- 
houdingen in 1982 en dient dan ook als uitzonderlijk  
te worden beschouwd. 

Overeenkomstig het besluit van de Raad van Gouver 
neurs van 10 januari 1983 worden de statutaire reser 
ve en de aanvullende reserve met ingang van de 
goedkeuring van de jaarrekeningen over het boekjaar 
1982 samengevoegd tot een enkel reservefonds 
waaraan bedrijfsresultaten — voor zover niet ge-
bruikt voor toevoegingen aan speciale voorzieningen 
— zullen worden toegevoegd tot dit reservefonds 
10% van het geplaatste kapitaal beloopt. Bedragen  
die hierboven uitgaan, zullen worden bestemd voor 
de vorming van een aanvullende reserve. 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van 
Gouverneurs voor te steilen het koersverschll ad 3,1  
miljoen, ontstaan door de herwaardering op 31 de-
cember 1982 van het eigen vermögen van de Bank,  
voor zover de waarde daarvan n iet is aangepast uit 
hoofde van artikel 7 van de Statuten, toe te voegen 
aan de voorziening voor koersschommelingen van de 
Ecu en van het bedrijfsresultaat over het boekjaar 
1982 190 miljoen te bestemmen tot dotatie aan he t 
reservefonds en 173 miljoen over te boeken naar de 
aanvullende reserve. 

Het balanstotaal beliep op 31 decomber 1982 23 702  
miljoen tegenover 19 571 miljoen op 31 decomber  
1981, hetgeen een stijging met 21 % impliceert. 

76 



Personalia 

Directie 

Tijdens de jaarvergaderlng van 14 juni 1982 heeft de Raad van Gouverneurs een nieuwe directie van de Bank  
benoemd voor de statutaire période van zes jaar. Krachtens de bepaiingen van artikei 13 van de Statuten, herzien  
bij artlkel 6 van protocol nr. 1 betreffende de Statuten van de Europese Investeringsbank d.d. 28 mei 1979, ge- 
hecht aan de acte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Helleense Republtek, bestaat de directie  
uit een president en vijf vice-presidenten. De Raad van Gouverneurs heeft de heren Y. LE PORTZ, president,  
H. Ο. STEPPE en C. R. ROSS, vice-presidenten, opnieuw benoemd. Tot nieuwe vice-presidenten zijn benoemd de 
heer A. RAIS, Nederlands oud-minister, voor zijn benoeming lid van de Berste Kamer van de Staten Generasi, de 
hear L. 1220, hoogleraar economie, economisch raadadviseur van de Italiaanse minister van de Schatkist, en de 
heer N. WHELAN, chef van het kabinet van de lerse ministerpresident en oud-voorzitter van de sociaal-
èconomische raad van dat land. 

Twee vroegere vice-presidenten hadden afgezien van een nieuwe benoeming, te weten de heren G. BOMBASSE! 
PRASCANI DE VETTOR en M. ESSELENS. Uit erkentelijkheid voor hun belangrijke diensten, aan de Bank bewe-
zen, heeft de Raad van Gouverneurs hun de titel van honorair vice-president verleend. 

Raad van Bewlnd 

De heer M. CAMDESSUS is benoemd tot lid van de Raad van Bewind en is als plaatsvervangend lid vervangen  
door de heer P. JURGENSEN. De heren M. PEROUSE, A. DE LATTRE, S. MOUSOURIS en G. LITTLER, hebben 
ontslag genomen als bewindvoerder van de Bank, terwiji de heer P. C. MAAS is afgetreden als plaatsvervangend 
bewindvoerder. De Raad van Bewind zegt hun dank voor hun waardevolle bijdrage tot de werkzaamheden van de  
Bank. Voor de resterende duur van hun ambtsperiode heeft de Raad van Gouverneurs in hun plaats benoemd de  
heren R. LION. J. SAINT-GEOURS, S. THOMADAKIS, J. B. UNWIN en — als plaatsvervangend bewindvoerder — 
J. VANORMELINGEN. De ambtsperiode van alle bewindvoerders en hun plaatsvervangers loopt af aan het eind 
van de jaarvergadering tijdens welke dit jaarverslag over het boekjaar 1982 zai worden goedgekeurd. De Raad 
van Gouverneurs dient dan een nieuwe Raad van Bewind te benoemen voor een volgende statutaire période van 
vijf jaar. 

Comité ter contrôle van de boekhouding 

De heer P. L. MCDONNELL is afgetreden als lid van dit Comité. Dankzij zijn eminente vakkennis heeft hi] een 
gewaardeerde bijdrage tot de werkzaamheden van dit Comité kunnen leveren. Zoals elk jaar heeft de Raad van 
Gouverneurs tijdens zijn jaarvergadering op 14 juni 1982 het Comité ter contrôle van de boekhouding gedeeltelljk 
hernieuwd. De aftredende voorzitter, de heer J. BREDSDORPP, is he rbenoemd als lid van het Comité voor de  
boekjaren 1982,1983 en 1984. Tot de jaarvergadering van 1983, tijdens welke de balans en de verlies- en winstre-
kening over 1982 zullen worden goedgekeurd. wordt het voorzitterschap van het Comité vervuld door de heer 
C. BRÜCK. 

Personeel 

Met personeel omvatte op 31 december 1982 581 persone n tegenover 528 op 31 decomber 1981. Op 1 januari 
1983 hebben zieh onder de directeuren diverse mutaties voorgedaan. Op die datum is de heer P. DIRIX benoemd 
tot directeur Algemeen beheer en secretaris-generaal. De heer H. HIT2LBERGER die deze functie sinds 1 juli 
1981 ad interim waarnam, is benoemd tot co-directeur. De heer A. GEORGE, s inds 1974 directeur Pinanciën en  
thesaurie van de Bank, is afgetreden en is vervangen door de heer P. MARCHAT. De heer M. de BUYER die de  
hoofdafdeling Toezicht uitstaande kredieten leidde in de Directie Kredietverlening in de Gemeenschap, heeft de  
Bank verlaten; in zijn plaats is benoemd de heer G. d'ERM die voordien afdelingschef in deze directie was. Aan 
de heren GEORGE en de BUYER Is de titel honorair directeur verleend. 

Met leedwezen zij op deze plaats de heer A. PETERSEN herdacht, adjunct-directeur van de Bank, belasi met de  
leiding van de Boekhouding, die op 30 januari 1983 is overteden. 

77 



Personalia 

Het personeel bestond op 31 december 1982 ult 245 vrouw en en 316 mannen. Van he t vrouwelijke personeel 
vervulden 16 personen staffuncties — waarvan 8 in de talendienst — en 229 uitvoerende of secretariaatsfuncties. 
Voor het gehele — mannelijke en vrouwelijke — personeel kan de volgende indeling worden gemaakt: 

1980 1981 1982 % 

— Stafpersoneel 197 212 225 40% 
— Uitvoerend, secretariaats- en technisch 

personeel 303 316 336 60% 

Sinds 1980 kunnen de functionarissen van de Bank ook gedurende slechts een gedeelte van de normale arbelds-
duur werken. Bind 1982 werkten 13 vrouwelijke functionarissen voor de helft en 10 voor drie kwart van de norma 
le arbeidsduur. De gemiddelde leeftijd van het personeel bedroeg eind 1982 38 jaar en 6 maanden; voor staf-
functionarissen was dit 42 jaar en 11 maanden en voor het andere personeel 35 jaar en 6 maanden, 

De algemene belangen van het personeel worden bij de Bank vertegenwoordigd door 9 personen, die voor twee 
jaar verkozen worden. Het grootste deel van het personeel is verbonden aan het hoofdkantoor te Luxemburg; 
33 personeelsleden werken echter in de bureaus te Rome, Brüssel en Londen. Zij alien hebben deel aan de ont-
wikkeling van de werkzaamheden van de Bank. Een vergelljking van de personeelsomvang met de omvang van 
de kredietverlening sinds de oprichting van de Bank geeft het volgende beeld: 

Jaar Personeel Kredielverlening (') 

1960 86 25,4 
1965 139 109,0 
1970 196 354,3 
1975 354 1 006,5 
1980 500 3 498,5 
1981 528 3 848,1 
1982 561 4 695,7 

(') Zonder Euratomkredieien. 

Sinds enige jaren voert de Bank een beleid, gericht op systematische scholing en opieiding van het personeel. In 
1982 hebben aldus 118 personen deelgenomen aan vakseminaries of technische opieidingscursussen, terwiji 229 
personen talencursussen hebben gevolgd. In het kader van een personeelsvereniging worden allerlei sportieve 
en culturele activiteiten ontplooid, die geflnancierd worden door bijdragen van leden en een subsidie van de  
Bank. De vereniging telde in 1982 327 bijdragende leden. 

De Raad van Bewind geeft zieh rekenschap van de roi die de Bank ook In de jaren '80 zai dienen te vervullen bij 
de bevordering van de investeringen in de Gemeenschap en In de landen die met deze bijzondere betrekkingen 
onderhouden. HIj is zieh er tevens van bewust dat het succès dat de Bank in de vijfentwintig jaren van haar be-
staan heeft gekend. Is gebouwd op de grondslag van de vakbekwaamheid, de arbeidslust en de competentie van 
haar personeel. Deze eigenschappen vormen een wezenlijke waarborg voor het welslagen van de Bank in de  
komende jaren. 

Luxemburg. 3 mei 1983 

Y. Le Portz 
Voorzitter van de Raad van Bewind 
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Baiane van de Bank per 31 december 
mitjoen Ecu 

Activa 

I Verstrekte kredieten 

Beschikbare middelen 

Ovenge activa 

Passiva 

I Opgenomen leningen 

Q Kapitaal, reserves en voorzieningen 

Q Overige passiva 

Groel der verstrekte kredieten 

Groei der opgenomen middelen 

0-Π1 
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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Balans per 31 december 1982 
In Ecu — zie de nolen bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Activa 

Door de Lid-Staten te störten kapltaal (zie bijiage A] ... 

Te vorderen als bijdrage aan de reserves en voorzieningen . . 

Kas en banken 
Direcl of binnen hoogstens één jaar opeisbaar 1 285 878 884 
Opeisbaar na minstens één jaar 159143 

Schatkistpapier, Wissels en schuidbrieven (zie noot B) 
Met looptijden tot ho ogstens één jaar 42 057 755 
Met looptijden langer dan één jaar 380 808 790 

Vorderingen wegens leningen o/g  

Vorderingen op Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen 
(zie bijiage D)  

Verstrekte kredleten (zij bijiage B) 
Uitbetaald 18181 885101 
Nog te betalen j 1712 339 710 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredleten  
Wegens door derden verstrekte kredleten: 1982 = 471 885 620: 
1981 = 445 355 620 
Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de 
Bank: 1982 = 317 118 663; 1981 - 299 298 678 

Terreinen en gebouwen (zie noot C)  

Te ontvangen rente en provisle __ 
•'ίί® ί 

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

Nog niet afgeschreven emissiekosten 196 955 895 

Nog niet afgeschreven aflosslngspremies 475 398 

Depositors voor de dienst der leningen o/g (zie noot D) ...  

Diverse rekeningen (zie noot G)  

31. 12.1982 31. 12. 1981 

632 049 250 

3 100 832 

1 286 038 027 

422 866 545 
86 215 783 

15 953 427 

19 894 224 811 

56 776 979 

47 236 457 

479 794 336 

266 686 233 

197 431 293 

285 965 754 

28 124 282 
23 702 464 009 

1 116 594 860 
595 229 

63 723 820 
254 173 840 

14 653 184 581 
1 486 910 487 

166 612 784 

761 458 

726147 750 

9 302 495 

1 117 190 089 

317 897 660 
57 825 709 

13 538 817 

16140 095 068 

64 540 411 

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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Passiva 31.12. 1982Î 31. 12. 1981 

Kapitaal (zie bijlage A)  
Geplaatst ....  
Niet gestört Obligo 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

Reservefonds (zie noot N)  
Statutaire reserve (zie noot Ν)  
Aanvuilende reserve (zie noot Ν)  
Voorzieningsfondsen (zie noot N) 
Voorziening voor koersschommeiingen van de Ecu 11 499 731 
Bouwvoorziening ^ 

Pensloenfonds van het personeei (zie noot E) £ 

Verschuidigd aan LId-Staten wegens kapftaalverrekenlngen 
(zie bijlage D)  
Leningen (zie bijlage C) 
Obligaties 13 001 291 416 
Onderhandse leningen op middellange en lange termijn .... 3 565 538 034 

16 566 829 450 
3 323194 Afiossingspremies 

Diverse crediteuren (zie noot F)  
Nog te betaien op verstrekte kredieten  
Garanties 
Wegens in opdrachi van derden verstrekte kredieten  
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1982 - 471885 620: 
1981 - 445 355 620 

Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de 
Bank: 1982 = 317 118 663; 1981 - 299 298 678 

Vooruitontvangen rentesubsidies (zie noot H)  

Voor rekening van derden vooruitontvangen rentesubsidies 
(zie noot H)  

Te betaien en vooruitontvangen rente en provisie 

910 552 269 

84 944 537 

Vervaiien en nog niet uitbetaaide coupons en obilgaties 
(zie noot D)  

Diverse rekeningen (zie noot G)  

Saldo verlies· en vrinstrekening (zie noot Ν)  

Pro memorie rekeningen 
Speciale Sectie 

In beheer ontvangen middeien 
— voor rekening van de Lid-Staten  
— voor rekening van de Europese Gemeenschappen . .  

Effecten in onderpand wegens in opdracfnt van derden verstrekte 
kredieten  
Effecten in bewaarneming  
Op 31 december 1981 nog niet uitgeoefende inschrijvingsrecfiten 
op de 14% obligatie-emissie 1981-1986 ad Ecu 45 miljoen (in 
schrijving mogelijk tot 28 mei 1982) 

1 465 715 000 
1 249 673 593 

11 499 731 
31 775 310 

6 039 789 

16 570 152 644 
213 798 629 

1712 339 710 

56 776 979 

995 496 806 

693 603 579 

285 965 754 

41 286 792 

366 339 693 
23 702 464 009 

330 006 748 
3183 874 476 

26 670116 
72 338 935 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

14 138 913 
66 014 000 

10 811 408 239 
2 665 799 670 

13 477 207 909 
4 613 405 

683 803 857 

71 601 555 

1 465 715 000 

314 836 000 
614 371 592 

80 152 913 
29 365 234 

8 148 314 

13 481 821 314 
112 494 730 

1 486 910 487 

64 540 411 

755 405 412 

531 340 490 

338 485 333 

35 589 090 

251 812 819 
19 570 989139 

331 848 983 
2 059 649 850 

28 232 339 
96 759 033 

44 844 000 
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Rekeningen van de Speciale Sectie (') per 31 december 1982 
in Ecu — zie de nolen bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Debet 31.12.1982 31. 12. 1981 

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

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

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

Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Tolaal (s) 
Afrika, Cariblsch gebied, Stille Oceaan 
en landen en gebleden overzee 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 

Overeenkomsten van Jaoende I en II 
Uitstaande kredieten 1 
— nog te betalen | 
— uitbetaald |_ 

I Risicodragend kapitaal, uitbetaald  
Totaal (6) 

Overeenkomsten van Lomé I en II 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal (^) 
Totaal generaal 

1 250 248 522 

371 351 071 
1 590 301 487 

1 679 062 
330 006 748 

161 335 043 
110 464 957 
271 800 000 

5 000 000 
5 000 000 

1 961 652 558 

4 956 023 
115 835 339 
120 791 362 

1 303 265 

70 854 324 
110 720 906 

331 685 810 

276 800 000 

122 094 627 

181 575 230, 
4 124 056 747 

886 347 138 

203 287 894 
880 809 790 

3 720101 
331 848 983 

179 904 030 
87 895 970 
267 800 000 

2 058100 
2 941 900 
5 000 000 

1 084 097 684 

6109 250 
118 505 905 
124 615155 

1 370 574 

63 886512 
81 778 573 

335 569 084 

272 800 000 

125 985 729 

145 665 085 
2 850 464 720 

Pro momori·: 
Door de Commissie verstrekte leningen legen bijzondere voorwaarden, waarvan de invordering door de E.E.G. ts opgedragen aan de Bank: 
a) uitbetaald en nog niet afgelost bedrag krachtens de overeenkomsten van Lomé I et II op 31. 12. 1982: 265 220 177; 31. 12. 1981: 203 782 364. 
b) uitbetaald en nog niet afgelost bedrag krachtens de protocollen mei de Middellandse-Zeelanden op 31. 12. 1962: 20 843 977; 31. 12. 1981: 0. 

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

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

strekte kredieten in het kader van het besluiten van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 29 maart 1977 (77/270/Eura-
lom) en van 15 maart 1982 (82/170/Euratom) betreffende de 
financiering van kerncentrales tot een bedrag van in totaal 
2 000 miljoen: 1 217 958 849 
bij; koersaanpassingen + 40 334 169 
af: aflossingen — e 044 496 

1 250 248 522 

82 



Credit 31.12.1962 31. 12. 1981 

In behenr ontvangen middelan 
Voor rekening van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomen ergie 1 250 248 522 
Europese Economische Gemeenschap: 
— Nieuw communautair leningsinstrument 1 590 301 487 
— FInanciële protocollen met de Middellandse-Zeelanden . . . 115 464 957 
— Overeenkomsten van Jaoende I en II 117138 604 
— Overeenkomsten van Lomé I en II 110 720 906 

Voor rekening van de Lid-Staten  
Totaal 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuw communautair leningsinstrument â71 351 071 
Tweede protocol Turkije 1 679 062 
Protocollen Middellandse-Zeelanden (leningen en risicodragend 
kapitaal) 161 335 043 
Overeenkomst van Jaoende II (leningen) 4 956 023 
Overeenkomsten van Lomé I en II (risicodragend kapitaal) . . . 70 854 324 

Toiaal 
Totaal generaal 

3183 874 
330 006 

476i 

3 513 881 2241 

ί 

610175 523 
4 124 056 747 

886 347 138 

880 809 790 
90 837 870 

119 876 479 
81 778 573 

203 287 894 
3 720101 

181 962 130 
6109 250 

63 886 512 

2 059 649 850 
331 846 983 

2 391 498 833 

458 965 887 
2 850 464 720 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten in het kader van het besluiten van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 16 Oktober 1978 (78/870/E.E.G.) 
en 15 maart 1982 (82/169/E.E.G.) ter bevordering van de investe-
ringen in de Gemeenschap (nieuw communautair leningsinstru
ment) en da! van 20 januari 1961 (81/19/E,E.G.) ten behoeve van 
de wederopbouw van de in november 1980 door aardbevingen 
getroffen Italiaanse gebieden, alsmede het besluit van 14 decem-
ber 1981 (81/1013/E.E.G.) ten behoeve van de wederopbouw van 
de in februari en maart 1981 door aardbevingen getroffen gebie
den in Griekenland : 1 795 872 933 
bij: koersaanpassingen 
af: annuleringen 

-I- 170 369 305 
— 4589680 

1 961 652 558 

kaanse staten, Madagaskar en Mauritius en landen en gebieden 
overzee (G.A.S.M.—L.G.O,): 
— leningen tegen bljzon-

dere voorwaarden 139 483 056 
— risicodragend kapitaal 2 502 615 141 985 671  
bij: 
— gekapitaliseerde rente 1 178 272 
— koersaanpassingen 4 413 571 -l- 5 591 843  
af: 
— annuleringen 1 502 910 
— aflossingen 23 979 977 — 25 482 887 

122 094 627 

(^) Oo rspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en In op-
dracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering van  
projecten in Turkije: 370 215 000 
bij: koersaanpassingen 
af: annuleringen 

aflossingen 

+ 12 867 506 
215 000 

51 181 696 — 51 396 696 
331 685 810 

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

276 800 000 

(6) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten ter financiering van projecten in de geassocieerde Afri-

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

tergestelde leningen 
— deelnemingen 
— convertibeie obligaties 
bij: 
— gekapitaliseerde rente  
af; 
— aflossingen 
— annuleringen 
— koersaanpassingen 

177 508 000 
6 691 646 
2 499 606 

1 045 098 
3 918 456 
171 839 

186 699 252 

11 371 

— 5135 393 
181 575 230 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1982 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen In bijiage E 

Inkomsten 1982 1961 

Rente en provisie over verstrekte kredieten 1 727 464 558 

Rente en provisie over beleggingen 194 873 829 

Beheersprovisie (zie noot I) 9101400 

Overige baten (zie noot M) 80 703 999 

Koersverschilien (zie noot J)  

1 312 000 852 

172 236 277 

7 494 956 

22 776 868 

1 568 364 

1 992 143 786 1 516 077 317 

Uitgaven 

Administratlekosten (zie noot L)  

———— — 
' Ψ 

34 507 048 

Rente en kosten van leningen o/g  1552 968 637 1 174 916 224 

Afschrljving op emissiekosten en afiossingspremies 31 790 412 ' ''S 26 269 149 

Overige lasten (zie noot M)  130 078 ff 4 556 865 

Afschrijvingen 
— netto aangeschafte Inventarla  
— gebouw  

. . ft 2271 174 

. . 1667 000 
1 235180 
1 667 000 

Koersverschilien (zie noot J)  991 664 — 

1 628 891 362 1 243 151 466 

Bedrijfsresultaat  

Koersverschll ontstaan door herwaardering van het eigen ver 
mögen van de Bank, voorzover de waarde daarvan niet is aan-
gepast ult hoofde van artlkel 7 van de Statuten (zie noot Κ) . . 

Initiële afschrljving gebouw (zie noot C) 

Saldo (zie noot Ν)  

363 252 424 

+ 3 087 269 

366 

272 925 851 

— 2 639 182 

— 18 473 850 

251 812819 
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1982 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

1982 1981 

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

Overlge posten: 
Opgenomen leningen  
Aflossing op verstrekte kredieten  
Door de üd-Staten gestört kapitaal, alsmede hun bijdrage aan de 
reserves en voorzieningen  
Toeneming van de posten „Diverse crediteuren", „Diverse rekenin 
gen (passief)" en „Pensioenfonds van het personeel", alsmede van 
het saldo betreffende rentesubsidies  
Koersaanpassingen op leningen o/g  

366 339 693 

3 938174 

31 790 412 

162 263 089 
131 160 788 

251 812 819 

2 902 180 

18 473 850 

26 269149 

134 138 565 

- 98 024 721 

433170 580 

3117 315 282 

944 292 286 

100 300 164 

283 335 466 

937 445128 

335 571 842 

2 373 455 560 

707 819 610 

100 300 164 

282 866 884 
1 299 422 331 

Totaal 5815 858 906 5 099 436 391 

teding der middelen 
Netto üitbetalingen op kredieten 
Aflossingen op leningen o/g 
Emissiekosten  
Terreinen, gebouwen en inventaris . . , 
Koersaanpassingen op uitstaande kredieten 
Toeneming van het saldo betreffende kapitaalverrekeningen me  
de Lid-Staten  
Toeneming (dating) van de post „Diverse rekeningen (actief)' 
Toeneming van de posten „Kas en banken" en „Schatkistpapier 
Wissels en schuldbrieven"  

3 581 184 746 

994 819 154 

61 847 463 
2 271 174 

891 808 060 

2 523 135 

7 588 351 

273 816 823 

2 695 891 229 

664 649 013 

56 244 392 

5 367 793 
1 251 746 574 

9 358 525 
— 1 800 576 

417 979 441 
Totaal 5 815 858 906 5 099 436 391 

Bijlage A — Overzicht van de kapitaalrekening 
per 31 december 1982 
in duizenden Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Gestort kapitaal 
Gepiaatst Voidaan op  

kapitaal (1) Niet gestört Obligo (2) 31. 12. 1982 Nog te voldoen (1) Totaal 

Düitsland 3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
Frankrijk 3 150000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
Verenigd Koninkrijk .... 3 150 000 2 829 375 182 812,5 137 812,5 320 625 
Italie 2520 000 2 263 500 146 250 110 250 256500 
België 829 500 745 068.75 48 140,625 36 290,625 84 431,25 
Nederland 829 500 745 068,75 48 140.625 36 290,625 84 431,25 
Denemarken 420 000 377 250 24 375 18 375 42 750 
Griekenland 225 000 202 097,5 11009,5 11 893 22 902,5 
lerland 105 000 94 312,5 6 093,75 4 593,75 10 687,5 
Luxemburg 21 000 18 862,5 1 218,75 918,75 2 137,5 

Totaal 14 400 000 12 934 285 833 665,75 632 049,25 1 465 715 
(1) Bij besluH van de Raad van Gouverneurs van 19 juni 1978 is tiel geplaatste kapitaal van de Bank verhoogd van 3 543 750 tot 7 087 500; door de ioetreding van de 

Melleense Repubiiek tot de E.E.G. is dit op 1 januari 1981 verder gestegen toi 7 200 000. Bij zijn besiuii van 15 juni 1981 heeft de Raad van Gouverneurs vervolgens hei 
kapitaal met ingang van 31 december 1981 verhoogd met 7 200 000; hei geplaatste kapitaal bedraagt dientengevolge thans 14 400 000. 
De Lid-Staten störten in hun eigen valuta; 
— 10% van de kapitaaiverhoging waarioe op 19 tuni 1978 is besloten, d.w.z. de tegenwaarde van 354 375, en wel in acht geüjke termijnen van 44 296,875 op 30 aprii en  
31 Oktober van de jaren 1980/1983. 
— 7 5% voor de kapitaaiverhoging waartoe op 15 juni 1981 is besloten, d.w.z. de tegenwaarde van 540 000, en wel in acht geli|ke termijnen van 67 500 op 30 aprii an 
31 Oktober van de jaren 1984/1987. 
Het bedrag van 632 049,25 dal nog te voldoen is omvat de 10 termijnen van de jaren 1983/1987, alsmede het nog te störten aandeel van de Helleense Repubiiek. 

(2) Storting kan door de Raad van Bewmd worden verlangd, indien dit noodzakelijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geldgevers te voldoen 
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Bijiage Β — Specificatie van de kredietverlening 
per 31 december 1982 
in Ecu — zie de nolen bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Land of gebied waar de kredieien zi|n verstreki (t) (2) Aantal Uitbetaald Nog te beiaien Totaal (3) % 

1. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap en daarmee gelijkgesteide projecten elders*; 
Duitsland 31 379 499 530 — 379 499 530 1,91 
Frankrijk . . 131 2 327 793 294 71 143 058 2 398936 352 12,06 
Verenigd Koninkrijk ... 221 3 792 892 426 42 291 296 3 835 183 722 19,28 
Italië  ... 460 6 977 251 098 490 178 396 7 467 429 494 37,53 
België  . . 21 588 551 393 — 588 551 393 2,96 
Nederland ... 6 52 521 126 — 52 521 126 0,26 
Denemarken ... 71 564 578 098 63 698 035 628 276 133 3,16 
Griekenland ... 62 610 657 095 176 436 843 787 093 938 3,95 
lerland ... 100 1 577 030 228 47 624 339 1 624 654 567 8,17 
Luxemburg ... 1 2 200 518 — 2 200 518 0,01 
Elders ... 8 208 747 817 — 208 747 817 1.05 

Totaal 1 112 17 081 722 623 891 371 967 17 973 094 590 90,34 

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

Algerije 2 13 699 738 16 772 150 30471 888 0,15 
Cyprus 2 9 577 098 10 669 070 20 246 168 0,10 
Egypte  4 28 311 329 67 374 591 95 685 920 0,48 
Joegoslavië  3 62 487 587 67 000 000 129 487 587 0,65 
Jordanië  4 14012782 5316165 19 328 947 0,10 
Libanon  6 37 752 962 — 37 752 962 0,19 
Malta  1 3 322 747 — 3 322 747 0,02 
Marokko  3 24 931 223 32 508 635 57 439 858 0,29 
Portugal  26 286 257 411 176 801 760 463 059 171 2,33 
Spanje  9 103 304 630 42 995 000 146 259 630 0,74 
Syrië  1 1 681 976 14 040 250 15 722 226 0,08 
Tunesië  5 32 013816 11 086 500 43 100 316 0,22 
Turkije  9 92 731 017 18 916 473 111 647 490 0,56 

A.C.S.-landen/L.G.O. 
Barbados  3 2 794 917 9 000 000 11 794 917 0,06 
Botswana  3 2 488 742 19 000 000 21 488 742 0,11 
Bovenvolta  1 — 8 000 000 8 000 000 0,04 
Caribisch gebied . . . 1 1 653169 1 180 000 2 833169 0,01 
Cayman-eilanden . . . 1 1 257110 1 729 361 2 986 471 0,01 
Fiji 3 24 246 769 13711 153 37 957 922 0,19 
Gabon 4 13 922 919 10 353 023 24 275 942 0,12 
Ghana  2 14 398 784 2 577 348 16 976132 0,09 
Guinee  1 3 482 403 1 016 588 4 498 991 0,02 
Ivoorkust  19 68 017916 29 605 000 97 622 916 0,49 
Kameroen  10 40 649 152 14 115 634 54 764 786 0,28 
Kenya  11 53141 514 25 082 041 78 223 555 0,39 
Liberia  2 8 211 046 — 8 211 046 0,04 
Malawi  3 12 193 375 3 073 000 15 266 375 0,08 
Mauritanie  1 13 727 688 11 799463 25 527 151 0,13 
Mauritius  5 7 947 642 9 291 717 17 239 359 0,09 
Nieuw Caledonië , . . 2 10146 229 686 771 10 883 000 0,05 
Niger  3 6 445 903 10 000 000 16 445 903 0,08 
Nigeria  2 16 774 963 34 005 000 50 779 963 0,26 
Papua-Nleuwguinea . . 3 7 651 103 47 900 000 55 551 103 0,28 
Senegal  5 5 759 195 27 989 420 33 748 615 0.17 
Swaziland  3 15 064 560 5 503 146 20 567 706 0,10 
Tanzania  1 1 010 491 1 156 000 2 166 491 0,01 
Togo  4 25 674 837 2 600 257 28 275 094 0,14 
Trinidad en Tobago 3 9 063137 9585 016 18 648 153 0,09 
West-Afrika  1 — 5 000 000 5 000 000 0,03 
Zaïre  1 11 300 591 4 194 314 15 494 905 0,08 
Zambia  4 13 054 007 29 372 897 42 426 904 0,21 
Zimbabwe  1 — 20 000 000 20 000 000 0,10 

Totaal 178 1 100162 478 820 967 743 1 921 130 221 9,66 

Totaal generaal ... 1290 18 181 885 101 1 712 339 710 19 894 224 811 100,00 

(*) Transacties krachtens arlikel 18, lid 1, 2 e alinea, van de Statuten, betreffende proiecten op fiel Noorse continentale plat, in Ooslennjk en in Tunesië. 
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(1) Geldsoorten waarin vorderingen ult hoofde van verstrekte 
kredieten luiden: 

Bedrag: 
Geldsoorten van de Lid-Staten 9 024 857 453 
Andere geldsoorten 9 157 027 648 
Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten 18 181 885 101 
Bii: 
nog te betalen 
op kredieten met in de financieringsovereen-
komsten vastgelegde rente en valutasamen-
stelling 175 967 380 
op kredieten met in de financieringsovereen-
komsten vastgelegde rente, in door de Bank 
te klezen valutasamenstelling 913 021 089 
op kredieten met open renteclausule, waarbij 
de Bank rente en valutasamenstelling kan 
kiezen 623 351 241 

1 712 339 710 
19 894 224 811 

Vervalkalender der uitstaande kredieten (in duizenden Ecu) 
Ven/alperiode per Vervalperiode per 

31. 12. 1982 31.12.1981 
1983 . . . . 1 099 590 1982 . . . 804 399 
1984 . . . . 1 299 521 1983 . . . . 1 033 580 
1985 , . . . 1 505 691 1984 .. . . 1 198 992 
1986 . . . . 1 706 690 1985 ... . 1 320 243 
1987 . . . . 1 783995 1986 . , . . 1 461 274 
1988 tot 1992 . 8 377 277 1987 tot 1991 . 6619915 
1993 tot 1997 . 3 677 960 1992 tot 1996 . 3 297 508 
1998 tot 2002 443 501 1997 tot 2001 404 184 
Totaal . . . . 19 894 225 Totaal . . . . 16 140 095 

(2) Speclficatie van de verstrekte kredieten near de voornaam-
ste, erop gegeven garanties per 31 december 1982 (I) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap (en 
daarmee gelijkgestelde projecten elders) 

Kredielen aan Lid-Staten of door hen 
gegarandeerd 13 743 768159 
Kredieten aan overheidsinstellingen in 
Lid-Staten of door hen gegarandeerd . 2 505257 421 
Kredieten aan of onder garantie van 
financiële instellingen (banken, instel-
lingen voor kredietverlening op lange  
termijn, verzekeringsmaatschappijen) . 513 691 907 
Kredieten onder garantie van over-
heids- of semi-overheidsbedrijven in 
Lid-Staten (met uitzondering van finan 
ciële instellingen) 203 964 451 
Kredieten onder hypothecair verband . 87 569 481 
Kredieten onder garantie van particu 
lière ondernemingen (met uitzondering 
van financiële instellingen) .... 606 489 667 
Overige 312 353 504 

17 973 094 590 

B. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
1, Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Jaoende I 
Kredieten aan de deelnemende landen  
of door hen gegarandeerd 

2. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Jaoende II 
Kredieten aan de deelnemende landen 
of door hen gegarandeerd 
Overige 

4 862 746 

50 625 058 
3 576 099 

3. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé I 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . 397 267 483 
Overige 10 090 069 

407 357 552(111) 

4. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé II 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . 233 197 384 
Kredieten met andere zekerheden . . 7 986 471 
Kredieten ten behoeve van de mijn-
bouw en de energievoorziening (ar-
tikel 59) 40 000 000 

281 183 855 (IV) 

5. Kredieten toegekend krachtens de  
financiële samenwerkingsovereenkom- 
sten van de E.E.G. met de landen in 
het fvliddellandse-Zeegebied (inci, Por
tugal) 
Kredieten onder garantie van de oor-
spronketijke zes Lid-Staten van de 
E.I.B 15246270 
Kredieten onder E.E.G.-garantie . . 144 712622  
Kredielen aan de deelnemende landen  
of onder hun directe of indirecte ga
rantie 889 471 279 (V) 
Overige 124 094 740 (V) 

1 173 524 911 
Totaal 19 894 224 811 

(!) Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties aeiii-
kertijd. 
(II) De door de zes oorspronkeii/ke Lid-Slaten afgegeven borglochten ter dek-
king van aile risico 's in verband met deze verbintenissen belopen Ecu 24 430 695. 
(III) De door de Lid-Stelen afgegeven borglochten ter dekking van alle risico's in 
verband met deze verbintenissen belopen Ecu f 17634 500. 
(IV) De door de Lid-Staten afgegeven borgtochten ter dekking van alle risico's in 
verband met deze verbintenissen belopen Ecu 210 450 000. 
(V) De door de E.E.G. afgegeven borgtocht ter dekking van alle risico's in ver
band met deze verbintenissen. met inbegnp van de verbintenissen uit hoofde van 
de kredietverlening m Griekenland vóór dit land toetrad tot de E.E.G ad  
242999070. beloopt in totaal921 525 000. tegenover 705525000eind 1981. 
De borgen ziin gehouden hun eventuale verpUchtingen te votdoen op basis van  
de koersen voor de omrekenmg van de Ecu m de geldsoorten waarin de kredie
ten aan geidnemers ζήη uitbetaald. geldende op de dagen der uitbetating. 

(3) Oorspronkelljk bedrag van de ve rstrekte 
kredieten, berekend tagen de koersen die 
golden op de data van ondertekening van 
de betreffende overeenkomsten: 
Bij: 
koersverschillen  

22 593 483 821 

Af: 
opzeggingen en annulehngen .  
aflossingen op de hoofdsom .  
aandeel van derde n in kredieten 

Verstrekte kredieten .... 

. + 2 048 551 394 

24 642 035 215 

124 667 945 
4 306 023 796 

317 118 663 
— 4 747 810 404 

19 894 224 811 

De som van de uitstaande kredieten en garanties, door de Bank 
verstrekt, die volgens artikel 18, lid 5. van de Statuten 250% van 
het geplaatste kapitaal — d.w.z, thans 36 000 000 000 — niet te  
boven mag gaan, bedroeg op 31.12. 1982: 
uitstaande kredieten  
garanties: 
wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten  
wegens door derden verstrekte kredieten . . 
wegens deelnemingen van derden aan kre-
diettransacties van de Bank  

19 894 224 811 

56 776 979 
471 885 620 

317118 663 
845 781 262 

54201 157(11) Totaal der uitstaande kredieten en garanties , 20740006073 
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Bijiage C — Overzicht van de langlopende schuld 
per 31 december 1982 
in Ecu — zie de nolen bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Mutaties gedurende hel boekjaar Per 31 decerriber 1982 uitstaande schuld 

Gewogen 
Per 31 december 1981 gemiddelde 

Geidsoort uitstaande schuld Nieuwe leningen Afiossingen Koersverschillen Bedrag (') rentevoet Vervaltermijnen 

eurco (2) . . 87 169 473 4 267 926 181 737 + 83 083 284 8,13 1983/1989 
Ecu ... . 85 156000 112017000 850 000 — 196 323 000 13,51 1983/1990 
DM ... . 2 825 343 321 585 957 034 144 640 027 193 555 398 -F 3 460 215 726 8,24 1983/2001 
Ffr 626 764 005 177 366 407 27 343 013 39 164 586 — 737 622 813 13,58 1983/1996 
£ 287 190 458 262 860 130 8 924 885 36 798 621 — 504 327 082 12,51 1983/2002 
lire .... 125 486 373 — 13 491 697 2019 181 — 109 955 495 9,05 1983/1995 
Bfr 379 179 672 79 192 977 43 531 127 31 961 293 — 382 880 229 10,31 1983/1994 
f 1 298 383 953 412 952 559 62 453 675 83 283 595 + 1 732 166 432 9,95 1983/2004 
Luxfr, , . . 174 489 121 37 198 788 13015 184 15 397 092 — 183 275 633 9,96 1983/1991 
$ 5 551 891 854 745 309 779 626 345 663 688 906 721 + 6 359 762 691 10,92 1983/2000 
Zwfr. . , . 1 172 675 988 345 698194 35 038 392 22 635 271 + 1 505 971 061 6,39 1983/1994 
Libanees £ 5 030 973 — 1 422 211 1 338 078 + 4 946 840 7,13 1983/1985 
yen .... 788 832 751 387 152 488 7 087 116 69 200 574 + 1 238 098 697 8,46 1983/2000 
0. sch. , . . 69 633 967 — 5 288 193 3 854 693 + 68 200 467 7,92 1983/1989 

Totaal . . . . 13 477 207 909 3145 705 356 993 699109 937 615 294 + 16 566 829 450 
Aflossings-
premies . . 4 613 405 — 1 120 045 170 166 — 3 323 194 

Totaal genaraal 13 481 821 314 3 145 705 356 994 819 154 937 445 128 + 16 570 152 644 

(1) Uli ortdersiaande tabe! blijki, welke bedragen nodig zi jn voor de afiossingen op leningen o/g duizenden Ecu) 
Vervalpenode 31. 12. 1982 Vervalperiode 31. 12. 1981 
1983 . . . . 810712 1982 .... 820 495 
1984 . . . . 1 190717 1983 . . . 817892 
1985 . . . . 1 169027 1984 . . . . 1 034 609 
1986 .... 1 250 503 Ϊ9β5  . . . . 964329 
1987 .... 1 883 819 1986 . . . . 1111565 
1988 101 1992 . . . . 8640904 1987 tot 1991 .... .... 7 024 953 
1993 tot 1997 ... . .... 1 302 283 1992 101 1996 ... . . . . . 1 433 816 
19981012002 ... . . . . 319 739 1997 1012001 .... . . . . 269 490 
2ÜÜ3 tot 2004 . . . . . . 2449 2002 tot 2004 .... .... 4 672 

Tolaal 16 570 153 Totaal 13 481 821 

(2) Een eurco IS de som van bepaalde onveranderiijke bedragen die tuid en in geldsoorten van 9 Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap. te weten 1 eurco 
- DM 0,9 + Ffr, 1,2 + £ 0 .075 + lire 80 + r0,35 + Bfr. 4,5 + Deense kr, 0,2 + lers £ 0 .005 + Luxir. 0.5, 

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

per 31 december 1982 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

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

De door de Bank te vorderen of vers chuidigde bedragen zijn de  
volgende; 

Vorderingen op; 

Verschuldigd aan: 

Verenigd Koninkrijk 15 385 706 
Italië  191 078 
Griekenland . . . 282 788 
leriand 93 855 

15 953 427 

Duitsland .... 3816717 
Frankrijk .... . 3031 174 
België  301 927 
Nederland .... 533 087 
Denemarken . . . 349 156 
Luxemburg . . . 7 728 

8 039 789 

Overeenkomstig het besluit van de Raad van Gouverneurs van 
30 december 1977 geschiedt de betaling van deze bedragen 
teikens op 31 Oktober, voor zover het verschil tussen de wissel-
koers die voor de boekhouding wordt gebruikt en de koers 
die geldt voor de aanpassing, meer dan 1,5% bedraagt. Is dit  
verschil geringer dan 1.5% — in positieve of negatieve zin — 
dan blijven de aanpassingsbedragen geboekt op de niet-rente-
dragende aanpassingsrekeningen. 
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Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 december 1982 — In Ecu 

Noot A — Grondslagan voor de boekhouding van de Ban k 

1. De voor de jaarrekeningen gebruikte Ecu  
De Bank gebruikt de Ecu voor het bijhouden van de kapilaal-
rekeningen der Lid-Staten en voor het opmaken van haar jaar
rekeningen. 
Volgens artikel 4, lid 1, van de Statuten van de Europe se Investe-
ringsbank. is de waarde van de Ecu gelijk aan de som van d e 
volgende bedragen in nationale valuta's van de Lid-Staten: 
DM 
£ 
Ffr. 
lire 

0.828 
0,0885 
1.15 

109.0 

f 0.286 
Bfr. 3,66 
Luxfr. 0,14  
Deense kr. 0,217  
lers £ 0,00759  

Bij besluit van 13 mei 1981 heeft de Raad van Gouverneurs de 
rekeneenheid van de Bank gedefinieerd als de Ecu die bij de 
Europese Gemeenschappen in gebruik is. De koersen voor de 
omrekening van de nationale valuta's van de Lid-Staten in de 
Ecu en de Europese rekeneenheid worden berekend aan de 
hand van de marktkoersen en dagelijks gepubliceerd In het Pu-
blikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 
De Bank past deze koersen bovendien loe bij de omrekening 
van alle andere valuta's welke zij bij haar werkzaamheden ge
bruikt. 
Voor het opmak en van de balans per 31 december 1982 en 1981  
zijn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast: 
1 Ecu = 1982 1981 

Duitse mark 2,30014 2,44436 
Franse frank 6,52207 6,20177 
Pond Sterling 0,600289 0,566523 
Italiaanse lire 1 325,70 1 303,57 
Belgische frank 45,3207 41,7467 
Nederlandse gulden 2,54206 2,68309 
Deense kroon 8,11485 7,94077 
Drachme 68,5398 62,2263 
lers pond 0,692923 0,686819 
Luxemburgse frank 45,3207 41,7467 
US dollar 0,967667 1,08517 
Zwitserse frank 1.93098 1,95169 
Übanees pond 3,69165 5,01891 
Japanse yen 227,160 238,304 
Oostenhjkse schilling 16,1842 17,1132 
CFA-frank 326,104 310,089 

Bij de omrekening van d e activa en de passiva van de Bank in 
Ecu kunnen verliezen of winsten ontstaan, die worden geboekt in 
het credit of debet van de verlies- en winstrekening. Bij deze her-
waardering worden niet de bedragen in aanmerking genomen, 
die van de Lid-Slaten worden ontvangen of aan deze verschul-
digd zijn wegens kapitaalverrekeningen overeenkomstig artikel 7  
van de Statuten. 

5. Vooruitontvangen rentesubsidies 

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

6. Pensioenfonds van het personeel 

De door de Bank en het personeel gestorte bijdragen aan het 
pensioenfonds worden belegd in de activa van de Bank. Het 
fonds wordt elke drie jaar onderworpen aan actuariële revisie. 

7. Belastingen 

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

Noot Β — Schatkistpapler, Wissels en schuldbrieven 

Onder dit hoofd vallen: 

schatkistpapler, kasobligaties 
en obligaties, gewaardeerd 
legen aankoopkoers, doch 
niet hoger dan de nominale 
waarde, dan wel beurswaarde 
(beurswaarde 1982: 
419 158 461 
beurswaarde 1981 : 
278 521 207) 

ingekochte eigen obligaties. 
gewaardeerd legen inkoop-
koers  

Wissels en bankaccepten, op-
genomen voor de nominale 
waarde  

1982 1981 

402 817 881 277 901019 

4 531 957 

15 516 707 
422 866 545 

De splitsing naar looptijd is als volgt: 
hoogstens drie maanden . . 37 266 707  

tussen drie en zes maanden 911 662 

tussen zes en twaalf maan
den  

langer dan twaalf maanden 

3 879 386 

380 808 790 
422 866 545 

22 761 730 

17234 911 
317 897 660 

39 543 181 
10318862 

13 861 757 

254 173 840 
317 897 660 

2. Schatkistpapler, Wissels en schuldbrieven 

Schatkistpapler. kasobligaties en obligaties zijn doorgaans ge
waardeerd legen aankoopkoers. doch niet hoger dan de nomina
le waarde, dan wel beurswaarde. 

3. Terreinen en gebouwen 

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd legen hun aan-
schatfingswaarde, onder aftrek van g ecumuleerde afschrijvingen 
(inciusief een initiële afschrijving op het gebouw Kirchberg). In-
ventaris wordt afgeschreven in het jaar van aanschaffing. 

Noot C — Terreinen en gebouwen 
Het terrein en het gebouw Kirchberg zijn gewaardeerd legen hun 
aanschaffingswaarde onder aftrek van afschrijvingen die de 
boekwaarde van het gebouw op 1 januari 1981 op 50 000 000  
brachten. Met i ngang van 1 januari 1981 wordt deze waarde van 
het gebouw lineair afgeschreven over zijn economische levens-
duur die wordt geraamd op dertig jaar. Het onder het hoofd 
„Terreinen en gebouwen" vermelde bedrag ad 47 236 457 heeft 
derhalve betrekking op de waarde van het terrein ad 570 457,  
alsmede op de restwaarde van het gebouw ad 46 666 000. 

4. Emissiekosten en aflossingspremies 

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

Noot D — Deposlto's voor leningen o/g 

Onder dit hoofd zijn opgenomen — met als tegenpost aan d e 
creditzijde Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obliga
ties" — de vervallen coupons en obligaties die nog niet ter in 
casso waren aangeboden. 
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Moot E — Penslo enfonds van het personeel 

De kosten van het pensioenfonds over 1982. met inbegrip van 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen 4 530 388 (in 
1981:4 579 995). 

Noot I — Beheersp rovisie 
Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van het 
beheer, in het kader van de Speciale Sectie, van voor rekening 
en risico en in opdracht van de Lid-Staten en de Europese Ge-
meenschappen verstrekte kredieten. 

Noot F — Diverse cr editeuren 

Onder dit hoofd Valien: 1982 

bankkredieten op korte termijn 55 556 574 

de rekeningen van de Europe
se Economische Gemeen-
schap: 
in verband met verrichtingen in 
het kader van de Speciale Sec-
tie en daarop betrekking heb-
bende bedragen 124 394 494 

in verband met deposito's . . 31 223 113 

een deposito (in Ecu) van een 
ofticiële instelling van een Lid-
Staat — 

1981 

23 079 764 

overlopende kosten 2 624 448 

213 798 629 

22 018035 

64 505 535 

2 891 396 

112 494 730 

Noot J — Koersv erschlllen 
Onder dit hoofd zijn de boekverliezen gedurende 1982 ad 
991 664 o pgenomen (1981: boekwinst ad 1 568 364), die voort-
vloeien uit de boeking van kasverrichtingen tegen de omreke-
ningskoersen die gelden gedurende het kwartaal waarin deze 
verrichtingen hebben plaatsgevonden. 

Noot Κ — Koersvers chil ontstaan door harwaarderlng van het 
eigen vermögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan 
niet is aangepast utt hoofde van artikei 7 van de Statuten 
Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen bij de  
opstelling van de balans per 31 december 1982 leidt tot een po-
sitief herwaarderingsverschil van 3 087 269 (in 1981: negatief 
verschil van 2 639 182). Bij deze herwaardering blijft buiten 
beschouwing het netlovermogen. voor zover luidende in de  
geidsoorten van de Lid-Staten en overeenkomende met hun in 
nationale valuta's gestorte aandelen in het kapitaal van de  
Bank, waarop de periodieke aanpassing krachtens artikei 7 van 
de Statuten van toepassing Is (zie bijiage D). 

Noot G — Diverse rekeninge n 

Onder dit hoofd vallen: 
als debetpost 
woningbouwieningen en voor-
schotten aan het personeel 
de post diverse debiteuren . . 

1982 1981 

16 573 170 
11 551 112 
28124 282 

15360485 
5 175 446 
20 535 931 

Noot L - Administratiekosten 
Onder dit hoofd zijn geboekt; 
personeelskosten 
salarissen 
sociale voorzieningen . . . 
ovehge 

algemene onkosten . . . . 

1982 
25 426 577 
6 442 755 
1 564 990 

33 434 322 
5 638 075 
39 072 397 

1981 
22 442 258 
5 249 216 
1 440 640 

29 132 114 
5 374 934 

34 507 048 

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

Op 31 de cember 1982 omvatte het p ersoneel 561 personen (op 
31 december 1981: 528 personen) 

41 286 792 35 589 090 

Noot H — Vooruito ntvangen rentesubsidies 

a) De post „Vooruitontvangen rentesubsidies" betreft de rente- 
subsidies bij kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap  
op grond van de overeenkomsten en protocollen met de A.C.S.-  
ianden en de landen rond de Middellandse-Zee. aismede de ren
tesubsidies welke de Bank kan toekennen in heî kader van het 
Europese fvlonetaire Stelsel overeenkomstig de verordening 
79/1736/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 3 augustus 1979. 
b) Onder het hoofd „Voor rekening van derden vooruitontvangen 
rentesubsidies" zijn de bedragen geboekt. die zijn ontvangen 
wegens rentesubsidies bij kredieten welke uit de middelen van 
de E.E.G. zijn verstrekt krachtens de besluiten van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 16 Oktober 1978 (78/870/  
E.E.G.) (nieuw communautair leningsinstrument) en van 15 maart 
1982 (82/169/E.E.G.), aismede van de verordening 79/1736/E.E.G. 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 augustus 
1979, gewijzigd bij de verordening 82/2790/E.E.G. van 18 Oktober  
1982. 
0) Van de in het kader van het E.M.S. ontva ngen bedragen is  
een gedeelte voorgeschoten op lange termijn, Dit voorschot is  
geboekt onder het hoofd ,,Te ontvangen wegens in het kader van 
het E.I^.S. vooruitbetaaide rentesubsidies". 

Noot M Overige baten en lasten 
Heî hoofd „Overige baten" omval: 

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

koerswinsten op schatkistpapier, 
Wissels en schuldbrieven in porte
feuille  

andere baten  

Het hoofd „Overige lasten" omvat 

koersverliezen op schatkistpapier 
Wissels en schuldbrieven in porte 
feuille  
andere kosten  

1982 

52 211 817 

7 980 322 

511 860 
60 703 999 

130 078 
130 078 

1981 

22 329 303 

447 565 
22 776 868 

4 430 546 

126 319 
4 556 865 

Noot Ν — Reserves en voorzlenlngsfondsen; verdeling van he t 
saldo van de verlies- en winstrekening 
De Raad van Gouverneurs besloot op 14 juni 1982 het koersver
schil ad 2 639 182, ontstaan door herwaardering van het eigen  
vermögen van de Bank, voor zover d e waarde daarvan niet was 
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aangepast uit hoofde van artike l 7 van de Statuten, af te boeken 
van de voorziening voor koersschommelingen van de Ecu en het 
exploitatiesaldo over het boek jaar 1981 als volgt te verdelen: 

60 000 000 naar de statutaire reserve en 
194 452 001 naar de aanvullende reserve. 
alsmede de bouwvoorziening ad ^014 000 over te boeken naar 
de aanvullende reserve. 

De Raad van Gouverneurs heeft o p 10 januarl 1983 op voorstel 
van de Raad van Bewind besloten 

— met ingang van de goedkeuring van de jaarrekeningen over 
het boekjaar 1982 de statutaire reserve en de aanvullende 
reserve samen te voegen tot een enkel reservefonds, om- 
vattende: 

— het bedrag van de statutaire reserve per 
31 december 1982: 

— het bedrag van de aanvullende reserve per 
31 december 1982; 

374 836 000 

874 837 593 

waaraan overeenkomstig artikel 24 van de Statuten bedrijfsresul-
taten — voor zover niet gebruikt voor toevoegingen aan speciale 
voorzieningen — zulien worden toegevoegd tot dit reservefonds 
10 % van het geplaatste kapitaal beloopt; 

— bedragen die hierboven uitgaan te bestemmen voor de vor-
ming van een aanvullende reserve. 

Overzicht van de mutatles In de reserves en voorzieningen 
gedurende 1982 

Stand per Verdelmg Overboe-Overboeking Stand per 
31 12 1981 van het sai· king van de van de statu- 31.12.1982  

do van de bouwvoor- taire en aan-
verlies-en ziening naar vullendere-
winstreke- deaanvul- serves naar 
ningover tende het reserve- 

1981 reserve tonds 

Reservetonds . . 

Statutaire reserve 

Aanvullende reser
ve  

Voorziening voor 
koersschommelin
gen van de Ecu 

Bouwvoorziening , 

314836000 6O0COOOO 

— 1249673593 1 249673593 

374836000 — 

614371592 194452001 66014000 - 874837593 

14138913 - 2639182 — — 11499731 

66014000 66014000 — — 

1009360505 251812819 -1261 173324 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van Gou 
verneurs voor te stellen het koersverschii ad 3 087 269, ont- 
staan door de herwaardering op 31 december 1982 van het  
eigen vermögen van de Bank, voorzover de waarde daarvan  
niet is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, toe 
te voegen aan de voorziening voor koersschommelingen van 
de Ecu en het bedrijfsresultaat over het boekjaar 1982 ad 
363 252 424 toe te voegen aan de reserves. 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse & Co 

De President van de Europese Investeringsbank 
Luxembourg 

Wi] he bben de financiële overzichten betreffende de jaren 1982 
en 1981 van de Europese Investeringsbank gecontroleerd. 

Onze contrôles zijn verrichl volgens algemeen aanvaarde contro-
lebeginselen en omvatten derhalve een onderzoek van de admi-
nistratie tot een zodanige omvang en zodanige andere controle-
maatregeien als wij in de gegeven omstandigheden nodig oor-
deelden. Naar on s oordeel geven de financiële overzichten een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het ver 
mögen op 31 december 1982 en 1981 van de Europese Investe
ringsbank, alsmede van de resultaten over en de herkomst en 
besteding der middelen in de op die data geëindigde boekjaren. 
op basis van algemeen aanvaarde administratieve beginselen 
die op bestendige wijze zijn toegepast. 

Onze verklaring heeft betrekking op de volgendo financiële over-
zichten. 
Balans 
Rekeningen van de Speciale Sectie 
Verlies- en winstrekening 
Overzicht van de herkomst en besteding der middelen 
Overzicht van de kapitaalrekening Bijlage A 
Specificatie van de kredietverlening Bijlage Β 
Overzicht van de la nglopende schuld Bijlage C 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen. verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaatverrekeningen Bijlage D 
Noten bi) de jaarrekeningen Bijlage E 

Luxemburg, 25 februari 1983 PRICE Vi/ATERHOUSE & Co. 
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Verklaring van het Comité ter contrôle van de  
boekhouding 

Het Comité dat k rachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van he t règlement van orde van de Europese 
Investeringsbank de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boeken van de Bank controleert, 

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

— na kennisneming van het rapport van de heren Price Waterhouse & Co. d. d. 25 februari 1983, 

gezien het jaarsverlag over 1982, de balans en de rekeningen van de Speciale Sectio per 31 december 1982, 
alsmede de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Raad van 
Bewind in zijn vergadering van 3 mei 1983 zijn vastgesteld, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van h et règlement van orde, 

verklaart bij deze: 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1982 hebben plaatsgevonden met inachtneming van 
de voorschhften van de Statuten en het règlement van orde, 

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

Luxemburg. 31 mei 1983 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

C. BRÜCK J. BREDSDORFF 
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25 jaar kredietverlening — 1958 tot 1982 
Sinds haar oprichting in 1958 heeft de Europese Investeringsbank een bedrag van in totaal 25 807,1 mlljoen 
verstrekt. Uitgedrukt in prljzen van 1982 kan dit worden gesteld op 42 mlljard. Van het totale bedrag had 
89,2 Vo of 23 026,1 miljoen betrekking op k redieten uit eigen middelen en garanties, en de rest of 2 781 mil-
joen op toezeggingen uit middelen van de Lid-Staten of van de Gemeenschap. Hierdoor is bijgedragen tot 
investeringen van in totaal circa 93 miijard — overeenkomend met 174 miljard in prijzen van 1982 — waarvan 
de E.I.B, gemiddeid 27 Vo heeft gefinancierd. 

Voor projecten in de Gemeenschap zijn kredieten 
verleend voor 22 487,9 miljoen (In p rijzen van 1982: 
circa 36 miljard), hetgeen 85,7% van het totale be
drag ultmaakt. Zij hebben bijgedragen tot de finan
ciering van investeringen (^) van in totaai ongeveer 80 

miljard (in prijzen van 1982: 141 miljard) (^), die naar 
raming direct ruim 283 000 nieuwe arbeidsplaatsen 
hebben geschapen en circa 144 000 andere veillgge-
steld. Daarbovenuit gaat in omvang nog het niet te  
ramen werkgelegenheidseffect van de gefinancierde 

n) Dit IS het be drag van invesieringen m vaste activa op grond van projec-
len waaraan de Bank steun heeft verleend- Het is berekend aan de hand van 
gegevens die ten grondslag lagen aan de financiehngsplannen van de  
promotors ten lijde van de goedkeunng van de kredieten door de Read van 
Bewmd. 

(2| De bedragen in pΓij^θn van 19Θ2 zijn bepaald op basis van nationale  
priisindexcijlers voor invesieringen in vaste activa, gecorngeerd voor koers-
schommeiingen tussen nationale valuta's en de Ecu, en gewogen met be-
hulp van het aandeei van de verschillende Lid-Staten in de kredielactiviieit 
van de Bank. 

Totaal kredietverlening (1958-1982) 

(miljoen Ecu) 
5000 

4000 

in fopende prijzen 
uil eigen middelen 

in prijzen van 1982 
—— uit eigen middelen 

uit eigen middelen en 
uit middelen van de  
Speciale Beetle (') 

uit eigen middelen en 
uit middelen van de  
Speciale Sectie (') 

(') Suiten de Gemeenschap en vanaf 1979 eveneens m de Gemeenschap uit hel meuwe instrument 
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investeringen in vooral de energie- en infrastructuur-
sector, die immers indirect bevorderlijk zijn voor de  
stimulering van produktieve activiteiten en die tevens 
tijdelijke werkgelegenheid creëren tijdens de bouw-
periode van de betrokken projecten. 

Buiten de Qemeenschap heeft de Bank sinds 1963 
3 319,2 miljoen ter beschikking gesteld, waarvan ruim 
twee derde uit de eigen middelen. 

De bedragen per jaar zijn weergegeven in de grafiek 
op biz. 12 en in label 14. De tabellen 1 op biz. 11. 15 

op biz. 100 en 16 op biz. 102 geven de onderverde-
ling naar doelstelling van economisch beleid, lokalisa-
tie der projecten en sector. 

Hieronder zai een korte schets worden gegeven van 
de kredietverlening In de Gemeenschap sinds 1958 
en van de activiteiten krachtens de verschillende 
financiële samenwerkingsovereenkomsten met derde 
landen. Meer details worden gepubliceerd in een bro
chure die wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 
25jarig jubileum van de Bank en die op aanvraag gra
tis verkrijgbaar is. 

Tabe! 14; Kredietverlening van 1958 tot 1982 
in mitj. Ecu) 

Binnen de Gemeenschap Buiten de Gemeenschap 

Totaal Uit eigen middelen 

Kredieten 
in opdracht 

en garanties 
Uit het 

nieuwe instrument Uit eigen middelen üil begrotingsmiddelen 

1959/1972 (2) 203,0 167,5 7.9 11.1 16,5 
1973 815,8 696,8 — — 10,9 108,1 
1974 996,4 849,7 — — 61,0 85,7 
1975 1 006,5 917,5 — — 48,9 40.1 
1976 1 273,3 967.9 118,1 — 142,4 44,9 
1977 1 571,5 1 401,3 — — 152,0 18,2 
1978 2 188,3 1 966,5 — — 173,9 47.8 
1979 3 071,1 2 281,2 — 277,0 420,9 92,0 
1980 3 498,5 2 739.0 14,2 197,6 371,4 176,3 
1981 3 848,1 2 539,4 282,1 539,8 396.4 90,4 
1982 4 695,7 3 453,2 — 791,0 410.2 41.3 

Totaal 25 807,2 20 157,8 524,5 1 805,5 2 343,8 975,6 

IM Zie nool 1 bij label 1 o p biz. 11 
(2) Jaariifks gemiddelde. 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap (1958-1982) 
Van 1958 tot eind 1982 heeft de Bank voor een totaal 
van 20 682,4 miljoen aan kredieten uit eigen middelen 
en garanties binnen de Gemeenschap verstrekt,  
waarvan bijna twee derde gedurende de laatste vijf 
jaar. Hierbij is sinds 1979 nog een bedrag van 1 805,5 
miljoen aan kredieten uit het nieuwe instrument geko-
men (zie biz. 26). Bij kredieten uit eigen middelen van 
in totaal 3 533,9 miljoen en kredieten uit het nieuwe 
instrument van in totaal 596,2 miljoen is een rentesub-
sidie toegekend in het kader van het E.M.S. (zie biz. 
27). In het volgende hoofdstuk zaI geen onderscheid 
meer worden gemaakt naar herkomst der middelen 
en wordt slechts de totale activiteit van de Bank be-
schreven, met inbegrip van de kredietverlening vallen-
de onder de Speciale Sectie. 

Onderverdeling naar land 

Bijna drie kwart van de kredietverlening is ten goede  
gekomen van de landen met de ernstigste regionale 
Problemen: Italie, Griekenland, lerland en het Ver-

enigd Koninkrijk. Circa 32 % van het in de Lid-Staten 
toegekende bedrag was alleen al bestemd voor Zuid-
Italie. 

Onderverdeling naar doelstelling van 
economisch beleid 

Sinds 1958 heeft de steun aan projecten van regio· 
naal belang 15 974,4 miljoen bedragen of 71 % van 
de kredietverlening in de Gemeenschap. Bijna twee  
derde hiervan is gedurende de laatste vijf jaar toege
kend. De kredietverlening voor energieprojecten be-
liep 7 282,8 miljoen, waarvan 62% voor ontginning 
van interne energlebronnen en 38 % voor energiebe-
sparingen of diverslficatie van de invoer. Ook voor de 
Infrastructuur van communautalr belang — vooral 
wegenaanleg — en de modernlsering en omschake-
llng van bedrijven zijn omvangrijke bedragen ter be
schikking gesteld, te waten respectievelijk 1 355,0 en  
996,5 miljoen. 
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Kredietverlening in de Gemeenschap van 1958 tot 1982 
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Onderverdeiing naar sector 

De snelle groei van de kredietverlening in de Ge
meenschap sinds de oprichting van de Bank is 
hoofdzakelijk een gevolg van de toeneming van het 
aantal omvangrijke projecten in de sectoren energie,  
vervoer, telecommunicatie en waterbeheersing. De  
conjunctuurgevoellge kredietverlening aan de indus 
trie, de landboüw en de dienstensector vertoonde  
een onregelmatiger verloop, maar legde desondanks  
met 5 450,7 miljoen beslag op 24,2 % van de steun in  
de Gemeenschap. De aandelen van de energie- en  
overige infrastructuurprojecten bedroegen respectie- 
velijk 34,8 en 41 %. 
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De kredietverlening voor de basisindustrie heeft ge-
leidelijk aan belang ingeboet ten opzichte van die 
voor de verwerkende Industrie, zoals de automobiel-, 
de machine- en de voedingsmiddelenindustrieën, 
maar vooral ten opzichte van de kredietverlening ten  
behoeve van het midden- en kleinbedrijf. Hiertoe zijn 
148 globale kredieten verstrekt voor in totaal 2 157,3 

miljoen, waaruit bedragen zijn toegewezen voor 
3 522 projecten in de industrie en 286 in de landbouw 
en de dienstensector. Deze Investehngen vonden 
plaats in bedrijfstakken waar de arbeidsintensiteit ge-
middeld veel hoger lag dan bi] de grote projecten en 
leidden tot het scheppen van 34 000 nieuwe en de 
veiligstelllng van 39 000 andere arbeidsplaatsen. 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap (1963-1982) 
Middellandse-Zeegebied In het kader van de economische en financiële sa-

menwerking van de Gemeenschap met een toene-
mend aantal landen levert de Bank sinds 1963 een 
bijdrage tot de îenuitvoerlegging van de overeen-
komsten, financiële protocollen en besluiten betref 
fende enerzijds de Middellandse-Zeelanden — Grie-
kenland (tot 1980), Portugal, Spanje, Turkije, Joego-
slavië, de Ma ghreb-landen (Algerije, Marokko en Tu-
nesië), de Machrak-landen (Egypte, Jordanie, Liba 
non, Syrië), Cyprus, Malta en Israël — en anderzijds 
de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille  
Oceaan (A.O.S.-landen), aismede de landen en ge-
bieden overzee (L.G.O.). 

In deze landen is van 1963 tot 1982 een bedrag van in 
totaal 3 319,2 miljoen ter beschikking gesteld, waar-
van 2 343,8 miljoen uit eigen middeien van de 
Bank (^) en 975,4 miljoen uit begrotingsmiddelen van  
de Lid-Staten of — deels via het Europese Ontwikke-
lingsfonds (E.O.F.) — van de Gemeenschap (2) (zie 
de tabelien 10 op biz. 60 en 22 op biz. 110). 

(M Voor bi|na twee derde van dit bedrag vergezeld gaande van rentesub-
sidies. 
(2) Leningen tegen bijzondere voorwaarden en nsicodragend kapitaai. toe-
gekend voor rekenmg en m opdracht van de Lid-Staten ol van de Europese 
Economische Gemeenschap (E.O.F.) en beheerd in de Speciale Sectio (zie  
biz. B2). 

In het Middellandse-Zeegebied — met inbegrip van 
Portugal — zijn bedragen toegezegd van In totaal 
2 166,9 miljoen, waarvan 1 520,1 miljoen uit eigen  
middeien (zie tabel 10 op biz. 60). Dit gebied nam al-
dus bijna twee derde van de kredietverlening buiten 
de Gemeenschap voor haar rekening. Rulm vier vijfde 
hiervan of 1 778,4 miljoen had betrekking op de Ian-
den ten noorden van de Middellandse Zee. 

Het eerste land buiten de Gemeenschap waar de  
Bank actlef is geweest was Griekenland, waar van 
1963 tot zijn toetreding tot de Gemeenschap een be
drag van in totaal 351,4 miljoen ter beschikking Is ge
steld voor hoofdzakelijk landbouwstructuurprojecten 
(139,4 miljoen) en industriële projecten (127,5 mil 
joen), waarbij met name melding dient te worden ge-
maakt van 120 toewijzingen ten behoeve van het mid
den- en kleinbedrijf. 

In Turkije zijn sinds 1965 bedragen toegezegd krach-
tens drie achtereenvolgende financiële protocollen 
voor in totaal 705 miljoen, waarvan 590 miljoen be
trekking had op leningen tegen bijzonder gunstige  
voorwaarden uit begrotingsmiddelen. Ruim de helft  
van dit bedrag (356,9 miljoen) Is ten goede gekomen 

Kredietverlening In de Middellandse-Zeelanden van 1963 tot 1982 

mtljoen Ecu / 
200 / 
100 / IOverige  

infrastructuur 
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van de ontginning van binnenlandse energiebronnen 
(waterkracht en bruinkool) en ruim een derde van de  
industriële ontwìkkeling (papier, petrochemie, kunst-
mest). Uit diverse globale kredieten zijn 119 toewij-
zingen verriebt ten behoeve van bet midden- en 
kleinbedrijf. 

In Portugal is 460 miljoen toegezegd, eerst kracb-
tens de buitengewone financiële hulp en vervolgens 
kracbtens bet financiële protocol en de steun vóór  
toetreding. Gefinancierd zijn In dit land havenaanleg, 
de Verbetering van lucbtbavens en wegenbouwpro-
jecten (121 mi ljoen), energieprojecten (120 miljoen) 
en vooral industriële projecten (174 miljoen), waarvan 
101 toewijzingen uit 6 globale kredieten (voor in to-
taal 104 miljoen) ten beboeve van bet midden- en 
kleinbedrijf. 

De in 1981 en in 1982 in Spanje, kracbtens de steun 
vóór toetreding, toegekende kredieten voor in to taal 
145 miljoen waren boofdzakelijk bestemd voor de in 
dustrie (60 miljoen), bet transportwezen en de water-
voorziening (66 mtljoen), alsmede een gasleiding (15 
miljoen). Ongeveer een derde van be t totale bedrag 
beeft betrekking op de ontginning van binnenlandse 
energiebronnen of energiebesparingen in de indus 
trie. 

In Joegoslavlë is 117 miljoen ter bescbikking gesteld 
voor uitbreiding van bet stroomkoppelnet en voor de  
transjoegoslaviscbe autoweg, beide projecten die 

van gemeenschappelijk belang waren voor dit land 
en voor de Gemeenscbap. 

Een bedrag van 388,5 miljoen is sinds 1979 gegaan 
naar de landen ten zuiden van de Mlddellandse Zee; 
naar de Maghreb-landen was dit 161 miljoen, naar de  
Machrak-landen 165,5 miljoen, naar Israël 30 miljoen, 
naar Cyprus 24 miljoen en naar Ma lta 8 miljoen. On
geveer drie kwart van dit bedrag was bestemd voor 
infrastructuurprojecten op verkeersgebied, ter be-
vordering van de uitvoer van volumineuze grondstof-
fen, of op bet gebied van de watervoorziening en de  
afvalwaterzuivering (161 miljoen), alsmede voor ener
gieprojecten (124 miljoen). 

De kredietverlening voor de industrie en de landbouw 
bellep 103,5 miljoen, gedeeltelijk in de vorm van glo
bale kredieten waarult tot eind 1982 95 toewijzingen 
zijn verriebt ten behoeve van bet midden- en kleinbe-
drijf in deze landen. 

Afrika, hei Caribische gebied en de 
Stille Oceaan 
Sinds 1964 is de Bank werkzaam geweest in een toe-
nemend aantal landen in Afrika, bet Caribische ge
bied en de Stille Oceaan, in bet kader van de twee  
overeenkomsten van Jaoende, de twee overeenkom-
sten van Lomé en de besluiten betreffende de landen  
en gebleden overzee. 

Kredietverlening in de A.C.S.-landen van 1976 tot 1982 
Onderverdeling naar bruto binnenlands produkt 
der betrokken landen Onderverdeling naar sector 

Uit eigen middelen Uit risicodragende 
middelen 

Ecu 667,6 miljoen 

b.b.p./hoofd>1000$ 

370<b.b.p./hoofd<10ü0$  

b.b.p./hoofd<370$ 

Ecu 183,0 miljoen 

Energie 

MIjnbouw 

Overige infrastructuur 

Industrie 

waarvan risicodragend kapitaal 
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De Bank heeft in deze landen middelen toegezegd 
tot een bedrag van in totaai 1 152,3 miljoen, hetgeen 
35 % uitmaakt van de kredietverlening buiten de Ge-
meenschap. De kredieten uit eigen middelen belle-
pen 823,7 miljoen. Dit de middelen van het E.O.F. zijn 
voorts in de eerste plaats leningen tegen bijzondere 
voorwaarden krachtens de twee overeenkomsten 
van Jaoende toegezegd (139,5 miljoen), en risicodra-
gend kapitaal krachtens de tweede overeenkomst 
van Jaoende en de eerste overeenkomst van Lomé  
(103,8 miljoen), alsmede sinds 1981 risicodragend 
kapitaal krachtens de tweede overeenkomst van 
Lomé (85,4 miljoen). In tabel 22 op biz. 110 worden  
deze bedragen gespecificeerd naar land en de be-
trokken overeenkomst. 

In de grafiek op biz. 97 wordt een verband gelegd 
tussen de flnancieringsactiviteiten van de Bank en 
het ontwikkellngspeil van de verschillende landen.  
Ruim 93,8 % van de kredietverlening uit eigen midde
len van de Bank blijkt te zijn gegaan naar projecten in 
19 A.C.S.-landen, waarvan 6 met betrekkelijk hoog in-
komen per hoofd en 13 in de middengroep. Daaren-
tegen was 47,7 % van het bedrag aan leningen tegen 
bijzondere voorwaarden en risicodragend kapitaal 
bestemd voor projecten in 18 van de ärmste A.C.S.-
landen en 46 % voor projeclen in 24 landen van de  
middengroep. 

Twee sectoren overwegen bij de bestemmingen: 
voor industriële en toeristische projecten is 727 mil
joen of 63 % van het totaai ter beschikking gesteld en 
voor energieprojecten 272 miljoen of 24 %. 

De energiesector legde beslag op 6 % van het be
drag der middelen die krachtens de twee overeen
komsten van Jaoende zijn toegekend en op 29 % van 
de middelen die sinds 1976 krachtens de overeen
komsten van Lomé zijn verstrekt. De bedragen zijn 
voornamelijk ten goede gekomen van projecten ter  
ontginning van binnenlandse energiebronnen, zoals 
waterkracht of steenkool. 

Wat de industriële en toeristische sector betreft is de  
steun krachtens de overeenkomsten van Lomé I en 
vooral Lomé II in het bijzonder gegaan naar het mid
den- en kleinbedrijf. Aan lokale ontwikkelingsbanken 
zijn voor dit doel sinds 1976 globale kredieten ver
strekt, waaruit 191 bedragen voor in totaai 87,6 mil
joen zijn toegewezen; in dezelfde période zijn in deze 
sector 144 afzonderlljke kredieten voor in totaai 478 
miljoen direct toegekend. Bovendien bestaat in het 
kader van de overeenkomsten van Lomé de moge-
lijkheid uit risicodragende middelen feasibility studies 
te financieren, hetgeen geleid heeft tot de toeken-
ning van 37 bedragen voor dit doel. 

in 1982ÌS 1341,9miljoen toegekend voorprojecien die 
voldoen aan de energiedoelstellingen van de Gemeenschap, 
waarvan 131,4 miljoen uit het nieuwe instrument. De  
betrokken projecten kunnen de communautaire  
aardolie-afhankelijkheid met circa 17 miljoen ton 
aardolie-eguivalent per jaar beperken. 

Foto (bron: ENI): aanleg gasleiding Algerije—Italië. Voor deze 
leiding is tussen 1978en 1982 451.8 miljoen uit eigen  
middelen en 49,6 miljoen uit het nieuwe instrument ter  
beschikking gesteld. 
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Tabe! 15: Kredietverlening in de Gemeenschap Ìn 1982 en van 1958 tot 1982 (^) 
Onderverdeeld naar economische doelstelling 

1982 

Uit het nieuwe 
Uit eigen r niddeien instrument Totaai 

M.l|. Ecu % Mil]. Ecu Milj. Ecu % 
Regionafe ontwikkeling 2 620,4 100,0 467,3 3 087,7 100,0 
België 5,5 0.2 — 5.5 0.2 
Denemarken 106,9 4,1 48,6 155,5 5,0 
Duitsiand — — — — — 
Griekenland 333,6 12,7 124,9 458,5 14,9 
Frankrijk 195,2 7,5 — 195,2 6,3 
lerland 325,4 12,4 83,1 408,5 13,2 
Italie 1 239.4 47,3 210,7 1 450,1 47,0 
Luxemburg — — — — — 
Nederland — — — — — 
Verenigd Koninkrijk 414,4 15,8 — 414,4 13,4 

Gemeenschappelijk Europees 
belang en modernisering en 
omschakeling van bedrijven 1 440,2 100,0 466,9 1 907,1 100,0 
Energlevoorzienlng (2) 1 210,5 84,1 131,4 1 341,9 70,4 

Ontginning van energiebronnen 
in de Gemeenschap 772,1 53,6 85,2 857,3 45,0 
waîerkracht 50,8 3.5 — 50,8 2.7 
kernenergie 419.4 29,1 — 419,4 22,0 
olie- en gaswinning 208,0 14,5 61,9 269,9 14,2 
steenkool, bruinkool, turf 93,9 6.5 23,3 117,2 6.1 

Energlebesparingen 279,0 19,4 31,1 310,1 16,3 
Diversificatie van de invoer 159,4 11.1 15,1 174,5 9.1 
aardgas 118,9 6.3 15,1 134,0 7.0 
elektriciteit — — — — — 
steenkool 40,5 2.8 — 40,5 2,1 

Infrastructuur van communautair 
belang 165,9 11.5 105,3 271,2 14,2 

Vervoer 157,5 10,9 48,6 206.1 10,8 
Spoorwegen — — — — — 
Autowegen 154,0 10.7 46,6 202,6 10,6 
Scheepvaart — — — — — 
Luchtvaart 3,5 0.2 — 3.5 0.2 

Telecommunicatie 2.1 0.2 — 2.1 0.1 
Milieubescherming 6,3 0.4 56,7 63,0 3,3 

Modernisering en omschakeling van 
bedrijven 63,8 4,4 230,2 294,0 15,4 

Modernisering en omschakeling 22,6 1.6 — 22,6 1.2 
Geavanceerde technieken 41,2 2,8 — 41,2 2.1 
Industriele samenwerking — — — — — 
Produktieve investeringen van 
het midden- en kleinbedrijf — — 230,2 230,2 12.1 
Milieubescherming — — — — — 

— af: wegens dubbeltellingen van 
kredieten die aan meer dan één 
doelstelling voldoen -607,4 - 143.2 - 750.6 

Totaal 3 453,2 791,0 4 244,2 

(') Zie noot 1 bij label 1 op biz. 11.  
(2) Zie noot 3 bij label 2 op biz. 25. 
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195β-19θ2 

Uit het nieuwe 
Uit eigen middeien instrumenr Toiaai 

Mill Ecu % Mil| Ecu Milj Ecu % 
14 734,1 100.0 1 240,3 15 974,4 100,0 Regionale ontwlkkellng 

107,8 0.7 — 107,8 0,7 België 
283,2 1,9 48.6 331,8 2.1 Denemarken 
372,6 2.5 — 372,6 2,3 Duitsland 
483,0 3.3 124,9 607,9 3,8 Ghekenland 

1 699,0 11.5 40,3 1 739,3 10,9 Frankrijk 
1 568,8 10,7 228,9 1 797,7 11.3 lerland 
6 972,6 47,4 737,8 7 710,4 48,3 Italie 

4,0 — — 4,0 — Luxemburg 
70,5 0.5 — 70,5 0,4 Nederland 

3 172,6 21,5 59,8 3 232,4 20,2 Verenigd Koninkri|k 

Gemeenschappelljk Europees 
belang en modernlsering en 

8 840,9 100,0 793,4 9 634,3 100,0 omschakeling van bedrijven 
6 824,9 77.2 457,9 7 282,8 75,6 Energievoorziening 

Ontginning van energlebronnen 
4 415.4 50,0 125,6 4 541,0 47,1 in de Gemeenschap 

140.3 1,6 — 140,3 1.4 waterkracht 
2973,4 33,6 — 2973,4 30,9 kernenergie 
1 100,6 12.5 78,6 1 179 ,2 12.2 olie- en gaswinning 

201,1 2.3 47.0 248,1 2.6 steenkooi, bruinkooi. turi 

1 217,6 13.8 247.7 1 465,3 15.2 Energiebesparingen 
1 191,9 13.4 84.6 1 276,5 13,3 Diversificatie van de invoer 

914,2 10,3 84,6 998.8 10.4 aardgas 
116,4 1.3 — 116,4 1.2 elektriciteif 
161,3 1.8 161,3 1.7 steenkooi 

Infrastructuur van communautair 
1 249,7 14,1 105,3 1 355,0 14,1 belang 

1 084,3 12,3 48,6 1 132,9 11.8 Vervoer 
103,9 1.2 — 103,9 1.1 Spoorwegen 
725,9 8.2 48.6 774,5 8.1 Autowegen 
71,2 0.8 — 71,2 0.7 Scheepvaart 

183,3 2.1 — 183,3 1.9 Luchtvaart 
109,4 1,2 — 109,4 1.1 Telecommunicatie 
56,0 0.6 56,7 112,7 1.2 Miiieubescherming 

Modernlsering en omschakeling van 
766,3 8,7 230,2 996,5 10,3 bedrijven 

302,2 3.4 — 302,2 3,1 Modernlsering en omschakeling 
71,2 0,6 — 71,2 0,7 Geavanceerde technieken 

368,5 4.2 — 368,5 3,8 Industriële samenwerking 
Produktleve investeringen van 

— — 230,2 230,2 2,4 het midden- en klembedrijf 
24,4 0.3 — 24,4 0,3 Miiieubescherming 

— ai: wegens dubbetteliingen van 
kredieten die aan meer dan één 

-2892,6 -228,2 -3 120.8 doelstelling voidoen 

20 882,4 1 805,5 22487,9 Totaal 
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label 16; Kredietvertening In de Qemeenschap in 1982 
Onderverdeeld naar sector 

161 Uit eigen middeien 

Aantai Mil). Ecu 

waarvan waarvan 
toewijzmgen toewijzingen 

uit globale Uli globale 
Totaai kredieten Totaai kredieten % 

Energie, verblndingen en oveiige 
Infrastructuur 271 167 2 413,1 64,9 69,9 
Energie (i) 38 5 1 056,9 13,7 30,6 

Produktie 31 5 892,8 13,7 25,8 
Kernenergie (^) 9 419.4 12.1 
Thermische centrales 4 152.5 4.4 
Waterkrachtcentraies 5 2 58.1 7.4 1.7 
Warmtecentraies 4 2 77.1 3.6 2.2 
Gas- en oiiewinning P) 9 1 185.7 2.7 5.4 
Transport 7 164,1 4.8 
Elektriciteitsleidingen 2 15.7 0.5 
one- en gasleidingen 5 148,4 4.3 

Verbindingen 198 162 881.4 51,2 25,5 
Vervoer 187 162 401,4 512 11.6 
Spoorwegen 2 25.7 0.7 
Autowegen 172 158 332.4 46.4 9.6 
Scheepvaart 11 4 33.0 4.8 1.0 
Luchtvaart 2 10.3 0.3 
Telecommunicatie 11 480,0 13,9 

Waterprojecten 18 324,7 9.4 
Verbetering van de landbouw 2 19,6 0,6 
Watervoorzlening en atvalwater-
zuivering 16 305,1 8,8 

Overige infrastructuur 13 153.7 4.5 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) (-*) 4 — 3.6 — 0,1 
Industrie, landbouw en diensten 1281 1209 1040,1 453,5 30.1 
Industrie 1 100 1 067 835,8 403,1 242 

Mijnbouw 25 25 6,9 6.9 0,2 
Metallurgie 26 25 35,3 20,3 1.0 
Bouwmaterlalen 123 115 195,0 57,8 5,7 
Houtindustrie 136 136 28,2 28.2 0,8 
Glas en aardewerk 28 26 45,4 12.7 1.3 
Chemische Industrie 50 47 70,3 30.6 2.0 
Metaal- en machine-Industrie 219 214 101,6 68,0 3,0 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel 40 37 81,6 12,6 2.4 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie 65 61 54,5 29,8 1.6 
Voedingsmiddelen 174 171 104,5 68,8 3.0 
Textiel en leer 66 66 25,2 25,2 0.7 
Papierpulp en papier 65 64 25,4 15,8 0.7 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie 57 56 30,3 23,2 0.9 
Overige industrie 23 23 2,9 2.9 0,1 
Bouwnijverheid 1 1 0,3 0.3 
Industrieterreinen en industriehallen 2 28,4 0.8 

Landbouw, bosbouw, visserij 30 30 15,6 15,6 0.5 
Diensten 115 112 49,3 34,7 1,4 

Toerisme 105 104 33,3 30,3 1.0 
Onderzoek en ontwikkeling 1 3,7 0.1 
Overige diensten 9 8 12,3 4,4 0.3 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) (^) 36 139,4 4.0 
Totaai 1 552 1 376 3 453,2 518,4 100,0 
(') Zie noot 3 bij label 2 op biz. 25. 
(2) Zonder 357,5 milioen aan door de Bank bebandelde en geadministreerde kredieten van Euratom. 
(3) Met inbegripvan aardolieraHlnage (11,4 milioen), 
(4) Verschil tussen net bedrag der m 1982 voor mlrastructuurprojecten toegekeride globale kredieten (61,3 mil|cen) en de gedurende dat jaar to egewezen bedragen uit alle  

voor dit doel uilstaande kredieten (64.9 mil|oen). 
(5) Verschil tussen het bedrag der m 1982 voor projecten in de Industrie, de landbouw en de dienstensector toegekende globale kredieten (eigen middeien: ^2.9 miljoen; 

nieuw instrunjent 249.1 miljoen; toiaal: 842,0 miljoen) en de gedurende dai jaar toegewezen bedragen uit alte voor dit doel uilstaande kredieten (uit eigen middeien: 
453.5 miijoen). 
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16.2. Uli het nieuwe Instrument 16.3. Uit eigen mlddelen en ult het nieuwe Instrument 

Mil| Ecu 
waarvan 

loewijnngen 
u<l globale 

Aanial Mil|. Ecu % Toiaai kredieten % 
Energie, vert>lndingen en overlge 

14 529,8 67,0 2 942,8 64,9 69,3 Infrastnictuur 
4 100.3 12,7 1 157,2 13,7 27,3 Energie (') 

2 38.4 4.9 931,2 13,7 21,9 Produktie 
419.4 9.9 Kernenergie (^) 

1 23.3 3.0 175.8 4.1 Thermische centrales 
58.1 7.4 1.4 Waterkrachtcenirales 
77.1 3.6 1.8 Warmtecentrales 

1 15.1 1.9 200.8 2.7 4.7 Gas- en oHewinning P) 
2 61,9 7,8 226,0 5,4 Transport 

15.7 0.4 Elekihciteitsleidingen 
2 61.9 7.8 210.3 5.0 Olle- en gasletdingen 

6 228,6 28,9 1 110,0 51,2 26,1 Verbindingen 
2 70,5 8.9 471,9 51,2 11,1 Vervoer 
1 21.9 2.8 47.6 1.1 Spoorwegen 
1 48.6 6.1 381.0 46.4 9.0 Autowegen 

33.0 4.8 0.8 Scheepvaart 
10.3 0.2 Luchtvaart 

4 158,1 20,0 638,1 15,0 Telecommumcatie 
3 120,8 15,3 445,5 10,5 Walerprojeclen 

19,6 0,5 Verbetering van de landbouw 
Watervoorziening en afvalwater-

3 120,8 15,3 425,9 10,0 zuivering 
1 80,0 10.1 233,7 5,5 Overige infrastructuur 

Globale kredieten (niet toegewezen 
— 3.6 — 0,1 bedrag) (") 

8 261,3 33,0 1301,4 453,5 30,7 Industrie, landbouw en dlensten 

2 12,2 1.5 848,0 403,1 20,0 Industrie 
6.9 6,9 0,2 Mijnbouw 

35,3 20,3 0,8 Metallurgie 
1 6,8 0,8 201,8 57,8 4.7 Bouwmaterialen 

28,2 28,2 0,7 Houtindustrie 
45,4 12,7 1.1 Glas en aardewerk 
70,3 30,6 1.6 Ctiemische industrie 

101,6 68,0 2.4 Metaal- en machine-industrie 
Aulomobielindustrie en produktie van 

1 5,4 0.7 87,0 12,6 2,0 transportmaterieel 
Elektronische en elektrotechnische 

54,5 29,8 1.3 Industrie 
104,5 68,8 2.5 Voedingsmiddelen 
25,2 25,2 0.6 Textiel en leer 
25,4 15,8 0,6 Papierpulp en papier 

Rubber en kunststof verwerkende 
30,3 23,2 0.7 Industrie 
2,9 2,9 0.1 Overige industrie 
0,3 0,3 Bouwni|verheid 

28,4 0,7 Industrieterreinen en industriehailen 
15,6 15,6 0,4 Landbouw, bosbouw, visserij 
49,3 34,7 1.2 Diensten 

33,3 30,3 0,8 Toerisme 
3,7 0,1 Onderzoek en ontwikkeling 

12,3 4,4 0,3 Overige diensten 
Globale kredieten (niet toegewezen 

6 249,1 31,5 388,5 9,1 bedrag) {^) 
22 791,0 100,0 4 244,2 518,4 100,0 Totaal 
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Jabel 17: Kredietverlening in de Gemeenschap van 1958 tot 1982 ι ) 
Onderverdeeld naar sector 

171. Ult eigen middelen 

Aaniai Milj. Ecu 

waarvan waarvan 
toewi|zingen toewijzingen 

Ult globale Ult globale 
Totaal kredieten Totaal kredieten % 

Energie, verblndingen en overige 
infrastructuur 1 063 327 15493,0 146,2 74,9 

Energie (^) 326 24 7 416.5 36,8 35,9 
Produktle 229 7 5 580.8 15,3 27,0 
Kernenergie 75 2981,3 14,4 
Thermische centrales 40 776.4 3.8 
Waterkrachtcentrales 34 2 803,4 7.3 3,9 
Geothermische centrales en warmte-
centrales 16 4 175,9 5,3 0.8 
Gas- en oliewinning 57 1 798,9 2,7 3.9 
Winning van vaste brandsioffen 7 44.9 0.2 
Transport 97 17 1 835,7 21,5 8.9 
εlektriciteitsleidingen 44 583,4 21,5 2,8 
Olie- en gasleidingen 53 1252,3 6.1 

Verblndingen 544 303 5 224,0 109,4 25,2 
Vervoer 453 303 2 480,7 109,4 12,0 
Spoorwegen 22 423,7 2.0 
Autowegen 363 282 1 483,2 84,4 7.2 
Scheepvaart 53 20 341,7 24,9 1.7 
Luchtvaart 14 1 227,2 0,1 1.1 
Overige 1 4,9 
Telecommunicatie 91 2 743.3 13,2 

Waterprojecten 149 2 435,3 11.B 
Verbetering van de landbouw 38 717,8 3,5 
Watervoorziening en afvalwater-
zuivering III 1 717,5 8.3 

Overige infrastructuur 31 380,0 1.8 
Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) 13 37,2 0.2 

Industrie, landbouw en diensten 4424 3 808 5189,4 1377,3 25,1 

Industrie 3983 3 522 4 464.4 1 284,9 21,6 
Mijnbouw 72 69 39,6 33.3 0,2 
Metallurgie 161 101 853,3 72,1 4,1 
Bouwmaterialen 339 298 382,9 130,6 1.8 
Houtindustrie 367 363 94,8 75,7 0,5 
Glas en aardwerk 96 76 156,3 43,6 0,8 
Chemische Industrie 274 184 666,5 92,2 32 
Metaal- en machine-industrie 870 807 534,0 251,1 2,6 
Aütomobielindustrie en produktle 
van transportmaterieel 144 113 500,0 43,9 2.4 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie 218 189 209,9 73,3 1.0 
Voedingsmiddelen 634 574 459,6 215,9 2.2 
Textiel en leer 224 211 95,8 75,3 0.5 
Papierpulp en papier 234 222 126,1 74.8 0.6 
Rubber en kunststof verwerkende 
Industrie 240 219 177,0 81.5 0,9 
Overige industrie 89 84 26,3 17,9 0,1 
Bouwnijverheid 12 12 3.7 3,7 
Industrieterreinen en industriehallen 9 138,6 0,7 

Landbouw. bosbouw. visserij 151 148 78.7 39,9 0,4 
Diensten 148 138 114,5 52,5 0,5 

Toerisme 123 120 54.1 43,1 0,2 
Onderzoek en ontwikkeling 4 11,8 0,1 
Overige diensten 21 18 48,6 9,4 0,2 

Globale kredieten (niet toegewezen 
bedrag) 142 531,8 2.6 

Totaal 5487 4135 20 682,4 1 523,5 100,0 
(M Zie noot 1 bi| label 1 op biz. 11. 
<2) Zie noot 3 bl) label 2 op biz 25 
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17.2 Uit het nieuwe Instrument 17 3. Uit eigen middelen en uit het nieuwe Instrument 

Mil, Ecu 

waarvan 
loewiizingen 

uit glociaie 
Aanrai Mil) Ecu % Totaal kredieien 

Energie, verbindingen en overige 
53 1 544,2 85,5 17 037,2 146,2 75,8 infrastructuur 

22 451,5 25,0 7 868,0 36,8 35,0 Energie (^) 
16 307,1 17.0 5 887,9 15,3 26,2 PfOduktie 

2981.3 13.3 Kernenergie 
4 68,8 3,8 845.2 3.8 Thermische centrales 
3 147,2 8.1 950.6 7.3 4,2 Waterkrachtcentrales 

Geothermische centrales en warmte-
3 31,6 1.8 207.5 5.3 0.9 centrales 
3 35,8 2.0 834.7 2.7 3.7 Gas- en oliewinning 
3 23,7 1.3 68.6 0.3 Winning van vaste brandstoffen 
6 144,4 8,0 1 980,1 21,5 8,8 Transport 
1 17,1 0.9 600.5 215 2.7 Elektriciteitsleidingen 
5 127,3 7.1 1 379.6 6.1 Olle- en gasleidingen 

18 506,3 28,1 5 730,3 109,4 25,5 Verbindingen 
8 226,8 12,6 2 707,5 109,4 12,0 Vervoer 
2 50,3 2.8 474.0 2.1 Spoorwegen 
6 176,5 9.8 1659.7 84.4 7.4 Autowegen 

341.7 24.9 1.5 Scheepvaart 
227.2 0.1 1.0 Luchtvaart 

4.9 Overige 
10 279,5 15,5 3 022,8 13,5 Telecommunicatie 

8 271.0 15,0 2 706,3 12,0 Waterprojecten 
717,8 3,2 Verbetering van de landbouw 

Watervoorziening en afvalwater-
8 271,0 15,0 1 988,5 8,8 zuivering 

5 315,4 17.4 695,4 3.1 Overige infrastructuur 
Globale kredieten {niet toegewezen 

37,2 0,2 bed rag) 

6 261,3 14,5 5 450,7 1 377,3 24,2 Industrie, landbouw en diensten 

2 12.2 0,7 4 476.6 1 284,9 19,9 Industrie 
39,6 33,3 0.2 Mijnbouw 

853.3 72,1 3,8 Metallurgie 
1 6,8 0.4 389.7 130,6 1.7 Bouwmaterialen 

94.8 75.7 0.4 Houtindustne 
156,3 43,6 0.7 Glas en aardwerk 
666,5 92,2 3.0 Chemische industrie 
534,0 251,1 2,4 Metaal- en machine-mdustne 

Automobielindustrie en produktie 
1 5,4 0,3 505,4 43.9 2,3 van transporlmaterieel 

Elektronische en elektrotechnische 
209,9 73,3 0,9 industrie 
459,6 215,9 2.0 Voedingsmiddelen 
95,8 75,3 0,4 Textiel en leer 

126,1 74.8 0,6 Papierpulp en papier 
Rubber en kunststof verwerkende 

177,0 81,5 0.8 industrie 
26,3 17,9 0.1 Overige industrie 
3,7 3,7 — Bouwnijverheid 

138,6 0.6 Industneterreinen en industriehallen 
78,7 39,9 0,3 Landbouw, bosbouw, vissenj 

114,5 52,5 0,5 Diensten 
54.1 43.1 0,2 Toerisme 
11.8 0,1 Onderzoek en ontwikkeling 
48,6 9,4 0,2 Overige diensten 

Globale kredieten (met toegewezen 
6 249,1 13.8 780,9 3.5 bedrag) 

61 1 805,5 100,0 22 487,9 1 523,5 100,0 Totaal 
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Tabel 18: Globale kredieten In de Gemeenschap van 1968 tot 1982 
Onderverdeeld naar economische doelstelling en naar land 

Globale kredieten (') Toewijzmgen 

Mil). Mil). 
Aantai Ecu Aaniai Ecu 

REGIONALE ONTWIKKELING — INDUSTRIE 
Italie  55 997,9 1 557 763,7 
Verenigd Koninkrijk 11 196,2 215 107,2 
lerland 20 186,4 1 362 161,2 
Griekenland 10 134,8 103 71.4 
Frankrijk . . 12 134,2 221 86,4 
Denemarken 16 53,9 144 46,1 
België  5 48,1 53 48,4 
Duitsland . . 4 46,3 88 36,0 

REGIONALE ONTWIKKELING — INFRASTRUCTUUR 
Frankhjk . . 11 147,7 320 130,9 

TOTAAL REGIONALE ONTWIKKELING 144 1 945,5 4063 1 451,3 

ENERGIEBESPARINGEN 
Eigen middeien 
industrie 
Italie  
Griekenland ... 
lerland 
infrastructuur 
Denemarken .... 
Italie  
Nleuw instrument 
industrie 
Italie  

96,9 
9,8 
4,5 

20,5 
15,2 

18,9 

51 
7 
7 

4 
3 

49,0 
6.5 
1.4 

5,3 
10.0 

TOTAAL ENERGIEBESPARINGEN 12 165,8 72 72,2 

MODERNISERING EN OMSCHAKELING VAN BEDRIJVE N 
eigen middeien 
Frankri|k(^) 2 27,0 

PRODUKTIEVE INVESTERINGEN VAN MET MIDDEN- EN 
KLEINBEDRIJF 
nieuw instrument 
Italie  
Frankrijk 

192,6 
37,6 

TOTAAL PRODUKTIEVE INVESTERINGEN VAN HEX MIDDEN- EN 
KLEINBEDRIJF 230.2 

Totaat uit eigen middeien 
Totaal uit nieuw instrument 

155 
6 

2 092,4 
249,1 

4 135 1 523.5 

TOTAAL GENERAAL 161 2 341,5(3) 4135 1 523,5 

(') Toiaai Dedrag der geopende globale kredieten. 
(2) Eveneens opgenomen in de rubnek .flegionale ontwikkeling — industrie'. 
(3) Nog toe te wijzen 685.9 miiioen. annuleringen 101.9 miifoen; koersaanpassmgen + 30,2 miljoen. 
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Jabel 19: Toewijzingen uit globale kredleten In de Gemeenschap In 1982 en van 1969 tot 1982 (^; 
Onderverdeeld naar gebied en doelstelling van economisch beleid 

19Θ2 1969—1982 

Aantai 
Mil). 
Ecu Aantai 

Mil). 
Ecu 

REGIONALE ONTWIKKELING 
Belglë  5 5,5 53 48,4 
Antwerpen  — — 7 7.3 
Henegouwen .... 3 3,9 11 11,7 
Limburg  1 0,9 4 2.0 
Luik  1 0,7 13 10,4 
Luxemburg  — — 1 0,8 
Namen  — — 2 2.0 
Oost-Vlaanderen . . . — 7 8,3 
West-Vlaanderen . . , — — 8 5.9 

Denemarken .... 28 β,5 144 46,2 
Ten oosten van de 
Grote Belt 
(zonder Kopenhagen) 3 0,3 14 6,7 
Ten Westen van de 
Grote Belt 25 6.2 130 39,5 

Dultsland {^) .... — — 88 36,0 

Griekenland .... 71 44,9 103 71.4 
Aegaeische eilanden 
(oost)  5 2.0 6 4.2 
Centraal-Griekenland 
(oost)  18 9.5 28 14.9 
Gentraal- en 
West-Macedonie . . . 14 7.4 22 15.1 
Epirus  2 0.8 4 3.9 
Kreta  5 4.2 7 5.9 
Multiregionaal .... 4 3.2 5 4.2 
Oost-Macedonië . . . 6 3.5 8 5,1 
Peloponnesus-Centraal 
Griekenland (west) . . 9 5.4 10 5,7 
Thessalië  5 7,7 β 10,4 
Thracië  3 1.2 5 2.0 

Verenigd Koninkrljk 33 7,8 215 107,2 
East Midlands .... 3 0.2 6 1.3 
Noord-Engeland . . . 1 0.1 52 33.2 
Noord-Ierland .... 3 0.4 8 2.5 
Noordwest-Engeland 8 0.6 24 5.0 
Schotland  5 1.4 40 18,1 
Wales  2 0.1 44 16,3 
Yorkshire en 
Humberside .... 10 4.9 26 14,5 
Zuidwest-Engeland . . 1 0.1 15 16,3 

19β2 

Aantai 
Mil). 
Ecu Aantai 

Milj. 
Ecu 

leriand 462 55,6 1362 161,2 

Frankri]k 213 67,4 541 217,4 
Aquitanie 34 10,2 45 16,8 
Auvergne  14 5.3 24 12,4 
Bourgondië .... — — 3 2,3 
Bretagne  18 16,3 52 34,5 
Gentraal-Frankrijk . . 3 3,4 6 4,6 
Ghampagne-Ardennen . — — 2 0.6 
Gorsica  1 0.4 3 1.4 
Elzas  — — 27 8.3 
Franche-Gomlé . . . — — 2 0,4 
Languedoc-Roussillon . 3 1.1 36 10,4 
Limousin  5 1.3 16 4.0 
Loire-regio  20 9.9 45 22,3 
Lotharingen .... 8 1.4 32 14.7 
Midi-Pyrénées .... 90 20,9 179 40,1 
Neder-Normandië , . 1 0.2 10 9.5 
Nord-Pas-de-Galais . . 7 3.1 35 25,0 
Opper-Normandië . . 8 3.8 8 3,8 
Picardie  — — 2 1,1 
Pcitou-Gharentes . . 1 0,1 7 2,7 
Rhône-Alpen .... — — 7 2,5 

Itali«  512 281,1 1 557 763,7 
Abruzzen  50 26,8 167 80,7 
Apulië  72 30,1 209 84,6 
Basilicata  12 5,6 35 13,5 
Galabrië  38 9,3 102 26,4 
Gampanië  63 47,4 267 152,1 
Friuli-Venezia Giulia . . 24 9,2 55 18,2 
Lalium  67 54,1 209 140,6 
de Marken  24 16,9 58 37,2 
Molise  • 5 5,2 27 14,7 
Sardinië  29 20,7 95 49.0 
Sicilie  56 12,3 163 71,7 
Toscane  28 8,8 56 16,2 
Trentino-Alto Adige . . 12 8,8 47 25,6 
Umbrie  29 23,2 44 30.5 
Veneto  3 2,7 3 2,7 

Totaal Regionale ontwikkeling 1324 468.8 4 083 1 451,3 

ENERGIEBESPARINGEN 
Denemarken .... 2 3.6 4 5.3 Italië .... ... 36 38,1 54 59,0 
Griekenland .... 7 6,5 7 6,5 leriand . . . ... 7 1.4 7 1.4 

Totaal energlabesparingan 52 49,6 72 72.2 

Totaal generaal  1 376 518,4 4135 1 523,5 

Zie noot 1 bi) label 1 op biz. 11.  
(2) Zie Jaarvefsiag 1980 voor regionale verdeling. 
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Tabel 20: Kredietvertening in het Middellandse-Zeegebied van 1963 tot 1982 {^) i^) 
Onderverdeeld naar sector 

Totaai 

Aantal 

waarvan 
toewijzingen 

Uli globale  
kredieten 

Mil|. Ecu 

Totaai 

waarvan 
toewi|Zingen 

uit globale  
kredieten 

structuur 100 16 1 427,0 10,0 65,9 

Energie  36 751,0 34,7 
Produktie 26 572,4 26,4 
Thermische centrales   14 314.0 14.5 
Waierkrachtcentrales 10 228,3 10,5 
Gas- en oiiewinning 2 30.1 1.4 
Transport 10 178.6 8.3 
Elektriciteitsleidingen 9 163.6 7,6 
Olie- en gasieidingen 1 15,0 0.7 

Verbindingen 40 10 446,5 5.8 20,6 
Vervoer 40 10 446.5 5.8 20,6 
Spoorwegen 8 131,8 6.1 
Autowegen 21 10 153,0 S.8 7,1 
Scheepvaari 9 142,0 6.5 
Luchtvaart 2 19,7 0.9 

Waterprojecten 22 6 213.5 4.2 9.9 
Verbetering van de landbouw .... 12 191.8 8.9 
Watervoorziening en waterzuivering , . 10 6 21.7 4,2 1.0 

Globale kredieten (niet toegeivezen be-
drag) 2 16.0 0.7 

Industrie, landbouw en diensten . . . 707 607 739,9 388.8 34,1 

Industrie 621 562 611,7 360,5 28.2 
Mijnbouw 15 15 7,8 7,8 0.3 
Metallurgie  23 15 45.6 11.2 2,1 
Bouwmaierialen 62 52 91,7 48,2 4,2 
Houtindustrie 44 42 25,4 23,6 1.2 
Glas- en aardewerk 29 26 29,8 24,7 1.4 
Chemische industrie  61 48 98,8 34,9 4.6 
Metaal- en machine-industrie .... 86 86 50,3 50,3 2,3 
Aulomobielindustrie en de produktie 
van transportmaterieel  15 15 9,4 9.4 0.4 
Elektronische en elektrotechnische in
dustrie  38 36 27,9 22,7 1.3 
Voedingsmiddelen  120 120 66.7 66,7 3.1 
Textiel en leer  54 47 28.5 23,4 1.3 
Papierpulp en papier  31 21 90,9 13,2 4,2 
Rubber en kunststof verwerkende in
dustrie  29 28 15.3 14,8 0.7 
Overige industrie  5 5 1.5 1,5 0,1 
Bouwnijverheid  3 3 1.9 1,9 0,1 
industrieterreinen en industriehallen 6 3 20,2 6,2 0,9 

Landbouw, bosbouw  28 22 63.1 13,1 2.9 
Diensten  23 23 15,2 15.2 0.7 

Toerisme  8 8 10,2 10,2 0.5 
Overige  15 15 5,0 5,0 0.2 

Globale kredieten {niet toegewezen be-
drag)  35 — 49,9 — 2.3 

Totaal generaal  807 623 2166,9 398,8 100,0 

(') Zie noci 1 bi| t abel 1 op biz it. 
(2) Kredieten uit eigen middelen van de Bank (1 520,1 mii|oen) en iransacties legen bi|Zondere voorwaarden uM de middelen van de Lid-Staten ol van de Gemeenschap. 

welke de Bank beheen m het kader van haar Speciale Sectie (646,8 mdioen). 
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label 21 ; Kredletverlening in de landen In Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de  
landen en gebieden overzee (L.G.O.) (1964—1982) ( ) ( ) 

Onderverdeeld near sector 

Mil] Leu 

waarvan waarvan 
toewi|Zingen toewijzingen 

uit globale uit globale 
Totaal kredieten Totaal kredieten % 

Energie, verbindingen en overlge 
infrastructuur  76 5 417,4 3,4 36,2 

Energie  38 4 274,1 2.4 23,8 
Produktie  31 3 211,5 1.8 18,4 
Thermische centrales   14 2 69.2 1.6 6.0 
Waterkrachtcentraies  14 1 110,8 0,2 9.6 
Kernenergie  1 15.0 1.3 
Gas- en oHewinning  1 7.5 0.7 
Geothermische centrales .... 1 9.0 0.8 
Transport  7 1 62,6 0,6 5.4 
Elektriciteitsieidingen  7 1 62.6 0.6 5.4 

Verbindingen  34 1 131,2 1.0 11,4 
Vervoer  31 119,4 10,4 
Spoorwegen  8 53.7 4.6 
Autowegen  8 38.7 1 3.4 
Scheepvaart  14 22,6 2.0 
Luchtvaart  1 4.4 0.4 
Telecommunicatie  3 1 11.8 1,0 1.0 

Waterprojecten  4 12.1 1.0 
Verbetering van de landbouw . . . 2 5,3 0.4 
Watervoorziening en waterzuivering . 2 6,8 0.6 

Industrie .... 
Mljnbouw . . . 
Metallurgie . . 
Bouwmaieriaien 
Houtindustrie 
Glas en aardewerk 
Chemische industrie  
Metaal- en machine-industrie .... 
Automobielindustrie en de produktie 
van iransportmateriee!  
Elektronische en elektrotechnische in 
dustrie   
Voedingsmiddelen 
Textiel en leer . . 
Papierpulp en papier 
Rubber en kunststof 
dustrie  

Landbouw .... 
Diensten  

Toerisme .... 
Studies en technische bijstand . . .  

Globale kredieten (niet toegewezen be-
drag)(3)  
Ontwikkelingsbanken  

276 164 610.4 80,3 53,0 

verwerkende in-

3 
72 

39 
13 

18 
16 
22 
11 
6 
22 
15 

3 
80 
37 
20 

18 

29 
43 

6 
9 
8 
10 
4 
9 
14 

3 
38 
21 
20 

16 
1 
25 

20 
5 

9,9 
39,8 

61,9 
12,9 

172.8 
32.6 
64,2 
7.4 
7.6 

56.2 
6,0 

7,3 

2.5 
181,0 
45,9 
10.7 

16,2 

27.4 
12.4 

0.6 
6.0 

2.5 
4,4 
4.0 
4.2 
3.6 
6.4 
5.5 

2.4 

2.5 
20,3 
8,8 
10,7 

5.0 

5,5 
0.5 

0,8 
3.5 

5,4 
1.1 

15,0 
2.8 
5,6 
0,7 
0,7 
4.9 
0.5 

0,6 

0,2 
15,7 
4,0 
0.9 

1.4 

2.4 
1.1 

Totaal generaal 479 195 1 152,3 90,3 100,0 

CI Zie noot 1 bi| label 1 op biz. il 
(2) KieOieten uil eigen middeien van de Bank (823,7 mii|oen) en iransaciies legen biizondere voorwaarden uti de mtddelen van de Lid-Staten via het Europese Ontwikke· 

lingsfonds. welke de Bank beheeri m hei kader van haar Speciale Sectie (328,6 miijoen). 
(3) Verseht! lussen het bedrag der m 1962 voor proiecten van het midden- en kleinbedrijl toegekende globale kredieten (182.2 milioen) en de gedurende dat jaar toeg ewe

zen bedragen uit aile voor dit doei uitsiaande kredieten {90,3 milioen). 
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Tabel 22: Kredietverlening in de landen In Afrika, het Carlblsche gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de  
landen en gebleden overzee (L.G.O.) (1976—1982) (Overeenkomsten van Lomé) 

Onderverdeeld naar land en herkomsl der middelen 

Kredieten uil eigen middelen Risicodragend kapitaai uit begrotmgsmiddelen 

Overeenkomst 
van Lomé I 

Milj 
Ecu Aantal 

Overeenkomst 
van Lomé II 

Milj. 
Aantal Ecu Totaal 

Overeenkomst 
van Lomé ι 

Mil]. 
Ecu 

Overaenkomsi 
van Lomé II 

Overeen-
komsl van 

Lomé I 

Aantal Aantal 
Mil). 
Ecu Totaal 

Mil], 
Ecu 

Overeen-
komst van 

Lomé li 

ΜίΙ|. 
Ecu Totaal 

AFRIKA .... 
West-Afrika . . 
Benin .... 
Bovenvolta . . . 
Gambia .... 
Ghana .... 
Guinee .... 
Ivoorkust . . . 
Kaapverdië , . 
Liberia .... 
Mali 
Mauritaniè . . . 
Niger .... 
Nigeria .... 
Regionale ontwikke 
lingsbank . . . 
Senegal . . . 
Togo 
Midden-Afrika 
Burundi .... 
Gabon .... 
Kameroen . . . 
Kongo .... 
Rwanda .... 
Tsjaad .... 
Zaire 
Oosteiijk en Zuide/ijk 
Afrika ... 
Botswana . . . 
Comoren . . . 
Djibouti .... 
Etiopië .... 
Kenya .... 
Lesotho .... 
Madagaskar . 
Malawi .... 
Mauritius . . 
Seychellen . . 
Somalia .... 
Sudan ... 
Swaziland . . 
Tanzania . . 
Uganda ... 
Zambia .... 
Zimbabwe . . 
CARIBISCH GEBIED 
Barbados . . . 
Dominica . . . 
Grenada . . . 
Guyana .... 
Jamaica . . . 
Regionale ontwikke 
lingsbank . . . 
St. Lucia . . . 
Trinidad en Tobago 
STILLE OCEAAN 
Fiji 
Papua-Nleuwguinea 
Tonga .... 
Tuvalu .... 
Vanuatu .... 
Westsamoa . . 
A.C.S.-landen 
Totaal ... 
LG.0 

52 338,5 22 205,7 544.2 71 93,9 25 55,7 149,6 432,4 261,4 693.8 
25 192.5 8 62.0 254.5 30 41.2 5 8.3 49.5 233.7 70.3 304.0 

1 0,35 — — 0,35 0,4 — 0.4 
1 8.0 — — 8.0 3 7,9 — — 7,9 15,9 — 15.9 

2 2,4 — — 2,4 2,4 — 2.4 
2 16,0 — 16,0 2 2,25 — — 2,25 18,25 — 18.25 
1 4,4 — 4.4 2 0,3 — — 0,3 4.7 — 4.7 

10 47,4 3 21,6 69.0 4 3,0 — — 3.0 50,4 21,6 72.0 
— 2 3,6 1 1.8 5.4 3.6 1.8 5.4 

2 7.4 7.4 1 0.3 1 0,7 1.0 7.7 0.7 8.4 
— — — — 3 6.4 — — 6,4 6.4 — 6.4 

1 25.0 — — 25,0 — — — — — 25,0 — 25.0 
2 6,0 1 10,0 16,0 1 0.9 — — 0,9 6,9 10.0 16.9 
2 50,0 — — 50.0 — — — — — 50,0 — 50.0 

1 5,0 5.0 1 0,1 1 1,6 1,7 0,1 6.6 6.7 
2 12,0 2 21,0 33,0 5 8,5 2 4.2 12,7 20,5 25,2 45.7 
2 16,3 1 4.4 20.7 3 5.2 — — 5,2 21,5 4.4 25.9 
6 32.6 5 42.7 75.3 13 24.5 4 11.3 35.8 57.1 54.0 111.1 

— 1 0,5 3 5,3 5,8 0.5 5.3 5.8 
— — 2 22,0 22,0 — — — — — — 22,0 22,0 
6 32,6 3 20,7 53.3 2 4,6 — — 4,6 37.2 20,7 57.9 

— — — 2 3,3 — — 3,3 3,3 — 3.3 
— 1 3,0 — — 3.0 3,0 — 3.0 

1 7,5 — — 7,5 7.5 — 7.5 
6 5,6 1 6,0 11,6 5,6 6,0 11.6 

21 113.4 9 101.0 214,4 28 28.2 16 36.1 64.3 141.6 137.1 278.7 
2 6.5 1 15.0 21,5 2 1.75 — — 1,75 8,25 15.0 23.25 

1 0,02 1 0.2 0,2 0,02 0.2 0.22 
1 1.0 2 2.2 3,2 1,0 2,2 3.2 

— — — — 1 0.5 0.5 — 0,5 0.5 
8 52,4 3 23.5 75,9 3 1.3 1 1.5 2,8 53,7 25,0 78,7 

2 0.1 1 3,0 3.1 0.1 3.0 3,1 
3 2.4 1 2.2 4.6 2.4 2.2 4.6 

3 14.5 — — 14,5 3 1.6 1 3,0 4,6 16.1 3,0 19.1 
3 12.5 1 4.0 16,5 1 0.04 1 0.5 0,54 12,7 4.5 17.2 

1 0.6 1 1.0 1.6 0.6 1.0 1,6 
1 0,25 1 2,6 2,85 0.25 2.6 2,85 

— 1 6.5 — — 6,5 6,5 — 6,5 
2 12,0 1 7.0 19,0 2 1.1 — — 1.1 13.1 7.0 20,1 
1 5.0 5.0 3 7.75 1 7,5 15,25 12,75 7.5 20,25 

1 0.35 2 10,0 10,35 0,35 10.0 10.35 
2 10,5 2 31.5 42,0 3 3.4 1 1.5 4,90 13,9 33,0 46.9 

— — 1 20,0 20,0 — — 1 0,4 0,4 — 20,4 20,4 

5 20,5 2 12,0 32,5 2 3,4 4 8,4 11,8 23,9 20,4 44,3 
2 7.5 1 4,0 11,5 7,5 4,0 11,5 

2 1,0 1,0 — 1.0 1.0 
1 2,4 2,4 — 2.4 2.4 

— — 1 3,2 — 3,2 3.2 — 3.2 
1 5,0 5.0 — 5.0 5.0 

1 3.0 3.0 3.0 3.0 
— — — 1 0,2 — — 0,2 0.2 — 0.2 

2 10,0 1 8,0 18,0 — — — — — 10,0 8.0 18,0 

3 31,0 3 59,9 90,9 2 2,1 9 19,5 21.6 33,1 79.4 112,5 
2 24,0 1 12,0 36,0 1 0,2 1 1.8 2,0 24,2 13.8 38,0 
1 7,0 2 47,9 54,9 1 1,9 1 12,0 . 13,9 8.9 59.9 68,8 

__ — — — 3 1.3 1.3 — 1.3 1.3 
1 0,1 0.1 — 0.1 0.1 

— — — 1 1.0 1.0 — 1.0 1.0 
2 3,3 3.3 — 3,3 3.3 

60 390,0 27 277,8 667,6 75 99,4 38 83,6 183,0 489,4 361,2 850,6 
7,0 3.0 10,0 1.8 1.B 3,6 8,8 4,8 13,6 

Totaai generaal 61 397,0 28 280,6 677,6 77 101,2 40 85,4 186,6 498,2 366,0 864,2(2) 

(1) Zie biz 61 
(2) Hierbii komen nog de bedragen, loegekend van 1964 t ot 1976 krachiens de overeenkomsten van Jaoende. le weten: 146.1 miljoen uil eigen middelen en 142 miljoen uit 

de middelen van het E.O.F. 
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, Bd Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg 
Tel.: 43 79-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Facsimiletel.: 43 77 04 

of tot haar Kantoren elders 

Afdeling Kredietveriening Italië  
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rome 
Tel.: 49 79 41 — Telex 611130 bankeu i 
FacsimiieteL: 474 58 77 

Contactbureau te Brüssel  
Wetstraat 227 — B-1040 Brüssel  
Tel.: 230 98 90 —Telex 21721 bankeu b 
Facsimiletel.: 230 58 27 

Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk 
23, Queen Anne's Gate, Westminster— Londen SW1H 9BU 
Tel.: 222 2933 — Telex 919159 bankeu g  
Facsimiletel.: 222 2936 

Aldaar kunnen ook de volgendo publlkatìes worden verkregen: 

Statuten en andere bepalingen betreffende de E.I.B. 
1981, 36 biz. (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Jaarverslag 
vanaf 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, vanaf 1972 In hiet Deens an vanaf 1980 ook in tiet Grieks) 

E.I.B.-Mededellngen 
(vier maal per jaar) 
(DA. DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Europese Investeringsbank 1958—1983 
1983, 116 bIz. (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Leningen en garanties In de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap 
1981, 24 bIz. (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

De rol van de Europese Investeringsban k bij de tweede overeenkomst van 
Lomé 
1980,24 blz.(DA, DE, EN, FR, IT, NL) 

Kredietveriening bulten de Gemeenschap; MIddellandse-Zeegebied 
1983, 12 bIz. (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Europese Investeringsbank: baslsgegevens (vouwblad) 
1983 (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promolors van de pro-
jecten, die toestemming hebben gegeven voor het maken van de in dit verslag 
gebruikte foto's. Drie foto's zijn afkomstig van aaa photo te Parijs. 
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