




H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά 
το 1983 και το 1982 

Βασικά στοιχεία 
(σε εκατομ. ECU) 

Σ\ινολικό ποσό των χορηγηθέντων μέσα στο χρόνο δανείων 5 947,8 4 695,7 

από το οποίο — δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 4 682,9 3 863,4 
— χορηγήσεις από άλλους πόρους (καταχωρούνται στο ειδικό 

τμήμα) 1264,9 832,3 

Χορηγήσεις στο εσοηερικό της Κοινότητας 

Συνολικό ποσό 5 467,5 4 244,2 
από το οποίο — δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 4 255,7 3 453,2 

από τα οποία 

δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου στα πλαί
σια του ΕΝΣ (ή στην Ιταλία και την Ιρλανδία 687,8 941,1 

δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου για την 
ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας 61,1 116,3 

— δάνεια από πόρους του νέου κοινοπκού μέσου σύναψης και 
χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) 1211,8 791,0 

από τα οποία 
δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου στα πλαί
σια του ΕΝΣ (ή στην Ιταλία και την Ιρλανδία 207,0 230,4 
δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου για την 
ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας 
και της ^άδας 208,1 158,4 

Χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα 

Συνολικό ποσό 480,3 451,5 
από το οποίο — από ιδίους πόρους . . . . 427,2 410,2 

— από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας 53,1 41,3 

Κατανομή μεταξύ: 
Χορηγήσεων σης μεσογειακές χώρες 342,7 292,0 
από τις οποίες Ισπανία, Πορτογαλία 190,0 185,0 
Χορηγήσεων στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) 137,6 159,5 

Εκκρεμή δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις σης 31 Δεκεμβρίου ... 25 659,0 20 740,0 

Εκκρεμούσες πιστώσεις που καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα στις 31 Δεκεμ
βρίου 5915.9 4124,1 

Ανοληφθέν κειράλαιο 14 400,0 14 400,0 
από το οποίο καταβλημένο και προς καταβολή 1 465,7 1 465,7 
Αποθεμαπκά, προβλέψεις και αποτάέσματα χρήσης σης 31 Δεκεμβρίου . . 2 020,4 1 627,5 

Άντληση πόρων 3619,4 3 205,2 
από τους οποίους σε γερμανικά μάρκα 720,6 630,7 

σε ολλανδικά φιορίνια 379,6 412,9 
σε ECU 230.0 112,0 
σε λίρες στερλίνες 175,7 262,9 
σε βελγικά φράγκα 160,7 79,2 
σε γαλλικά φράγκα 148,7 177,4 
σε φράγκα Λουξεμβούργου 35,3 37,2 

σύνολο νομισμάτων χωρών μελών 1850,5 1712,3 

σε δολάρια ΗΠΑ 908.3 760,1 
σε γιεν 468,5 387,1 
σε ελβετικά φράγκα 284,7 345,7 
σε δολάρια Καναδά 75,6 — 
σε Αυστριακά σελίνια 31,7 — 

Εκκρεμές αντιπροσωπευόμενο με χρεόγραφα χρέος σης 31 Δεκεμβρίου . . 20 749,1 16 570,2 

Σύνολο ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 29 543,7 23 702,5 

(ή Ευρωτταΐκό Νομισματικό Σύστημα. 





Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1983 

Κατανομή κατά θέση, οικονομικό στόχο και τομέα 

1. Δάνεια που χορηγήθηκαν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας κατά το 1983 

{oc εκοιομ ECUI 

Στόχος Τομέας 

Περιφερειακό 
ενδιαφέρον 

Ενεργειακοί 
στόχοι (2) 

Υποδομές 
κοινοτικού 

ενδια
φέροντος 

Εκσυγχρο
νισμός και 

μετατροπή 
επιχειρήσεων Μείον (1) Σύνολο 

Βιομηχανία, 
Γεωργία, 

Υπηρεσίες Ενέργεια (2) Υποδομές 

Δανία 15,1 241,0 3.6 — — 259,7 20,5 210.3 28,9 
Γ ερμανία 22,9 129,3 — 20,9 - 20,9 152,2 22,9 129,3 — 
Ελλάς 364,3 107,8 51.2 — - 159,0 364,3 63,2 107,8 193,3 
Γαλλία 425,5 269,5 26,1 — - 13,2 707,9 152,8 209,4 345,7 
Ιρλανδία 234,6 — — — — 234,6 13,9 19,3 201,4 
Ιταλία 1421,1 487,4 109,0 172,2 -244,0 1945,7 749.5 458,4 737,8 
Ηνωμένο Βασίλειο 359,7 270,9 33,2 — - 72.5 591,3 53,4 268,0 269,9 

Σύνολο 2 843,2 1 505,9 223,1 193,1 - 509,5 4 255,7 1 076,2 1 402,5 1777,0 

2. Δάνεια που χορηγήθηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ κατά το 1983 

(σε εκστομ. ECU) 

Στόχος Τομέας 
Υποδομές 

περιφερειακού 
ενδιαφέροντος 

Ρ) 

Υποδομές 
κοινοτικού 

ενδια
φέροντος 

Ενεργειακοί 
στόχοι (2) 

Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις Μείον (Μ Σύνολο 

Βιομηχανία. 
Γεωργία Ενέργεια (2) Υποδομές (3) 

Δανία — — 83,2 22,2 — 105,4 22,2 83,2 — 

Ελλάς 85,3 — 35,0 — - 35,0 85,3 — 35,0 50,3 

Γαλλία 29,7 — 80,7 105,5 - 29,7 186,2 105,5 44.3 36,4 

Ιρλανδία 69,4 — 46,8 — - 46,8 69,4 3,8 46,8 18,8 

Ιταλία 353,3 30,2 37,7 289,5 - 45,4 665,4 289,5 37,7 338,2 
Ηνωμένο Βασίλειο — — 32,0 68,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

Σύνολο 537,7 30,2 315,4 485,3 -156,8 1211,8 489,1 279,0 443,7 

(1) Προκειμένου να ληφίοΰν υπόψη οι διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγήσεων που δικαιολογούνται με αναφορά σε πολλούς στόχους {βλ σελ 29 έως 31) 
(2) Η δ ιαφορά μεταξύ των δέσεων «Ενεργειακοί στόχοι· και «Ενέργεια· εξηγείται οπό το γεγονός ότι ορισμένα βιομηχανικά προγράμματα συμβάλλουν στην επίτευξη των ενερ

γειακών στόχων, ενώ αντιστρόφως ορισμένα ενεργειακά προγράμματα συμβάλλουν μόνο στην επίτευξη των στόχων περιφερειακής πολιτικής. 
(3) Η διαφορά μεταξύ των δέσεων «Υποδομές περιφερειακού ενδιαφέροντος- και -Υποδομές- εξηγείται από την κατάταξη στη δέση «Υποδομές περιφερειακού ενδιαφέροντος-

ορισμένων ενεργειακών επενδυτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήδηκαν στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης 
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Διοικητικό Συμβούλιο 
Κατάσταση της ΙηςΙοννίου 1984 

Πρόεδρος: Yves LE PORTZ 

Ανηττρόεδροι: 
Horst-Otto STEFFE 
C. Richard ROSS 
Arie PAIS 
Lucio IZZO 
Noel WHELAN 

Τακτικά μέλη 

Presidente dell'Istituto Mobiliare Italiano. Ρώμη. από τον Ιούνιο 1983  
Plaatsvervangend Directeur van de Bultenlandse Financiële Betrekkingen, Υπουργείο  
Οικονομικών, Χάγη 

Fhv. Afdelingschef, Υπουργείο Οικονομικών, Κοπεγχάγη 

Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Φραγκφούρτη 

Président-Directeur de la Caisse d'Épargne de l'État, Λουξεμβούργο, από τον Ιούνιο 1983 
Directeur du Trésor. Υπουργείο Οικονομικών, Παρίσι 
Direttore generale, Banca per i Finanziamenti a Medio e Lungo Termine 
S.p.A.-Interbanca, Μιλάνο, μέχρι τον Ιούνιο 1983 

Capo della Segreteria Particolare, Τράπεζα της Ιταλίας, Ρώμη. από τον Ιούνιο 1983  

Président de l'Istituto Italiano per lo Studio della Congiuntura (ISCO), Ρώμη, μέχρι τον  
Ιούνιο 1983 

Président-Directeur honoraire de la Caisse d'Épargne de l'État, Λουξεμβούργο, μέχρι τον  
Ιούνιο 1983 

Former Second Secretary, Υπουργείο Οικονομικών, Δουβλίνο, μέχρι τον Ιούνιο 1983  

Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Παρίσι 

Deputy Secretary (Overseas Finance), Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο, μέχρι το 
Φεβρουάριο 1983 

Second Secretary. Υπουργείο Οικονομικών, Δουβλίνο, από τον Ιούνιο 1^  
Inspecteur-generaal van de administratie der Thesaurie, Υπουργείο Οικονομικών, 
Βρυξέλλες 

Ministerialdirigent. Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Βόννη 

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

Deputy Secretary, Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, Λονδίνο 
Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών. Βόννη 

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

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

Président-Directeur Général du Crédit National, Παρίσι 
Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα, από το 
Μάιο 1984 

Direttore Generale. Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη 

Σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα, μέχρι το 
Φεβρουάριο 1984 

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

Αναπληρωτές 
Prokurist, Banque Nationale du Danemark, Κοπεγχάγη, μέχρι το Μάρτιο 1984  

Dirigente Superiore, Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη, από τον Ιούνιο 1983  

Prokurist, Banque Nationale du Danemark, Κοπεγχάγη από το Μάρπο 1984  

Under Secretary, European Community Group, Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο, από το 
Νοέμβριο 1983 

Ex-Direttore, Τράπεζα της Ιταλίας, Ρώμη, μέχρι τον Ιούνιο 1983 

Ministerialdirigent, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών, Βόννη 

Under Secretary. European Community Group, Θησαυροφυλάκιο, Λονδίνο, μέχρι τον 
Οκτώβριο 1983 

Chef du Service des Affaires Internationales, Direction du Trésor. Υπουργείο Οικονομικών,  
Παρίσι 

Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Πολιτικής, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Βρυξέλλες 

Ministerialdirektor i. e. R., Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργασίας, Βόννη 
Head of Gilt-Edged Division, Τράπεζα της Αγγλίας, Λονδίνο 

Directeur Général de la Caisse Centrale de Coopération Économique. Παρίσι 
Direttore Generale. Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, Ρώμη 
Adviseur bij de Administratie der Thesaurie, Υπουργείο Οικονομικών, Βρυξέλλες 



Διευθύνουσα Επιτροπή 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1964 

Yves LE PORTZ, Πρόεδρος 
Horst-Otto STEPPE, Αντιπρόεδρος 
G, Richard ROSS, Αντιπρόεδρος 
Arie PAIS, Αντιπρόεδρος 
Lucio ΙΖΖΟ, Αντιπρόεδρος 
Noel WHELAN, Αντιπρόεδρος 

Διευθυντές 

Διεύθυνση Γενικής ΔιοΜησης 

Paul DIRIX, Γενικός 
Γρσμ+ιατέας 

Διοικητική Διάρθρωση 
Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1984 

Διευθυντές υπηρεσιών 

Συντονισμός 
Πληροφορίες, Δημόσιες Σχέσεις 

Δημοσιονομικός Ελεγχος 

Υπηρεσία Προσωπικού 

Hans HITZLBERGER, Συνδιευθυντής, Προσωπάρχης 
Προσλήψεις, Κατάρτιση 

Διοίκηση Προσωπικού 
Κανονισμοί και Συναφή Θέματα 

Υττηρεσία Διιχχείρισης 

Jean EQUINET, Σύμβουλος 
Οργάνωση και Μέθοδοι 

Πληροφορική 
Προϋπολογισμός 

Υττηρεσία Γραμματείας και Γενικών Υποθέσεων 

Michel LAUCHE, Αναπληρωτής Διευθυντής, μέχρι το 
Φεβρουάριο 1984 
Bruno EYNARD, Κύριος Σύμβουλος, από 
το Μάρτιο 1984 Γραμματεία 

Μετάφραση 
Γραφείο εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες 

Εσωτερικές Υπηρεσίες 

Προϊστάμενοι τμημάτων 

Thomas CRANFIELD 
Karl Georg SCHMIDT, Σύμβουλος  
Jan VOORDECKERS,  
Αναπληρωτής Σύμβουλος 

Ronald STURGES, Σύμβουλος  
Jean-Claude CARREAU 
Arnout BRANDT CORSTIUS 

Penrhyn TURNER, Σύμβουλος 
Ernst ERPELDING, Σύμβουλος 
Remy JACOB (επέχει βέση) 

Christopher SIBSON 
Klaus WOSZCZYNA, Σύμβουλος  
Manfred TEICHERT, Κύριος Σύμβουλος  
Michel HATTERER 

Διεύθυνση Χορηγήσεων στο 
εσωτερικό της Κοινότητας 

Eugenio GREPPI 

Συντονισμός 

Υπηρεσία Βελγίου, Δανίας, Γερμανίας, Ελλάδος, 
Γαλλίας, Λουξεμβούργου, Κάτω Χωρών 
Helmuth CRAMER, Συνδιευθυντής, μέχρι το Μάιο 1984  
Gérard d'ERM, Κύριος Σύμβουλος, από τον Ιούνιο 1984 

Γραφείο εκπροσώπησης στην Αθήνα 

Υττηρεσία Ιταλίας, Ρώμη 
Giorgio RATTI, Κεντρικός Διευθυντής 
Ernest LAMERS, Σύμβουλος 

Υττηρεσία Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Βόρειας 
θάλασσας 
Dennis KIRBY, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υττηρεσία Παρακολούθησης Δανείων 
Thomas HALBE, Σύμβουλος 

Francis CARPENTER.  
Αναπληρωτής Σύμβουλος 

Jean-Pierre LACAILLE. 
Κύριος Σύμβουλος 
Jean-Marie PAYEN, Κύριος Σύμβουλος 
Fridolin WEBER-KREBS, Σύμβουλος 
Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αναπληρωτής Σύμβουλος (ή 

Alessandro MORBILLI, Σύμβουλος  
Filippo MANZI, Αναπληρωτής  
Σύμβουλος  
Alain BELLAVOINE 

André DUNAND, 
Αναπληρωτής Σύμβουλος 
Joseph VAN KAAM 

Giovanni TORELLI, Σύμβουλος  
Brian FEWKES, 
Αναπληρωτής Σύμβουλος 

Διεύθυνση Χορηγήσεων έξω 
από την Κοινότητα 

Dieter HARTWICH 

Συντονισμός Terence BROWN 

Υπηρεσία ΑΚΕ-ΥΧΕ 
Jacques SILVAIN. Συνδιευθυντής 

Υττηρεσία Μεσογείου 
Christopher LETHBRIDGE. Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υπηρεσία Παρακολούθησης Δανείων 
Robert CORNEZ, Αναπληρωτής Διευθυντής 

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

Pietro PETTOVICH, Σύμβουλος  
Manfred KNETSCH. Σύμβουλος  
Roger ADAMS, Σύμβουλος 

Alfred KAWAN, Σύμβουλος 
Nicolas URMES, Αναπληρωτής 
Σύμβουλος 

(ή υπεύθυνος και για πς νομικές υποθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της Τράττεζας στην Ελλάδα 



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Όροι παρέμβασης 

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

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

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

Μορφή των δανείων — Η Τράπεζα προσφέρει στους δανειολήπτες της: 

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

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

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

Το ECU αποτελεί ένα από τα νομίσματα καταβολής των δανείων, είτε μόνο του ή ως συστατικό μιας 
δέσμης νομισμάτων. 

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

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

Επιδοτήσεις επιτοκίων 

Ορισμένα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας ή από τους πόρους του ΝΚΜ που χορηγούνται 
ως έκτακτη ενίσχυση στις περιοχές της νότιας Ιταλίας τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του 1980, μπορούν 
να συνοδεύονται με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % μέσα στα όρια των πιστώσεων που προβλέπονται 
σχετικά στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Οι όροι παρέμβασης της Τράπεζας έξω από την Κοινότητα καθορίζονται από τις διατάξεις των ισχυ
ουσών συμφωνιών, συμβάσεων ή ειδικών αποφάσεων. 

- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1983 -



Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Γενικά στοιχεία 

Η Ευρωπα'ΰ(ή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργήθηκε με πι Συνθήκη της Ρώμης γισ π|ν ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινόπιτας, που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1958. Το Καταστατικό της 
είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη αυτή, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. 

Μέλη της Τράπεζας είναι τα 10 κράτη μιέλη της Κοινότητας που έχουν αναλάβει από κοινού το κεφάλαιο 
της Τράπεζας, το οποίο έφθανε στις 31 Δεκεμβρίου 1983 τα 14 400 εκατομ. ECU από τα οποία τα 
1 465.715 εκατομ. έχουν πραγματικά καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν. 

Οι πόροι της προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος από τη σύναψη δανείων τόσο στις κεφαλαιαγορές 
της Κοινότητας και των τρίτων χωρών όσο και στη διεθνή αγορά. 

Αποστολή: Ος αυτόνομο στα πλαίσια της Κοινότητας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, η Τράπεζα 
έχει ως αποστολή, σύμφωνα με το άρθρο 130 της Συνθήκης της Ρώμης, να συμβάλει — χωρίς την επι
δίωξη κέρδους — στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κοινότητας. 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας — Η Τράπεζα χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια από τους ιδίους της 
πόρους και παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πιστωπκά ιδρύματα για τη χρημα
τοδότηση επενδύσεων που 

— συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των προβληματικών περιοχών, ή 

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

Από το 1979 η Τράπεζα χορηγεί επίσης, ενεργώντας ως εντολοδόχος της Κοινότητας και αφού προηγου
μένως η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφασίσει για τη δυνατότητα χρηματοδότησης 
κάθε σχεδίου, δάνεια από τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων 
(ΝΚΜ) για τη χρηματοδότηση επενδύσεων με στόχο την ορθολογική χρήση της ενέργειας, την αξιο
ποίηση των εγχώριων πόρων και την υποκατάσταση του πετρελαίου με οΛλα καύσιμα, έργων υποδομής 
περιφερειακού ή κοινοτικού ενδιαφέροντος και, από το 1982. παραγωγικών επενδύσεων των μικρομε
σαίων επιχεφήσεων. Τα δάνεια αυτά καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 92). 

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

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

— χωριστά σε κάθε περίπτωση, για τη χρηματοδότηση ορισμένων επενδύσεων που παρουσιάζουν ιδιαί
τερο ενδιαφέρον για την Κοινότητα, όπως π.χ. για τον ενεργειακό της εφοδιασμό. 

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

Το πεδίο δραστηριότητας της Τράπεζας επεκτείνεται στο παρόν στάδιο σε 64 κράτη της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, στην Πορτογαλία και την Ισπανία, στην Τουρκία και τη Γιουγκοσλαβία, στις 
χώρες του Μαγκρέμπ (Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία) και του Μασράκ (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία) 
καθώς και στο Ισραήλ, την Κύπρο και τη Μάλτα. Στις περισσότερες από τις χώρες αυτές, η χρηματοδο
τική συνεργασία περιλαμβάνει, εκτός από τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας, τις συνδρο
μές με ειδικούς όρους από τους πόρους του προϋπολογισμού που διαχειρίζεται η Τράπεζα ως εντολοδό
χος της Κοινότητας. Οι πράξεις αυτές καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα. 

Οι επιχεψήσεις. οι δημόσιοι φορείς ή τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να έλθουν σε επαφή με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά της γραφεία, ή στην 
περίπτωση που οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελλάδα 
στα αντίστοιχα γραφεία της στη Ρώμη. το Λονδίνο ή την Αθήνα. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να επι
κοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα μέσω της τράπεζάς τους. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
100, Boulevard Konrad Adenauer — L-2950 LUXEMBOURG 
Υπηρεσία Ιταλίας; Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma 
Γραφείο συνδέσμου για το Ηνωμένο Βασίλειο; 68, Pall Mall — London SW1Y SES 

Γραφείο εκπροσώπησης στην Αθήνα; Υψηλάντου 13-15, Κολωνάκι 
Γραφείο εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες; Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 

-ΕΤΉΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1983-



Διευθυντές 

Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Philippe MARCHAT 

Διοικητική Διάρθρωση (συνέχεια) 

Κατάσταση της 1ης Ιουνίου 1964 

Διευθυντές υπηρεσιών 

Υπηρεσία Έκδοσης Δανείων 

Wolfgang THILL, Συμπράττων Διευθυντής 

Οικονομική Υττηρεσία 

John VAN SCHIL. Αναπληρωτής Διευθυντής 

Υπηρεσία Γενικής Λογιστικής 

François ROUSSEL. Σύμβουλος 

Προϊστάμενοι τμημάτων 

Rutger ADVOCAAT, Κύριος Σύμβουλος 
Jean-Claude BRESSON, 
Αναπληρωτής Σύμβουλος 
Ulrich MEIER, 
Αναπληρωτής Σύμβουλος 
Araldo BONDURRI, μέχρι το Μάρτιο 
1984 

Lucio RAGUSIN.  
Αναπληρωτής Σύμβουλος 
Eberhard UHLMANN 

Διεύθυνση Μελετών 

Henri LEROUX 

Υτπ)ρεσία Οικονομικών Μελετών 

Herbert CHRISTIE, Συνδιευθυντής 

Υττηρεσία Χρηματοοικονομικών Μελετών 

Desmond G. McCLELAND, Αναπληρωτής Διευθυντής 

Τεκμηρίωση και Βιβλιοθήκη 

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

Anthony CLOVER. Σύμβουλος 

Francis THOUVENEL. Κύριος  
Σύμβουλος 

Διεύθυνση Νομικών 

Υποθέσεων 

Herman J. PABBRUWE Jörg KÄSER, Αναπληρωτής Διευθυντής Xavier HERLIN, Κύριος Σύμβουλος 
Κωνσταντίνος ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, 
Αναπληρωτής Σύμβουλος 

Andrew SCOTT PLUMMER, μέχρι το 
Μάρτιο 1984 

Glannangelo MARCHEGIANI 

Σώμα Τεχνικών Συμβούλων 

Ομάδα Α; Ειδικά έργα 

Ομάδα Β : Έργα στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Ομάδα Γ : Έργα έξω από την Κοινότητα 

Hellmuth BERGMANN, Προϊστάμενος Σώματος 
Filippo BARILLI, Κύριος Τεχνικός Σύμβουλος 

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

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



Λογιστική μονάδα Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Καταστατικού, το Συμβούλιο των Διοικητών της 
Τράπεζας αποφάσισε στις 13 Μαΐου 1981 να υιοθετήσει τον ακόλουθο ορισμό της 
λογιστικής μονάδας της Τράπεζας που θα εφαρμόζεται αναδρομικά από την 
1η Ιανουαρίου 1981 (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 311  
της 30. 10. 1981): 

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

Η αξία του ECU υπάρχει στο Παράρτημα Ε, Σημείωση Α επί των χρηματοοικονο
μικών καταστάσεων, σελίδα 99. 

Οι τιμές μετατροπής που χρησιμοποιεί η Τράπεζα επί ένα τρίμηνο για την 
τήρηση των στατιστικών της στοιχείων σχετικά με τη δανειοδοτική και τη 
δανειοληπτική της δραστηριότητα είναι αυτές που ίσχυαν κατά την τελευταία εργά
σιμη ημέρα του προηγούμενου τριμήνου. Για το 1983, οι τιμές μετατροπής ήσαν: 

κατά το κατά το κατά το κατά το 
Ιο τρίμηνο 2ο τρίμηνο 3ο τρίμηνο 4ο τρίμηνο 

1 ECU = 

Γερμανικά μάρκα 2,30014 2,24250 2,26822 2,26145 
Λίρες στερλίνες 0,600289 0,624732 0,.58.3428 0,5748.3.3 
Γαλλικά φράγκα 6,52207 6,72428 6,81312 6,86984 
Ιταλικές λιρέτες 1 325,70 1334,88 1 344,79 1 370,27 
Ολλανδικά φιορίνια 2,54206 2,52657 2,54110 2,52828 
Βελγικά φράγκα 45,3207 44,5545 45,4067 45,8906 
Φράγκα Λουξεμβούργου 45,3207 44,5545 45,4067 45,8906 
Δανικές κορόνες 8,11485 7,96124 8,14408 8,16621 
Ιρλανδικές λίρες 0,692923 0,710063 0,720331 0,725517 
Δραχμές 68,5398 77,4969 75,3278 79,4578 
Δολάρια ΗΠΑ 0,967667 0,923792 0,891769 0,859375 
Ελβετικά φράγκα 1,93098 1,92352 1,87717 1,82334 
Ιαπωνικά γιεν 227,160 220,786 213,757 202,426 
Αυστριακά σελίνια 16,1842 15,7507 15,9805 15,9414 
Λίρες Λιβάνου 3,69165 3,84759 3,78110 4,16367 
Δολάρια Καναδά 1,19265 1,13783 1,09438 1,05875 

Ο ισολογισμός και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση 
τις τιμές μετατροπής της 31ης Δεκεμβρίου του αντίστοιχου οικονομικού έτους 
(βλ. σελ. 99). 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1983 

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

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας κατά το 1983 έφτασαν 
συνολικά τα 5 947,8 εκστομ. ECU (^), έναντι 4 695,7 εκα
τομμυρίων κατά το 1982 και 3 832,5 κατά το 1981. Η 
αύξηση που σημειώθηκε έναντι του 1982 ήταν κατά 
27% σε τρέχουσες και κατά 19% σε πραγματικές τιμές. 
Οι χορηγήσεις από ιδίους πόρους έφτασαν τα 4 682,9  
εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση κατά 21 % ένανπ 
του 1982 (3 863,4 εκατομμύρια) και οι πράξεις του 
ειδικού τμήματος (6λ. σελ. 92) ανήλθαν σε 1 264,9 εκα
τομμύρια έναντι 832,3 εκατομμυρίων κατά το 1982  
(+52%). 

ΙΊ Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ενδειξη, όλα τα αναφερόμενα ποσά θεω
ρούνται ότι εκφράζονται σε ECU {6λ. σελ. 10). Οι δ ιάφορες που θα μπο
ρούσαν να προκύψουν από τη σύγκριση των συνολικών ποσών με τα 
αθροίσματα των επί μέρους ποσών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, οι χορηγήσεις στο 
εσωτερικό της Κοινότητας έφτασαν κατά το 1983 τα 
4 255,7 εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τρά
πεζας και τα 1 211,8 εκατομμύρια από τους πόρους του 
ΝΚΜ, ανήλθαν δηλαδή συνολικά σε 5 467,5 εκατομ
μύρια ή στο 91,9 % του συνόλου των νέων χρηματοδοτή
σεων. Τα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα στις χώρες 
μέλη από τους ιδίους της πόρους ανταποκρίνονται 
στους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 130 της 
Συνθήκης της Ρώμης (6λ. σελ. 29), ενώ τα δάνεια που 
χορηγήθηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ ανταποκρί
νονται στους στόχους που καθορίζονται στις διάφορες 
αποφάσεις που έχει πάρει το Συμβούλιο των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων από τη δημιουργία του μέσου 
αυτού τον Οκτώβριο του 1978 (6λ. σελ. 30). 

Πίνακας 1 : Χορηγήσεις κατά το 1983 και κατά τις περιόδους 1979—1983 και 1959—1983 
Συνολική κατανομή κατά προέλευση πόρων και θέση επενδυτικού σχεδίου 

1983 1979-1983 1959-1983(Ί 
σε εκοτομ. 

ECU % 
σε εκατομ. 

ECU % 
σε εκστομ. 

ECU % 
Δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 
από τα οποία εγγυήσεις 

έξω από την Κοινότητα 

4 255,7 
97,6 

427,2 

71,5 

7.2 

15 549,2 

393.9 
2 026,1 

73,9 
1.9 

9,6 

24851,2 (η  

2 771,0 

78,5 

8.7 

Σύνολο 4 682,9 78,7 17 575,3 83,5 27 622,2 87,2 

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

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

έξω από την Κοινότητα από πόρους προ
ϋπολογισμού των κρατών μελών ή της 
Κοινότητας 

1 211,8 

53,1 

20,4 

0.9 

3 017,4 

452,4 

14,3 

2,2 

3 017,4 

1 028,1 

9,5 

3,3 

Σύνολο 1264,9 21.3 3469,8 16,5 4 045,5 12,8 

Γενικό σύνολο 
— στο εσωτερικό της ΚοινύτΓ|τας 
— έξω από την Κοινότητα 

5 947,8 
5 467,5 

480,3 

100,0 
91,9 

8,1 

21 045,1 
18 566.6 

2478,5 

100,0 

88,2 
11,8 

31 667,7 
27 868,6 
3 799,1 

100,0 

88,0 
12,0 

(η Ποσά σε τρέχουσες τιμές και μιε τρ έχουσες πμές συναλλάγματος- μια ανακεφαλαίωση σε τόσο μεγάλη περίοδο πρέπει να ερμηνεύεται με προσοχή: 
πράγματι τα στοιχεία των διάφορων ετών επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των τιμών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών που έγιναν κατά την 
περίοδο 1959—1983. 

(2) Από τα ανακεφαλαιωτικά στοιχεία του 1983 έχει αφαιρεθεί ποσό 86 εκατομμυρίων που ανπστοιχεί σε συμθάσεις κατά πς οποίες δεν έγινε καμιά εκτα
μίευση ή σε πράξεις που αποτ^εσσν αντικείμενο προκαταβολικής εξόφλησης λόγω μη πραγματοποίησης των επενδύσεων. 

(3) Εκτός από τα δανεια ΕΥΡΑΤΟΜ και τα ειδικά δάνεια που χορηγούνται στα πλαίσια των συμβάσεων της Λομέ για τα οποία αποφασίζει η Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Εξέλιξη της δραστηριότητας της Τράπεζας 

σε εκατομ. ECU  
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1500 

1000 

500 
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1959-62 63-67 68-72 73-78 79 80 81 82 83 

ετήσιος μέσος όρος 

Δάνεια από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Δάνεια από πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και 
χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Δάνεια μετά από εντολή και εγγυήσεις στο 
εσωτερικό της Κοινότητας 

Πράξεις από πόρους προϋπολογισμού έξω από την 
Κοινότητα 

Δάνεια από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας έξω από την Κοινότητα 
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Οικονομική συγκυρία 

Οι πιστώσεις έξω από την Κοινότητα ανήλθαν σε 427,2  
εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 
σε 53,1 εκατομμύρια από τους πόρους του προϋπολο
γισμού της Κοινότητας ή συνολικά σε 480,3 εκατομ
μύρια έναντι 451,5 εκατομμυρίων το 1982. Η μικρή αυτή 
αύξηση αποτελεί συνέχεια της υποχώρησης που είχε 
σημειωθεί το 1982. 

Οι χρηματοδοτήσεις σε τρίτες χώρες χορηγούνται για 
επενδυτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στους 
στόχους που καθορίζονται στις αντίστοιχες συμφωνίες 
και χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. 

Οι εκταμιεύσεις στα πλαίσια δανείων από τους ιδίους 
της πόρους έφτασαν τα 4 256,4 εκατομμύρια, από τα 
οποία τα 3 845,6 χορηγήθηκαν στο εσωτερικό και τα 
410,8 έξω από την Κοινότητα. 

Το συνολικό ύφος (ή των δανείων από ιδίους πόρους 
και των εγγυήσεων πέρασε από 20 740 εκατομμύρια 
στις 31 Δεκεμβρίου 1982 σε 25 659 εκατομμύρια στις 31  
Δεκεμβρίου 1983, σημειώνοντας αύξηση κατά 23,7%. Οι 
κύριες εγγυήσεις που συνοδεύουν τα εκκρεμή δάνεια 
υπάρχουν στο παράρτημα Β (σημείωση 2) των χρημα
τοοικονομικών καταστάσεων (σελ. 97). 

Η Τράπεζα εξασφάλισε τους αναγκαίους για τη 
χορήγηση των δανείων της πόρους, συλλέγοντας συν
ολικά 3 619,4 εκατομ. ECU με την έκδοση κυρίως 
δανείων σε δημόσια εγγραφή και ιδιωτικές τοποθετή
σεις στη διεθνή κεφαλαιαγορά και τις εθνικές αγορές 
ορισμένων κρατών μελών και τρίτων χωρών. Από το 
ποσό αυτό τα 230 εκατομμύρια έχουν αντληθεί σε 
ECU, τα 705,6 σε γερμανικά μάρκα, τα 357,8 σε ολλαν
δικά φιορίνια, τα 175,7 σε λίρες στερλίνες, τα 148,7 σε 
γαλλικά φράγκα, τα 160,7 σε βελγικά φράγκα και τα 
35,3 σε φράγκα Λουξεμβούργου, ενώ το ποσό που 
αντλήθηκε σε δολάρια ΗΠΑ έφτανε τα 834,3 εκατομ
μύρια, το ποσό σε γιεν τα 468,5 εκατομμύρια, το ποσό 
σε ελβετικά φράγκα τα 284,7 εκατομμύρια, το ποσό σε 

δολάρια Καναδά τα 75,6 εκατομμύρια κι' εκείνο σε 
αυστριακά σελίνια τα 31,7 εκατομμύρια (βλ. σελ. 81 και 
επόμενες). 

Οι εκταμιεύσεις στα πλαίσια δανείων από τους πόρους 
της Κοινότητας έφτασαν τα 1 166 εκατομμύρια, από τα 
οποία τα 964 αφορούν τα δάνεια από τους πόρους του 
ΝΚΜ και τα 202 τις χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα. 

Το συνολικό ύψος (ή των πράξεων του ειδικού τμή
ματος (βλ. σελ. 92) πέρασε από 4 124,1 εκατομμύρια 
στις 31 Δεκεμβρίου 1982 σε 5 915,9 εκατομμύρια στις 31  
Δεκεμβρίου 1983, σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 
43,5 %. 

0) Αρχικό ποσό των δανείων και εγγυήσεων στο οποίο προστίθενται ή 

αφαιρούνται κατά περίπτωση τα καταβαλλόμενα χρεωλύσια, οι καταγγε

λίες, οι ακυρώσεις, οι συναλλαγματικές προσαρμογές και για τις πράξεις 

από τους ιδίους πόρους οι συμμετοχές τρίτων στα δάνεια που χορηγεί η 

Τράπεζα, βλ. παράρτημα Β (σημείωση 3) των χρηματοοικονομικών κατα

στάσεων (σελ. 97). 

Οικονομική συγκυρία 

Η δραστηριότητα της Τράπεζας διαμορφώθηκε το 1983  
σ' ένα κλίμα οικονομικής ύφεσης. Αν και μέσα στο 
χρόνο σημειώθηκε μια ελαφρή βελτίωση, οι συνθήκες 
ήσαν πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα. 

Στις βιομηχανικές χώρες, ύστερα από τρία χρόνια στα
σιμότητας της ζήτησης και της παραγωγής, σημει
ώθηκε το 1983 μια ανάκαμψη, ιδίως στη Βόρεια Αμερική 
όπου η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε έντονα και η ανεργία 
άρχισε να μειώνεται. Οι πληθωριστικές πιέσεις συνέ
χισαν να κάμπτονται στις περισσότερες χώρες. Η μέση 
άνοδος των τιμών στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ 
κινήθηκε στα επίπεδα του 5 %, έπεσε δηλαδή κάτω 
από το μισό του ύψους ρεκόρ στο οποίο είχε φτάσει 
πριν από τρία χρόνια. Ενώ σε ορισμένες χώρες ο 
πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι διψήφιος, στις ΗΠΑ, 
την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία και την Ιαπωνία η 
άνοδος των τιμών δεν ξεπέρασε το 3 % όπως και κατά 
τη δεκαετία του '60. Η ανεργία αντίθετα συνέχισε την 
άνοδό της στις περισσότερες χώρες από τα ήδη πολύ 
υψηλά της επίπεδα. 

Η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προκά
λεσε αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, η οποία 
χρηματοδοτήθηκε κατά μεγάλο μέρος από την κάμψη 
της ιδιωτικής αποταμίευσης. Η πτώση των ονομα
στικών επιτοκίων ενθάρρυνε την αύξηση της δαπάνης 
για κατοικίες και διαρκή καταναλωτικά αγαθά και 
συνέβαλε θετικά στη βελτίωση του γενικού επιχειρημα
τικού κλίματος. 

Οι φορολογικές αυξήσεις και ο έλεγχος των δημόσιων 
δαπανών μείωσαν σε αρκετές χώρες τα δημοσιονομι
κά ελλείμματα. Με ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις 
πάντως, τα δημοσιονομικά ελλείμματα διατηρήθηκαν 
υψηλά λόγω των αυξημμένων επιδομάτων ανεργίας, 
της μειωμένης απόδοσης των φόρων, του υψηλού 
κόστους εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους και των 
μεγάλων σε μερικές περιπτώσεις στρατιωτικών 
δαπανών. 

Η μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας και η αποδοχή 
από τους εργαζομένους μικρότερων από την άνοδο 
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των τιμών μισθολογικών αυξήσεων, είχαν ως συνέπεια 

τη βελτίωση των κερδών των επιχειρήσεων. Η απόδοση 

των κεφαλαίων όμως παρέμεινε χαμηλή σε σύγκριση 

με την απόδοση των ομολόγων, πράγμα που δεν 

ευνοεί τις επενδύσεις. Παρ' όλα αυτά οι επενδύσεις 

κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, αν και το μεγαλύ

τερο μέρος τους αφορούσε την ορθολογική οργάνωση 

και ήσαν ανεπαρκείς για μια σημαντική βελτίωση της 

κατάστασης της αποσχόλησης. Στην Ευρώπη πιο συγ

κεκριμένα, και σε μικρότερο βαθμό και στην Ιαπωνία, η 

υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναμικού, η συνε

χιζόμενη αβεβαιότητα για τις προοπτικές των πωλή

σεων και μέχρις ενός σημείου τα υψηλά πραγματικά 

επιτόκια αποθάρρυναν τις επενδύσεις των επιχειρή

σεων. 

Η ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου ενθαρρύνθηκε σε 

μεγάλο βαθμό από πιν αύξηση των εισαγωγών των 

ΗΠΑ και την αντίσταση στις προκλήσεις του προστα

τευτισμού. Το εμπόριο μεταξύ των βιομηχανικών 

χωρών αυξήθηκε έντονα, ενώ μειώθηκε και πάλι το 

εμπόριο μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και του υπό

λοιπου κόσμου, αν και σε μικρότερο βαθμό από τον 

προηγούμενο χρόνο. Οι εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ 

τιμές της ενέργειας σημείωσαν και νέα σημαντική 

μείωση, ενώ αυξήθηκαν οι τιμές των άλλων πρώτων 

υλών εκτός από το πετρέλαιο, περιορίζοντας τη βελ

τίωση των όρων εμπορίου των βιομηχανικών χωρών. 

Η ελαφρά μείωση της οξύτητας των προβλημάτων 

εξηπηρέτησης του εξωτερικού χρέους συνέβαλε στη 

βελτίωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος. Στις 

αναπτυσσόμενες χώρες ωστόσο αυξήθηκε συνολικά ο 

λόγος εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους, ανησυχη

τικά σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της αύξησης των 

τιμών των εισαγόμενων αγαθών και συχνότερα της επι

βράδυνσης των εξαγωγών παρά την αύξηση των τιμών 

των πρώτων υλών και των άδηλων πόρων. Σε αρκετές 

περιπτώσεις χρειάστηκε η ανακλιμάκωση του χρέους 

και η παρέμβαση του ΔΝΤ. Πολλές χώρες προ

σπάθησαν, όχι πάντα με επιτυχία, να εφαρμόσουν 

προγράμματα στήριξης της οικονομίας. Τα μέτρα που 

πήραν φαίνεται να απομάκρυναν τον κίνδυνο μιας 

σοβαρής διεθνούς οικονομικής κρίσης, τουλάχιστον 

προς το παρόν. Η ανάκτηση όμως της εμπιστοσύνης 

προς τις χώρες αυτές και τις οικονομικές τους δυνα

τότητες θα απαιτήσει πολύ χρόνο. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1983 χαρακτηρίστηκε από 

έντονη οικονομική μεγένθυση και χαμηλό πληθωρισμό. 

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε με την εφαρμογή μιας 

σχετικά αυστηρής νομισματικής πολιτικής και τη 

χαλάρωση των φορολογικών πιέσεων οι οποίες οδή

γησαν στη διόγκωση του ελλείμματος του προϋπολο

γισμού. Παρά τη μικρή αύξηση των πραγματικών 

μισθών, η αποταμίευση των ιδιωτών σημείωσε κάμψη, 

ενώ η ιδιωτική κατανάλωση μαζί με την έντονη αύξηση 

της οικοδομικής δραστηριότητας αποτέλεσαν τον κύριο 

παράγοντα αύξησης της εγχώριας ζήτησης. Η κατά

σταση της απασχόλησης βελτιώθηκε σημαντικά, λόγω 

εν μέρει της βραδύτερης αύξησης του εργατικού δυνα

μικού. Η ισχυροποίηση του δολαρίου και η ζωηρή 

εγχώρια ζήτηση οδήγησαν στην αύξηση των εισα

γωγών και τη μείωση των εξαγωγών, με συνέπεια τη 

διόγκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. 

Η αυτόνομη εισροή κεφαλαίων στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε, 

λόγω της ανόδου από τον Απρίλιο και μετά των επιτο

κίων και της αύξησης των εντάσεων της Μέσης Ανα

τολής, και όχι μόνο κάλυψε το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών αλλά και συνέβαλε στη χρημα

τοδότηση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Ένα 

μέρος της εισροής αυτής προήλθε από την καθαρή 

κίνηση κεφαλαίων από τις χώρες του Τρίτου Κόσμου, 

καθώς ο νέος δανεισμός των αναπτυσσόμενων χωρών 

από αμερικανικές πηγές υπερκαλύφθηκε από τις κατα

βολές των χωρών αυτών για την εξυπηρέτηση παλαιό

τερων δανείων. 

Στην Ιαττωνία, αντίθετα, η συνεχιζόμενη αύξηση των 

εξαγωγών και η υποχώρηση των εισαγωγών προκά

λεσαν διόγκωση του εμπορικού πλεονάσματος. Το πλεό

νασμα αυτό, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση της ιδιω

τικής και της δημόσιας κατανάλωσης, οδήγησε σε 

ρυθμό οικονομικής ανόδου της τάξης του 3 %, όπως και 

τον προηγούμενο χρόνο. Η κατασκευή κατοικιών και οι 

δημόσιες επενδύσεις σημείωσαν κάμψη, σε αντίθεση με 

τις πάγιες επενδύσεις των επιχειρήσεων οι οποίες 

αυξήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο. Η βιομηχανική παρα

γωγή, η οποία ξαναβρήκε κατά το πρώτο εξάμηνο τους 

ανοδικούς της ρυθμούς, συνέχισε να αυξάνεται έντονα. 

Η ανεργία, χωρίς να είναι ιδιαίτερα υψηλή, αυξήθηκε 

ελαφρά από την αυξημένη είσοδο γυναικών στην 

αγορά εργασίας, όπως και η απασχόληση. Ο δείκτης 

τιμών καταναλωτή παρέμεινε πρακτικά στάσιμος στο 

τέλος του χρόνου, λόγω της σημαντικής κάμψης των 

τιμών των εισαγόμενων ειδών. 

Από πολλές απόψεις, οι οικονομικές επιδόσεις της Κοι

νότητας ήσαν κατότερες από εκείνες των ΗΠΑ και της 

Ιαπωνίας. Τα στοιχεία του συνοπτικού πίνακα της σελ. 

16 δείχνουν ότι η οικονομική μεγέθυνση των δύο αυτών 

χωρών από το 1975 είναι μεγαλύτερη από την αντί

στοιχη κοινοτική, όπως υψηλότερος είναι και ο ρυθμός 

των επενδύσεων στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Η 

δημιουργία νέων απασχολήσεων και η αύξηση της 

παραγωγικότητας στην Κοινότητα ήσαν μικρότερες απ' 

ό,τι στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, αντίθετα με την αύξηση 

της ανεργίας και των αναγκών δανεισμού του δημόσιου 

τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ η οποία ήταν γενικά ταχύ

τερη. Η έντονη ωστόσο αύξηση του εμπορικού ελλείμ

ματος των ΗΠΑ αντιδιαστέλλεται με τα πλεονάσματα 
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ττου ξαναβρήκε τελευταία η Κοινότητα και συνεχίζει να 
γνωρίζει η Ιαττωνία. 

Το ακαθάριστο εγχώριο ττροϊόν της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας αυξήθηκε το 1983 κατά 0,8% (ή, ύστερα από 
τη στασιμότητα που είχε πρακτικά σημειώσει τα δυο 
προηγούμενα χρόνια. Οι οικονομικές συνθήκες διέ
φεραν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Η ανάκαμψη που 
σημειώθηκε σ' ορισμένες χώρες οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση της κατανάλωσης και της ανασύστασης των 
αποθεμάτων και στην ισχυρότερη εξαγωγική ζήτηση 
που σημειώθηκε αργότερα μέσα στο χρόνο. 

{')Ή μεταβολή των οικονομικών μεγεθών είναι κατ" όγκο, εκτός αν 
υπάρχει αντίθετη ένδειξη. 

Η ελαφρά βελτίωση των όρων εμπορίου της Κοι
νότητας, σε συνδυασμό με την αργή αύξηση των 
εισαγωγών, οδήγησε στην περαιτέρω μείωση του 
εμπορικού ελλείμματος και του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών. Σημαντική πρόοδο σημείωσαν οι εμπο
ρικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών μελών. 

Στη μείωση του πληθωρισμού της ΕΟΚ συνέβαλαν η 
ευθυγράμμιση των νομισματικών ισοτιμιών στα πλαίσια 
του ΕΝΣ που σημειώθηκε το Μάρτιο του 1983, η σταθε
ρότητα των εκφρασμένων σε κοινοτικά νομίσματα 
τιμών του πετρελαίου και η ευνοϊκότερη εξέλιξη του 
μισθολογικού κόστους ανά παραγόμενη μονάδα. Εάν σ' 
αυτά προστεθούν οι μεταβολές των τιμών συναλλάγ
ματος των νομισμάτων τρίτων χωρών, τις οποίες προκά
λεσε η ευθυγράμμιση στα πλαίσια του ΕΝΣ, και η ανα-

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Κοινότητα 

ποσοστιαία μεταβολή (ή 

^ Γερμανία 
26 

Γαλλία Ηνωμ. Βασίλειο Ιταλία Κάτω Χώρες Βέλγιο 

1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 

^ Δανία 
26 
24 
22 
20 
18 
16 
14 _ 
12_ 
10J 

Ελλάς Ιρλανδία 

• ΜΙ· 
•Milli ιιιΐιι I I I 

I Ί I 
I I Ί 

Λουξεμβούργο Κοινότητα ••ΗΗ ι Τρέχουσες τιμές 

I Σταθερές τιμές 

1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 1978 79 80 81 82 83 

0) Η μεταβολή υττολογίστηκε crnó μεγέθη που εκφράζονται σε εθνικά νομίσματα για τις χώρες μέλη και σε ECU για την Κοινότητα. 
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τίμηση του δολαρίου, καταλήγουμε στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, από άποψη πμής, των κοινοτικών 
προϊόντων. 

Ο αριθμός των ανέργων στις 10 χώρες μέλη ξεπερ
νούσε ελαφρά τα 12 εκατομμύρια, από τα οποία το ένα 
τρίτο περίπου είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Το σημα-
νπκό ύψος της ανεργίας — 10,5 % του ενεργού 
πληθυσμού — αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα τελευ
ταία χρόνια η ευρωπαϊκή οικονομία ήταν λιγότερο επι
τυχής από τις οικονομίες των άλλων βιομηχανικών 
χωρών στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, 
την αντικατάσταση των καταργούμενων θέσεων εργα
σίας και την προσαρμογή της στην αύξηση του εργα
τικού δυναμικού. 

Τα υψηλά πραγματικά επιτόκια συνέχισαν να αποτε
λούν ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων, παρά την αυξανόμενη απασχόληση του 
παραγωγικού δυναμικού και τη βελτίωση της αποδοπ-
κότητας των επιχειρήσεων. Πράγματι, δοθείσας της 

μείωσης του βάρους των πάγιων επενδύσεων ως 
ποσοστό του ΑΕΠ (18,6 % το 1983 έναντι 21,1 % το 1980  
και το 1975, που ήταν το έτος της μεγάλης ύφεσης), 
ένα από τα κύρια προβλήματα της Κοινότητας είναι 
πως να βελτιώσει πς μεσοπρόθεσμες επενδυτικές 
τάσεις και την παραγωγικότητα του υφιστάμενου κεφα
λαιουχικού εξοπλισμού. 

Στον ενεργειακό τομέα, όπου ο μηχανισμός των τιμών 
αφέθηκε να παίξει το ρόλο του ελεύθερα, σημειώθηκαν 
διαρθρωπκές μεταβολές. Η κατανάλωση πετρελαίου ως 
ποσοστό του πραγματικού ΑΕΠ μειώθηκε μεταξύ 1973  
και 1982 κατά το ένα τρίτο, καθώς όλες οι χώρες μέλη 
κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες προσαρμογής. Η 
μείωση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη μετά τη σημαντική 

αύξηση των πμών του πετρελαίου το 1979. Η συμμε
τοχή των εισαγωγών πετρελαίου στη συνολική κατα
νάλωση ενέργειας έπεσε από 62 % το 1973 σε 36 % το 
1982. Παρ' όλα αυτά όμως η καθαρή δαπάνη της Κοι
νότητας για εισαγωγές ενέργειας συνέχισε ν' αυξάνει 
ως ποσοστό του ΑΕΠ (3.8 % το 1982 έναντι 1.5 % του 

Βασικά στοιχεία 1975—1983: ΕΟΚ — ΗΠΑ — Ιαπωνία 

ΕΟΚ ΗΠΑ Ιαπωνία 

Μέσος Μέσος Μέσος 
1975-1980 1981 1982 1983 1975-1980 1981 1982 1983 1975-1980 1961 1982 1983 

Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή 
κατ' όγκο 

ΑΕΠ 3.1 -0,3 0,5 0,8 3,4 3.0 -2,4 3,4 5.1 4.0 3.2 3.3 
ΑΕΠΚ 2,6 -4,5 - 1.8 -0.9 4,5 1,4 -8.8 7,7 4.9 4,0 1.8 0,5 

Δείκτης 
κατά κεφαλή ΑΕΠ 114 115 115 154 162 157 161 108 123 126 127 
(ΕΟΚ 1975 = 100 ) 109 
Κατά κεψαλή ΑΕΠ σε ισο
τιμίες αγοραστικής δύναμης 5 881 8 378 9181 μ.δ. 8319 11 841 12 479 μ.δ. 5 868 9020 10 072 μ.δ. 
σε ECU 5 735 8148 8 883 9761 7322 11390 13374 15550 5 442 8725 9168 10697 

ΑΕΧ ως % του ΑΕΠ 20,6 19,9 18,9 18,5 18,1 18,0 16,6 17.3 32,4 31,0 29,6 28,8 
Παραγωγικότητα (2) 2.Β 1.2 1.7 1,5 0.8 1.5 - 1.0 2,3 3.7 3.0 1.9 1.3 

Εμπορικό ισοζύγιο (fob/fob) 
σε δισεκατ. ECU -0.3 η -1.2 1,8 12.4 -22.9(1) -25,0 -37,2 -68.4 9,4 (ή 17.9 18,5 36,2 

Δανειακές ανεγκες του δημό
σιου τομέα 

(ως % του ΑΕΠ) -3.6(3) -5,4 -5,4 -5.7 -0,1(1) -0.9 -3.8 -3,8 -4.9 (*) -4.0 -4,1 -3.4 

Απασχόληση (ποσοστιαία 
μεταβολή) 0.3 -1.2 -1,0 -0,1 2,9 1,1 -0,9 1,3 1.3 0.8 1,0 2,0 
Ύψος ανεργίας 5,2 7.8 9.5 10,5 7.0 7.5 9.7 9.5 2,0 2,2 2.4 2,8 

(1) Μέσος 1977-1980 (ECK; Ευρώπη των 9) 
(3) Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανά απασχολούμενο 
(3) Μέσος 1976-1980 
(4) Μέσος 1978-1980 
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1973), λόγω της αύξησης των μη πετρελαϊκών 

εισαγωγών ενέργειας, της αύξησης των τιμών 

παραγωγής και της ανατίμησης του δολαρίου. 

Όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταβολές στη βιομη

χανία, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες μέλη συνεχί

ζουν να καθυστερούν. Πιο συγκεκριμένα, η παραδο

σιακά καλή θέση της Κοινότητας στον κλάδο των κεφα

λαιουχικών αγαθών επιδεινώθηκε, καθώς ο λόγος των 

εξαγωγών προς τις εισαγωγές έπεσε από 3,4 το 1963  

σε λιγότερο από 2 το 1981. Την ίδια περίοδο, ο ίδιος 

λόγος για την Ιαπωνία υπερτετραπλασιάστηκε περ

νώντας από 2,2 σε 9,7, ενώ για τις ΗΠΑ σταθερο

ποιήθηκε μεταξύ 1973 και 1981 σε 1.3 από 3,9 που ήταν 

το 1963. 

Η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας 

στη μεταποιητική βιομηχανία ήταν μετά το 1980 σε 

αρκετές χώρες μέλη πολύ μικρότερη από τη μέση 

αύξηση της προηγούμενης εικοσαετίας, Η εξέλιξη των 

πραγμαπκών μισθών φαίνεται ότι ήταν λιγότερο 

άκαμπτη, και κατά το 1983 σημειώθηκε μια ελαφρά 

βελτίωση των κερδών από τα πολύ χαμηλά επίπεδα 

στα οποία είχαν πέσει. 

Η αργή οικονομική άνοδος και οι αυστηροί δημοσιονο

μικοί περιορισμοί των τελευταίων χρόνων περιόρισαν 

τις δυνατότητες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και 

μεταφοράς χρηματοδοτικών πόρων στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιοχές. 

Ενώ στις περιφερειακές περιοχές της Κοινότητας η 

παραγωγικότητα και τα επίπεδα εκβιομηχάνισης εξακο

λουθούν να παραμένουν χαμηλά και η ανεργία έχει 

φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα τελευταία χρόνια 

παρατηρήθηκε το φαινόμενο της παρακμής παραδο

σιακών βιομηχανικών κλάδων — χαλυβουργία, ναυπη

γεία. κλωστοϋφαντουργία — σε πρώην εύπορες 

περιοχές. 

Με λίγα λόγια, η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε 

στάδιο σημαντικών διαρθρωτικών προσαρμογών, οι 

οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν μεσοπρόθεσμα 

τις προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα αν συνοδεύ

ονταν από βελτίωση του διεθνούς κλίματος. Η συνέχιση 

της ενθάρρυνσης των επενδύσεων που εισάγουν καινο

τομίες θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη 

στην παρούσα συγκυρία. 

Τη σχετικά απότομη πτώση των επιτοκίων, η οποία 

παρατηρήθηκε στις περισσότερες χρηματαγορές το 

δεύτερο εξάμηνο του 1982 και επιβραδύνθηκε στις 

αρχές του 1983, ακολούθηκε μια παρατεταμένη 

περίοδος αβεβαιότητας των επιτοκίων κατά την οποία 

η τάση που υπήρχε στις περισσότερες αγορές ήταν 

μάλλον ανοδική. Την αβεβαιότητα των επενδυτών για 

την πιθανή πορεία των επιτοκίων επέτειναν η ισχύς 

της οικονομικής ανάκαμψης των ΗΠΑ, η οποία συνο

δεύθηκε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου από αύξηση 

των νομισματικών μεγεθών πάνω από τους καθορι

σθέντες στόχους, και η προβλεπόμενη αύξηση του ήδη 

τεράστιου δημόσιου ελλείμματος. Αυτό είχε ως συν

έπεια να ενταθούν και πάλι οι φόβοι της αμερικανικής 

αγοράς για πιθανή αναζωπύρωση των πληθωριστικών 

πιέσεων και την εφαρμογή αυστηρότερης νομισματικής 

πολιτικής. Οι προσπάθειες που κατέβαλαν οι νομισμα

τικές αρχές άλλων χωρών, και ιδιαίτερα των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας μετά από τις δύο προσαρ

μογές των κεντρικών ισοτιμιών στα πλαίσια του ΕΝΣ το 

Μάρτιο και το Μάιο, να αποσυνδέσουν τα επιτόκια για 

τα οποία ήσαν υπεύθυνες από τις τάσεις που επικρα

τούσαν στις αγορές δολαρίου σημείωσαν μερική μόνο 

επιτυχία, λόγω κυρίως της έλξης των αμερικανικών επι

τοκίων και της συνολικής μέσα στο χρόνο ανατίμησης 

του δολαρίου καθώς και της ιδιότητας του δολαρίου να 

αποτελεί καταφύγιο σε περίοδο διεθνών εντάσεων. 

Η ένταση της οικονομικής ανάκαμψης των ΗΠΑ και η 

βελτίωση των προοπτικών αναθέρμανσης των οικονο

μιών των άλλων βιομηχανικών χωρών οδήγησαν σε 

αύξηση της δραστηριότητας στις αγορές μετοχών και 

την προσέλκυση πόρων, οι οποίοι θα κατευθύνονταν 

διαφορετικά στις αγορές ομολόγων. Αν και οι εκδόσεις 

μετατρέψιμων τίτλων και ομολογιών που φέρουν ή συ

νοδεύονται από εντάλματα αγοράς μετοχών είχαν 

μεγάλη ζήτηση λόγω της προοπτικής υψηλότερων 

μερισμάτων, το συνολικό ποσό που αντλήθηκε το 1983  

με τις εκδόσεις αυτές ή άλλες εκδόσεις ομολογιακών 

δανείων σε δημόσια εγγραφή στη διεθνή αγορά και τις 

εκδόσεις εξωτερικού στις εθνικές αγορές δεν μεταβλή

θηκε σημαντικά σε σύγκριση με τον προηγούμενο 

χρόνο. Η αβεβαιότητα που επικρατούσε σχεπκά με την 

πορεία των επιτοκίων αντικατοπτρίζεται στην υποχώ

ρηση που σημείωσαν οι κλασσικές εκδόσεις τίτλων με 

σταθερό επιτόκιο, η οποία όμως αντισταθμίστηκε από 

την αύξηση των εκδόσεων τίτλων κυμαινόμενου επιτο

κίου και μετατρέψιμων ομόλογων. Μεγάλος αριθμός 

δανειοληπτών φρόντισε να ανταλλάξει το προϊόν των 

εκδόσεων τίτλων σταθερού επιτοκίου με το ισόποσο σε 

τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου στο ίδιο ή σε δια

φορετικό νόμισμα. 

Ενώ το ποσό που αντλήθηκε το 1983 στη διεθνή αγορά 

ομολόγων και τα προορισμένα για τις εκδόσεις εξωτε

ρικού τμήματα των εθνικών αγορών ήταν πρακτικά το 

ίδιο με το 1982, οι διεθνείς κοινοπρακτικές πιστώσεις, η 

αγορά των οποίων αναστατώθηκε από την αδυναμία 

πολλών αναπτυσσόμενων χωρών και χωρών της ανα

τολικής Ευρώπης να εξυπηρετήσουν το χρέος τους, 

μειώθηκαν σημαντικά, παρά τις νέες διευκολύνσεις που 

παρασχέθηκαν στις χώρες αυτές. Η μείωση προήλθε 

από τη συστολή των πιστώσεων στις χώρες του τρίτου 
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Ακαθάριστη αττόδοση των ομολόγων 

που είναι εισαγμενα στα χρηματιστήρια των διάφορων 
χρηματαγορών της Κοινότητας και έχουν κοινά χαρακτηριστικά 
με τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για το 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία οι αποδόσεις έχουν υπολο
γιστεί για συγκριτικούς λόγους σε ετήσια βάση και όχι σε εξαμη
νιαία βάση ανατοκισμού. 

Γ ερμανίσ 

Γαλλία 
Ην. Βασίλειο 

Ιταλία 

Κάτω Χώρες 

Βέλγιο 
Δανία 

Ιρλανδία 

Ευρωομόλογα 
σε δολάρια Η.Π.Α 
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κόσμου και της ανατολικής Ευρώπης, καθώς οι τραπε
ζικοί όμιλοι στράφηκαν προς φερεγγυότερους δανει
ολήπτες, περιλαμβανομένων και των εθνικών κυβερνή
σεων, στις βιομηχανικές χώρες. 

Στη γερμανική αγορά, η ανατίμηση του γερμανικού 
μάρκου το Μάρτιο αύξησε πς εντάσεις που προκάλεσε 
η μεγάλη αύξηση της νομισμαπκής κυκλοφορίας. Η 
εφαρμογή αυστηρής πιστωτικής πολιτικής παρέτεινε 
την άνοδο των επιτοκίων, η οποία είχε αρχίσει την Άνοι
ξη, μέχρι το Φθινόπωρο, όταν τα επιτόκια του μάρκου 
άρχισαν να κάμπτονται μη αντέχοντας τα υψηλά επί
πεδα των επιτοκίων στις αγορές δολαρίου. Η αγορά 
εκδόσεων εξωτερικού, πάντως, έδειξε προς το τέλος 
του χρόνου σημεία κόπωσης λόγω, εν μέρει του διπλα
σιασμού των προγραμματισθέντων να εκδοθούν το 
δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου δανείων και εν μέρει της 
επιδείνωσης της πολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανα
τολή. η οποία κατέστησε ελκυστικότερο το δολάριο σε 
σχέση με τα άλλα νομίσματα. 

Για ένα διάστημα, μετά τη μικρότερη σε σχέση με το 
μάρκο ανατίμηση του φιορινιού στα πλαίσια του ΕΝΣ, 
φάνηκε ότι οι διεθνείς επενδυτές παραμελούσαν την 
ολλανδική αγορά. Αυτό είχε ως συνέπεια την άνοδο 
των επιτοκίων σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι στη γερ
μανική αγορά, η οποία αποκατέστησε τη διαφορά από
δοσης που υπήρχε. Από το Φθινόπωρο όμως ομαλο
ποιήθηκε ο ρυθμός των νέων εκδόσεων. 

Προφυλαγμένα σε μεγάλο βαθμό από τις εξωτερικές 
επιδράσεις, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια μειώθηκαν 
στη Γαλλία και την Ιταλία μετά την υποτίμηση των κε
ντρικών ισοτιμιών του γαλλικού φράγκου και της ιτα
λικής λιρέτας που έγινε το Μάρτιο στα πλαίσια του 
ΕΝΣ. Στη συνέχεια η καμττύλη απόδοσης ξαναβρήκε την 
κανονική της μορφή και εκτός από μια μικρή διακοττή 
στα μέσα του χρόνου, η μείωση των επιτοκίων συν
εχίστηκε μέχρι το τέλος του 1983. Οι εκδόσεις ομολο
γιακών δανείων από αλλοδαπούς στη Γαλλία ήσαν σε 
αξία ελαφρά υψηλότερες απ' ό,τι το 1982, ενώ οι εκδό
σεις που πραγματοποίησαν εθνικοί φορείς πολύ υψηλό
τερες, Στην Ιταλία η διάρκεια των εκδόσεων — οι περισ
σότερες κυμαινόμενου επιτοκίου — αυξήθηκε στο σύν
ολο της. Το Δημόσιο εξέδωσε στην εγχώρια αγορά ένα 
δάνειο σταθερού επιτοκίου σε ECU και πραγματο
ποίησε διάφορες εκδόσεις έντοκων γραμματίων, ενώ ο 
ιδιωτικός τομέας περιορίστηκε στην έκδοση ομολο
γιακών δανείων. 

λίξεις της αγοράς της Νέας Υόρκης, τη συμπεριφορά 
της στερλίνας στις ξένες αγορές συναλλάγματος και τις 
διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Υπό 
την επίδραση των παραγόντων αυτών, τα επιτόκια 
άρχισαν να υποχωρούν χωρίς όμως το επίπεδο τους 
να είναι πολύ χαμηλότερο στο τέλος του χρόνου απ' 
ό,τι στην αρχή. 

Στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, οι έντονες πτωτικές 
τάσεις που έδειξαν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια μετά 
την επανευθυγράμμιση των ισοτιμιών στα πλαίσια του 
ΕΝΣ αναστράφηκαν αργότερα μέσα στο χρόνο, υπό την 
επίδραση δυσμενών εξωτερικών παραγόντων. Στη 
Δανία ωστόσο, τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος 
που σημειώθηκε την Ανοιξη ακολούθησε μια απότομη 
πτώση των επιτοκίων, τα οποία όμως αυξήθηκαν αργό
τερα καθώς αναζωττυρώθηκε η πολιτική αβεβαιότητα. 
Στην Ιρλανδία, η βελτίωση των οικονομικών προοπτι
κών άνοιξε το δρόμο για μια μείωση των μακροπρό
θεσμων επιτοκίων. Στην Ελλάδα τέλος, συνεχίστηκε η 
εφαρμογή αυστηρής νομισματικής πολιτικής, 

Η αύξηση της απόδοσης των ομολόγων που ση
μειώθηκε στην αγορά της Νέας Υόρκης από τον Απρί
λιο, αποθάρρυνε τους ξένους δανειολήπτες. Και η εξέ
λιξη των επιτοκίων στις ΗΠΑ όμως επηρέασε αρνητικά 
την εκδοτική δραστηριότητα στον τομέα του δολαρίου 
της διεθνούς αγοράς. Προς το τέλος του χρόνου, η 
τοποθέτηση ευρωομόλογων σε δολάρια ΗΠΑ σταθερού 
επιτοκίου γινόταν όλο και δυσκολότερη, με συνέ
πεια οι περισσότερες νέες εκδόσεις να είναι κυμαινό
μενου επιτοκίου. Η κάμψη της απόδοσης των τίτλων σε 
δολάρια Καναδά μείωσε τη διαφορά τους από τους τίτ
λους σε δολάρια ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν συνήθως μικρό
τερη απόδοση, Χάρη στις προσπάθειές τους για την 
προστασία της αξίας του γιεν, οι ιαπωνικές αρχές κατά
φεραν να μειώσουν το γενικό ύψος των επιτοκίων στη 
χώρα τους το 1983. Πτωτικές τάσεις επίσης σημείωσαν 
το δεύτερο εξάμηνο του 1983 και τα επιτόκια στην ελβε
τική κεφαλαιαγορά, η οποία επωφελήθηκε από σημα
ντικές εισροές κεφαλαίων για να ανταπεξέλθει στη συ
νεχή ροή νέων εκδόσεων. 

Για δεύτερο συνεχή χρόνο υπερδιπλασιάστηκε το ύψος 
των νέων διεθνών εκδόσεων σε ECU, καθιστώντας τις 
εκδόσεις αυτές συγκρίσιμες με τις εκδόσεις σε στερ
λίνες. Οι διεθνείς εκδόσεις σε ECU πάντως παρέμειναν 
πολύ χαμηλότερες από τις εκδόσεις στα δύο κορυφαία 
νομίσματα, το δολάριο ΗΠΑ και το γερμανικό μάρκο. 

Το Μάιο ανατιμήθηκε στα πλαίσια του ΕΝΣ η κεντρική 
ισοτιμία της στερλίνας σε σχέση με τα άλλα κοινοτικά 
νομίσματα λόγω της μεταβολής των αγοραίων τιμών. Η 
ανατίμηση αυτή δεν είχε αισθητές επιπτώσεις σης 
νομισματικές συνθήκες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι 
οποίες συνέχισαν να επηρεάζονται κυρίως από τις εξε-

Στη Γερμανία, η οικονομική μεγένθυση επιταχύνθηκε 
μέσα στο χρόνο. Παράγοντες τόνωσης της κίνησης 
αυτής ήσαν στην αρχή ο οικοδομικός τομέας και η ιδιω
τική κατανάλωση (όπου υπήρχε λανθάνουσα ζήτηση 
διαρκών καταναλωτικών αγαθών) και στη συνέχεια οι 
επενδύσεις και οι εξαγωγές. Αύξηση σημείωσε και η 
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σύσταση των αποθεμάτων. Το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν αυξήθηκε το 1983 κατά 1 % περίπου από τα 
χαμηλά επίπεδα του προηγούμενου χρόνου, ενώ η 
αύξηση του τελευταίου τριμήνου ήταν πολύ μεγαλύ
τερη. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε στους τομείς 
κυρίως των καταναλωτικών αγαθών και των χημικών 
προϊόντων καθώς και σε ορισμένους κλάδους κεφα
λαιουχικών αγαθών, όπως ο εξοπλισμός επεξεργασίας 
δεδομένων. 'Αλλοι βιομηχανικοί κλάδοι, και ιδιαίτερα η 
χαλυβουργία, τα ανθρακωρυχεία και η ναυπηγική, είναι 
ακόμα σε κρίση και συνεχίζουν να απολύουν εργαζομέ
νους, πράγμα που έχει δραματικές συνέπειες για 
παραδοσιακές βιομηχανικές περιοχές όπως το Ρουρ, το 
Σάαρ και η Βρέμη. 

καθώς η διαδικασία σταθεροποίησης που συνόδευσε 
τη νομισματική αναπροσαρμογή της 21ης Μαρτίου 1983  
ενίσχυσε τα αποτελέσματα της αυστηρής οικονομικής 
πολιτικής που υιοθετήθηκε για την καταπολέμηση του 
πληθωρισμού και την εξισορρόπηση του εμπορικού 
ισοζυγίου. 

Η αργή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης οφείλεται 
τόσο στη συμπίεση του εισοδήματος των νοικοκυριών 
όσο και στην αύξηση των υποχρεωτικών εισφορών, αν 
και η αύξηση των τελευταίων αντισταθμίστηκε εν μέρει 
από τη σημαντική αύξηση των κοινωνικών παροχών. Οι 
δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα διατηρήθηκαν 
στα επίπεδα του 3 % του ΑΕΠ. 

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων, σε συνδυασμό με 
κάποιο περιορισμό των δαπανών του προϋπολογισμού 
της ομόσπονδης κυβέρνησης και των κρατιδίων καθώς 
και των κοινωνικών ασφαλίσεων, οδήγησε στη μείωση 
των συνολικών αναγκών δανεισμού του δημόσιου 
τομέα. Η νομισματική πολιτική παρέμεινε περιοριστική 
και παρά την αύξηση του ΦΠΑ στα μέσα του χρόνου 
και την εξασθένηση του μάρκου έναντι του δολαρίου, η 
άνοδος των τιμών ήταν μέτρια κατά τα διεθνή πρό
τυπα. 

Παρά την παραμονή των πραγματικών επιτοκίων σε 
υψηλά επίπεδα, οι επενδύσεις σημείωσαν αύξηση σε 
σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Αν και η βελτίωση 
στη μεταποιητική βιομηχανία φάνηκε μόνο προς το 
τέλος του χρόνου, η κατάσταση στους τομείς των ορυ
χείων, της ενέργειας, των οικοδομών, των μεταφορών, 
των τηλεπικοινωνιών και των κατοικιών ήταν γενικά 
πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με το 1982. Αυτό οφεί
λεται τόσο στα φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές 
επενδύσεις όσο και στη βελτίωση του βαθμού απα
σχόλησης του παραγωγικού δυναμικού. Η συμμετοχή 
των επενδύσεων για την ορθολογική οργάνωση στο 
σύνολο των επενδύσεων πάντως ήταν πολύ μεγαλύ
τερη από ό,π στο τέλος της δεκαετίας του '60 ή τις 
αρχές της δεκαετίας του '70. 

Αν και οι εξαγωγές ισχυροποιήθηκαν μόνο στο τέλος 
του χρόνου και οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά, το 
πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου σημείωσε ελαφρή 
μόνο μείωση. Οι εξαγωγές χημικών προϊόντων και 
ηλεκτρονικού υλικού κινήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικά 
επίπεδα, ενώ σταθεροποιήθηκαν οι εισαγωγές ενέρ
γειας. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ
λαγών ήταν ελαφρά υψηλότερο από εκείνο του 1982,  
χάρη στο σημαντικά μειωμένο έλλειμμα του ισοζυγίου 
των αδήλων. 

Στη Γαλλία, η παραγωγή σημείωσε το 1983, όπως και 
τα τρία προηγούμενα χρόνια, πολύ μικρή αύξηση. 

Παρά τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, οι ιδιω
τικές επενδύσεις, όπως και οι δημόσιες δαπάνες, συ
νέχισαν να κάμπτονται υπό την πίεση μιας αυστηρό
τερης δημοσιονομικής πολιτικής, με συνέπεια να 
σημειώσει και νέα πτώση ο συνολικός όγκος των επεν
δύσεων παρά την αύξηση που σημείωσαν οι επενδύ
σεις των μεγάλων εθνικοποιημένων βιομηχανικών επι
χειρήσεων, Μετά την έντονη αύξηση που είχαν 
σημειώσει το πρώτο εξάμηνο του 1983, τα αποθέματα 
άρχισαν να μειώνονται το δεύτερο εξάμηνο, ενώ ο 
πληθωρισμός, παρά την επιβράδυνσή του, παρέμεινε 
υψηλότερος από το μέσο κοινοτικό. 

Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος ήταν μεγαλύτερη 
από 50 % και προήλθε από τη σημαντική κάμψη του 
όγκου των εισαγωγών και την έντονη ανάκαμψη των 
εξαγωγών, οι οποίες οφείλονται στην ασθενή εγχώρια 
ζήτηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Βελ
τίωση επίσης σημείωσε και το καθαρό εισόδημα από 
υπηρεσίες, και κυρίως τον τουρισμό, ενώ αυξήθηκε η 
επιβάρυνση εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών επανήλθε από το δεύ
τερο εξάμηνο σε κατάσταση ισορροπίας χάρη στα 
μέτρα που πάρθηκαν του Απρίλιο. Ο αριθμός των 
απασχολουμένων δεν αυξήθηκε αλλά η ανεργία, η οποία 
είχε σταθεροποιηθεί, αυξήθηκε στο τέλος του χρόνου. 
Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν περισσότερες 
θέσεις εργασίας στις νέες βιομηχανικές περιοχές, ιδιαί
τερα στη δυτική και νοτιοδυτική χώρα, παρά στις 
παλιές βιομηχανικές περιοχές Βορρά, Καμπανίας-
Αρδεννών και Λωρραίνης. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οικονομική ανάκαμψη συ
νεχίστηκε και το 1983, όπου σημειώθηκε μεγένθυση της 
τάξης του 3 %. Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν 
σημαντικά, λόγω της αύξησης του διαθέσιμου πραγμα
τικού εισοδήματος των νοικοκυριών (άνοδος κατά 1,5 %)  
και της μείωσης της αποταμίευσης. Επιπλέον, το 1983  
σημείωσε το τέλος μιας μακράς περιόδου αποαποθε-
ματοποίησης. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
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αυξήθηκαν κατά 4,6%, ρυθμός ελαφρά χαμηλότερος 
αττό τον αντίστοιχο του προηγούμενου χρόνου. Η 
αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων προήλθε κυρίως 
από τον τομέα της διανομής και των άλλων υπηρε
σιών. Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε ελαφρά 
αύξηση, ενώ συνεχίστηκε η κάμψη του πληθωρισμού. 
Ύστερα από τη μακρά της άνοδο, η ανεργία σταθερο
ποιήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου. 

Οι συνέπειες που είχε για την οικονομία η αύξηση κατά 
4,5% του όγκου της εγχώριας ζήτησης αμβλύνθηκαν 
από τη σταθερή αύξηση των εισαγωγών την οποία δεν 
μπόρεσαν να αντισταθμίσουν οι εξαγωγές, με συνέπεια 
να μειωθεί σημαντικά το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρε-
χουσών συναλλαγών και να περάσει από 5 δισεκατ. 
στερλίνες το 1982 σε 2 δισεκατομμύρια το 1983. 

Η μεσοπρόθεσμη οικονομική και δημοσιονομική πολι
τική της κυβέρνησης συνέχισε να δίνει έμφαση στη 
μείωση του πληθωρισμού και τη βελτίωση της ανταγω
νιστικότητας. Στην ομιλία του προς το Κοινοβούλιο το 
Φθινόπωρο του 1983, ο Υπουργός Οικονομικών υπο
γράμμισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να 
συγκρατήσει μεσοπρόθεσμα τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες του δημοσίου μέσα σε καθορισμένα όρια. 

Οι περιφερειακές επιπτώσεις της ύφεσης αυτής ήσαν 
ασυνήθιστες. Η παραδοσιακά σχετικά εύπορη βιομηχα
νική περιοχή των δυτικών Μίντλαντς επλήγη ιδιαίτερα 
από την ύφεση. Οι αρχές εξέφρασαν την πρόθεση να 
επανεξετάσουν το σύστημα των περιφερειακών 
κινήτρων που παρέχονται στη βιομηχανία, προκει
μένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά του. 

Στην Ιταλία, τη στασιμότητα των δύο προηγούμενων 
χρόνων ακολούθησε μια κάμψη της εθνικής 
παραγωγής κατά 1,2%. Η ιδιωτική κατανάλωση ήταν 
χαλαρή εξ αιτίας της πτώσης των πραγματικών εισοδη
μάτων. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, και ιδιαίτερα 
οι επενδύσεις των επιχειρήσεων, μειώθηκαν σε πραγ
ματικούς όρους, λόγω κυρίως των υψηλών επιτοκίων, 
της χαμηλής απασχόλησης του υφιστάμενου παραγω
γικού δυναμικού και της αβεβαιότητας της αγοράς. Η 
μείωση των αποθεμάτων επίσης συντέλεσε στη συμ
πίεση του επιπέδου της εγχώριας δραστηριότητας. 
Αντίθετα, αύξηση σημείωσαν η κατανάλωση του δημο
σίου και οι εξαγωγές. Η πολύ μικρή αύξηση του όγκου 
των εισαγωγών οφείλεται στη χαλαρή εγχώρια ζήτηση. 
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των 
καθαρών άδηλων πόρων οδήγησε σε σημαντική βελ
τίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

μεγάλο βαθμό οι τρέχουσες δημόσιες δαπάνες. Είναι 
αλήθεια ότι το φαινόμενο αυτό αντιστάθμισε, εν μέρει 
τουλάχιστον, τις δυσμενείς επιπτώσεις της ασθενούς 
ιδιωτικής κατανάλωσης στην εγχώρια παραγωγή. Ο 
πληθωρισμός τέλος παρέμεινε πολύ υψηλότερος από 
τον κοινοτικό μέσο όρο. 

Προς το τέλος του χρόνου, πάρθηκαν ορισμένα περιο
ριστικά μέτρα στα πλαίσια της πρώτης φάσης ενός 
μακροπρόθεσμου προγράμματος σταθεροποίησης της 
οικονομίας. 

Η κρίση σ' ένα ορισμένο αριθμό κλάδων βαριάς βιομη
χανίας, και κυρίως της χαλυβουργίας, έπληξε άγρια τις 
περιοχές όπου η βιομηχανία αυτή είναι εγκαταστημένη, 
περιλαμβανομένων και ορισμένων περιοχών της 
βόρειας χώρας. Η ανεργία άρχισε και πάλι να αυξά
νεται, πλήττοντας αυτή τη φορά και περιοχές της κε
ντρικής και βόρειας χώρας, στις οποίες η ανεργία είχε 
παραμείνει μέχρι τότε σε χαμηλά επίπεδα. 

Στη Δανία, παρά το αυστηρό φορολογικό πρόγραμμα 
και την εισοδηματική πολιτική που άρχισαν να εφαρμό
ζονται από το Φθινόπωρο 1982, ο πραγματικός ρυθμός 
μεγένθυσης παρέμεινε υψηλότερος από το μέσο κοινο
τικό. 

Ο οικοδομικός τομέας, ο οποίος επωφελήθηκε από την 
απότομη πτώση των επιτοκίων και γνώρισε σημαντική 
ανάκαμψη, αποτέλεσε με την αύξηση των επενδύσεων 
των επιχειρήσεων και των εξαγωγών, τους κύριους 
παράγοντες τόνωσης της οικονομικής μεγένθυσης, ενώ 
η επιβράδυνση της αύξησης της δημόσιας κατα
νάλωσης επέδρασε ανασταλτικά στη μεγένθυση αυτή. 

Αποτέλεσμα της ευνοϊκής εξέλιξης των όρων εμπορίου, 
της σημαντικής αύξησης των καθαρών εξαγωγών 
πλοίων και της αύξησης της παραγωγής πετρελαίου 
στο δανικό τομέα της Βόρειας Θάλασσας ήταν η εμφά
νιση πλεονάσματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρε
σιών και η σημαντική μείωση του ελλείμματος του ισο
ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Η αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική και η βραδύ
τερη αύξηση των δημόσιων δαπανών επέτρεψαν τη 
μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού παρά το 
αυξημμένο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. 
Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του δημοσίου ωστόσο 
έφτασαν το 12% του ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός μειώθηκε 
σημαντικά, χωρίς όμως να βελτιωθεί και η κατάσταση 
της απασχόλησης. 

Οι δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα αυξήθηκαν 
και πάλι {16,6 % του ΑΕΠ το 1983 έναντι 16,3 % το 1982),  
ενώ για το έλλειμμα του δημοσίου υπεύθυνες είναι σε 

Στην Ιρλανδία, συνεχίστηκε η επιβράδυνση της οικονο
μικής δραστηριότητας με συνέπεια να είναι χαμηλός ο 
ρυθμός οικονομικής μεγένθυσης. Ο όγκος των επενδύ-
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σεων, περιλσμβο(νομένων των επενδύσεων σε οικο
δομές, σημείωσε απότομη πτώση, ενώ η συνεχής 
μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος προ
κάλεσε την κάμψη των ιδιωτικών καταναλωτικών δα
πανών. 

άνοδος των επιδομάτων ανεργίας ανέτρεψε τις 
κυβερνητικές προσπάθειες για περιορισμό των δημό
σιων δαπανών. Οι δανειακές ανάγκες του δημόσιου 
τομέα, οι οποίες είχαν διπλασιαστεί σε τρία χρόνια, 
παρέμειναν αμετάβλητες στο 6,7 % του ΑΕΠ. 

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, και ιδιαίτερα οι 
εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, συνέχισαν να αυξά
νονται σημαντικά, αντίθετα με τις εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών, η κάμψη των οποίων αντικατοπτρίζει 
την υποτονικότητα της εγχώριας ζήτησης. Το αποτέ
λεσμα της κατάστασης αυτής ήταν η μείωση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το 
οποίο έπεσε από 8,5% του ΑΕΠ το 1982 σε 2,5% το 
1983. 

Η α ναθέρμανση της βιομηχανικής παραγωγής δεν προ
κάλεσε μείωση της ανεργίας, η οποία συνέχισε να απο
τελεί σοβαρό πρόβλημα, ειδικά για τους νέους. Παρά 
την πτώση του μέσα στο χρόνο, ο πληθωρισμός παρέ
μεινε σχετικά υψηλός. 

Η δημοσιονομική πολιτική ήταν περιοριστική, καθώς 
επιβλήθηκαν νέοι φόροι και συμπιέστηκαν οι δημόσιες 
δαπάνες. Ο στόχος της πολιτικής αυτής, που ήταν η 
μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών του δημοσίου, 
επιτεύχθηκε παρά το αυξανόμενο κόστος εξυπη
ρέτησης του εξωτερικού χρέους. Στα πλαίσια των προ
σπαθειών τους για τον καλύτερο έλεγχο των δημόσιων 
οικονομικών, οι ιρλανδικές αρχές έχουν την πρόθεση 
να εξαλείψουν μεσοπρόθεσμα το δημοσιονομικό 
έλλειμμα. 

Η ευνοϊκή εξέλιξη του εγχώριου κόστους βοήθησε τους 
εξαγωγείς να επωφεληθούν από την ελαφρά βελτίωση 
του διεθνούς εμπορίου, παρά τη νέα ανατίμηση του 
φιορινιού, το οποίο ακολούθησε το γερμανικό μάρκο. 
Οι εξαγωγές φυσικού αερίου συνέχισαν την επιβρά-
δυνσή τους. αν και οι συνολικές εξαγωγές ξανακστέ-
λαβαν τη θέση που κατείχαν στη διεθνή αγορά — τις 
καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα προϊόντα πετρε
λαίου, τα είδη διατροφής και τα μηχανήματα — με συ
νέπεια να διογκωθούν τα πλεονάσματα του εμπορικού 
ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Στο Βέλγιο, ο συνδυασμός της εισοδηματικής πολι
τικής, των αυστηρότερων ελέγχων τιμών και των φορο
λογικών μέτρων συνέβαλε στην αποκατάσταση της 
αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Η αντίδραση όμως 
της εγχώριας παραγωγής σ' αυτή τη βελτίωση των 
κερδών ήταν αργή με συνέπεια, παρά την ελαφρή ανά
καμψη των επενδύσεων, να μην είναι αρκετή να αντι
σταθμίσει την παραπέρα κάμψη των δημόσιων επενδύ
σεων και των επενδύσεων σε κατοικίες. 

Συγκρατήθηκαν επίσης και οι καταναλωτικές δαπάνες 
του Δημοσίου. Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα στα
μάτησε να αυξάνει και οι δανειακές ανάγκες του δημο
σίου σταθεροποιήθηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Στις Κάτω Χώρες, ύστερα από δύο χρόνια ύφεσης, 
άρχισε μια αργή ανάκαμψη της οικονομικής δρα
στηριότητας. Η προοδευτική βελτίωση της βιομηχα
νικής παραγωγής και τα καλύτερα αποτελέσματα της 
βιομηχανίας κεφαλαιουχικών αγαθών φαίνεται ότι 
σημειώνουν το τέλος της κάμψης των βιομηχανικών 
επενδύσεων. 

Οι δημόσιες επενδύσεις και οι ιδιωτικές επενδύσεις σε 
κατοικίες συνέχισαν την κάμψη τους, με επιβραδυνό-
μενο όμως ρυθμό, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση ήταν 
υποτονική για τέταρτο συνεχή χρόνο υπό την επί
δραση της μείωσης των μισθών και των κοινωνικών 
παροχών και της αύξησης των φόρων. Η άνοδος των 
τιμών καταναλωτή ήταν περίπου το ένα τρίτο της 
μέσης κοινοτικής. 

Με την είσοδο μεγάλου αριθμού νέων στην αγορά 
εργασίας, αυξήθηκε σημαντικά η ανεργία. Η απότομη 

Η άνοδος των τιμών μπόρεσε να τεθεί υπό έλεγχο, αν 
και επιδεινώθηκε ελαφρά η κατάσταση του Βελγίου σε 
σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές του. Παρά τη 
θέσπιση της κατανομής του χρόνου εργασίας, η 
ανεργία συνέχισε την άνοδό της αν και με επιβραδυνό-
μενους ρυθμούς. 

Η έντονη αύξηση των εξαγωγών βελτίωσε σημαντικά τη 
συμμετοχή του Βελγίου στις ξένες αγορές. Η χαλαρή 
εγχώρια ζήτηση και η καλύτερη ανταγωνιστικότητα των 
εθνικών αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά, 
επέτρεψαν μια επιβράδυνση των εισαγωγών. Για 
πρώτη φορά από το 1975, το εμπορικό ισοζύγιο ήταν 
ελαφρά πλεονασματικό. 

Στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, όπου η 
πολύ σοβαρή κρίση που πλήττει τους τομείς σιδήρου 
και χάλυβα κυριαρχούσε ακόμα στην οικονομική δρα
στηριότητα, η πτώση του ΑΕΠ θα ήταν μεγαλύτερη 
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χωρίς τη συμβολή του τραπεζικού τομέα και σε μικρό

τερο βαθμό του τουρισμού. Η ιδιωτική κατανάλωση και 

οι επενδύσεις σε κατοικίες σημείωσαν και νέα 

υποχώρηση. Η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος 

οφείλεται όχι μόνο στη δυσμενή εξέλιξη των εμπορικών 

συναλλαγών αλλά και στην επιδείνωση των όρων 

εμπορίου λόγω μείωσης της τιμής του χάλυβα. Παρ' 

όλα αυτά, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρέ

μεινε ελαφρά πλεονασματικό χάρη στη σημαντική συμ

βολή των αδήλων. 

Η δημοσιονομική πολιτική αποσκοπούσε στη συγ

κράτηση του δημόσιου ελλείμματος ως ποσοστό του 

ΑΕΠ στα επίπεδα του 1982. Ταυτόχρονα το δημόσιο 

περιόρισε τις δαπάνες του και αφιέρωσε μεγαλύτερο 

μέρος των εσόδων του στις δημόσιες επενδύσεις. 

« « * 

Η κυβέρνηση αντέδρασε στην επιδείνωση της αγοράς 

χάλυβα με τη λήψη τον Ιούλιο μέτρων για την ενθάρ

ρυνση της αναδιάρθρωσης της χαλυβουργίας, τα οποία 

χρηματοδοτήθηκαν με την αύξηση των άμεσων και 

έμμεσων φόρων. 

Στην Ελλάδα, το 1983 ήταν άλλη μια δύσκολη χρονιά 

για την οικονομία. Οι εσωτερικές ανισορροπίες, το δυσ

μενές διεθνές κλίμα και η έντονη κάμψη της γεωργικής 

παραγωγής ήσαν οι αιτίες για την πολύ περιορισμένη 

οικονομική μεγένθυση. Η υποτονικότητα της ιδιωτικής 

καταναλωτικής ζήτησης αντισταθμίστηκε, και με το 

παραπάνω, από την έντονη αύξηση της ζήτησης του 

δημόσιου τομέα και ιδίως των δημόσιων επενδύσεων. 

Οι ελάχιστα ενθαρρυντικές προοπτικές των εξαγωγών 

και ο έντονος ανταγωνισμός του εξωτερικού είναι οι 

κύριοι παράγοντες που εξηγούν τις μέτριες επιδόσεις 

των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στον ιδιωτικό 

τομέα. Οι επενδύσεις σε κατοικίες, αν και μειώθηκαν 

στο σύνολό τους, έδειξαν προς το τέλος του χρόνου 

σημεία ανάκαμψης. Χοντρικά, οι επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου σταθεροποιήθηκαν στο σύνολό τους μέσα 

στο χρόνο, ύστερα από πτώση τριών ετών. Παρά την 

ελαφρά χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων που 

προήλθε από την τροποποίηση του συστήματος της 

αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, η άνοδος 

των τιμών παρέμεινε η υψηλότερη στην Κοινότητα. Η 

βιομηχανική παραγωγή τέλος παρέμεινε στάσιμη. 

Οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν, λόγω κυρίως της χει

ροτέρευσης της ανταγωνιστικότητας και της μείωσης 

της σημαντικής μέχρι τότε συμμετοχής των ελληνικών 

προϊόντων στις εισαγωγές των χωρών του ΟΠΕΚ, όπως 

και οι άδηλοι πόροι (τουριστικό, μεταναστευτικό και 

ναυτιλιακό συνάλλαγμα). Οι εισαγωγές παρέμειναν στά

σιμες, λόγω κυρίως της έντονης πτώσης των 

εισαγωγών πετρελαίου μετά το πρώτο εξάμηνο. Οι 

παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, 

όπως η έντονη αύξηση των καθαρών εισροών από την 

Κοινότητα, συντέλεσαν στην ελαφρά μείωση του 

ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Η οικονομική κατάσταση των χωρών με τις οποίες έχει 

υπογράψει η Κοινότητα συμφωνίες χρηματοδοτικής 

συνεργασίας παρέμεινε δυσχερής. Τα προβλήματα του 

ισοζυγίου πληρωμών τους προήλθαν από την αδυ

ναμία τους να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Η κατάρ

τιση και η εφαρμογή προγραμμάτων σταθεροποίησης 

για τη μείωση του πληθωρισμού και τη συγκράτηση 

της αύξησης του εξωτερικού χρέους συμπίεσε την 

εγχώρια ζήτηση. Οι δυσχέρειες που προέρχονται από 

τη μεγάλη επιβάρυνση που επιβάλλει στις χώρες αυτές 

η εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους εξακολούθησαν 

να πιέζουν σημαντικά τα δημόσια οικονομικά και τα 

ισοζύγια πληρωμών τους, 

Στην Ισπανία, ο γεωργικός τομέας σημείωσε ικανο

ποιητική ανάπτυξη, αν και η αύξηση της συνολικής 

παραγωγής ήταν περιορισμένη και η ανεργία συνέχισε 

να αυξάνει. Η αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης αντι

σταθμίστηκε κυρίως από την αύξηση των φόρων, ενώ 

συγκρατήθηκε το συνολικό έλλειμμα του δημόσιου 

τομέα, γεγονός που συνέβαλε σε ορισμένο βαθμό στη 

χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Οι εισαγωγές 

σημείωσαν σημαντική πτώση, λόγω της συγκράτησης 

της ιδιωτικής κατανάλωσης σε πολύ αυστηρά όρια. Αντί

θετα, η εξέλιξη των εξαγωγών ήταν αρκετά ικανοποιη

τική. η τουριστική περίοδος καλή και το ισοζύγιο τρε

χουσών συναλλαγών σημείωσε ελαφρά βελτίωση. 

Στην Πορτογαλία, οι οικονομικές εξελίξεις επηρε

άστηκαν από την ανάγκη μείωσης των αυξανόμενων 

εξωτερικών ανισορροπιών με την εφαρμογή περιορι

στικής πολιτικής, ενώ επιτεύχθηκε συμφωνία με το ΔΝΤ 

για την παροχή εξωτερικής βοήθειας. Η ιδιωτική κατα

νάλωση αυξήθηκε ελαφρά, αν και συνεχίστηκε η 

διάβρωση της αγοραστικής δύναμης από τη γρήγορη 

άνοδο των τιμών. Οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν 

δραστικά. Το 1983 ήταν μια άλλη άσχημη χρονιά για τη 

γεωργία, ενώ παρέμεινε χαμηλή η απασχόληση του 

παραγωγικού δυναμικού στη βιομηχανία. Η υποτίμηση 

ωστόσο κατέστησε τις εξαγωγές πιο ανταγωνιστικές. Η 

μείωση των εισαγωγών σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι η τουριστική περίοδος ήταν αρκετά καλή και η μικρή 
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μόνο μείωση των εσόδων σττό μεταβιβάσεις συντέ

λεσαν στη συγκράτηση του ελλείμματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. 

Στην Τουρκία, η οικονομική μεγένθυση επιβραδύνθηκε 

ελαφρά λόγω κυρίως των χαμηλών επιδόσεων του 

γεωργικού τομέα. Αν και συνεχίστηκε η εφαρμογή πολύ 

αυστηρής δημοσιονομικής, νομισματικής και πιστωτικής 

πολιτικής, ο πληθωρισμός ήταν υψηλότερος απ' ό,τι 

προβλεπόταν. Η εγχώρια ζήτηση ήταν πολύ περιορι

σμένη και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, με βραδύτερο όμως 

ρυθμό από τα προηγούμενα χρόνια, με συνέπεια να 

μην αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις παρά τη μείωση 

των επιτοκίων. Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης 

των εξαγωγών, η αύξηση των εισαγωγών και η συνεχιζό

μενη κάμψη των μεταναστευτικών εμβασμάτων προκά

λεσαν διόγκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρε

χουσών συναλλαγών, την οποία δεν μπόρεσαν να καλύ

ψουν οι αυτόνομες εισροές κεφαλαίων που ήσαν και 

πάλι σημαντικές. 

Στη Γιουγκοσλαβία, η αντιμετώπιση των οικονομικών 

προβλημάτων απαιτούσε την αυστηρή εφαρμογή ενός 

συνεκπκού προγράμματος σταθεροποίησης. Το εθνικό 

προϊόν παρέμεινε στάσιμο, ενώ τα πραγματικά εισοδή

ματα σημείωσαν και νέα πτώση. Ο πληθωρισμός, 

ωστόσο, ο οποίος τροφοδοτείτο από τη συνεχή υπο

τίμηση του δηναρίου, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. Οι 

εξαγωγές κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα και οι 

εισαγωγές συνέχισαν να κάμπτονται, με συνέπεια να 

μειωθεί το εμπορικό έλλειμμα. Το έλλειμμα του ισοζυ

γίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε παρά την 

ελαφρή κάμψη των τουριστικών εσόδων σε σύγκριση 

με τον προηγούμενο χρόνο. Η Γιουγκοσλαβία έλαβε 

μέσα στο χρόνο το ποσό των 6 δισεκατ. δολαρίων, με 

τη μορφή έκτακτης ενίσχυσης (ανακλιμάκωση του 

χρέους της και νέες πιστώσεις), προκειμένου να αντι

μετωπίσει τα οξεία προβλήματα πληρωμών που αντι

μετώπιζε. Οι διαπραγματεύσεις που έχουν αρχίσει για 

τη χορήγηση το 1984 και νέων εξωτερικών πιστώσεων, 

συνεχίζονται. 

Στις χώρες του Μ(χγκρέμπ και του Μασράκ, η οικονο

μική άνοδος, αν και μικρότερη από ό,τι τον προηγού

μενο χρόνο, παρέμεινε στις περισσότερες περιπτώ

σεις ανώτερη από 5 %. Οι αγορές πετρελαίου και φω-

σφάτων παρέμειναν υποτονικές, ενώ μειώθηκε ο όγκος 

των εξαγωγών προς πς περισσότερες χώρες. Οι μεταβι

βάσεις πόρων και οι επιδοτήσεις των ελλειμματικών 

δημόσιων επιχειρήσεων και του στρατού ήσαν η αιτία 

της εμφάνισης ή της επιδείνωσης των υφιστάμενων 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων, πράγμα που αναζω

πύρωσε τις πληθωριστικές πιέσεις. Το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε σ' όλες 

πρακτικά τις χώρες λόγω της διόγκωσης των εμπο

ρικών ελλειμμάτων και της μείωσης των μεταναστευ

τικών εμβασμάτων και του τουριστικού συναλλάγματος. 

Τα ελλείμματα αυτά καλύφθηκαν από τις ιδιωπκές και 

τις δημόσιες εξωτερικές πιστώσεις, με συνέπεια να 

αυξηθεί ο λόγος εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους 

σ' όλες τις χώρες, Η κατάσταση αυτή έπληξε ιδιαίτερα 

την Αλγερία και το Μαρόκο. Στο Λίβανο, η επανάληψη 

των εχθροπραξιών διέκοψε πρακτικά κάθε οργανωμένη 

οικονομική δραστηριότητα. 

Στη Μάλτα, όπου οι οικονομικές επιδόσεις παρέμειναν 

χαμηλές, σημειώθηκε έντονη αύξηση της ανεργίας και 

σχετική κάμψη των εξαγωγών, αν και ο πληθωρισμός 

μπόρεσε να συγκρατηθεί. Στην Κύπρο, ο νότος γνώρισε 

μια νέα χρονιά οικονομικής ανόδου που συνοδεύθηκε 

από χαμηλό πληθωρισμό, ενώ στο βορρά σημειώθηκε 

κάποια βελτίωση, ιδίως όσον αφορά τη μάχη κατά του 

πληθωρισμού. Στο Ισραήλ, παρά τις προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν για τη σχ;γκράτηση του ισοζυγίου 

πληρωμών με διαδοχικές υποτιμήσεις και μέτρα για τη 

μείωση της εγχώριας ζήτησης και του δημοσιονομικού 

ελλείμματος, ο πληθωρισμός ξεπέρασε το 150 %. 

Η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της ομάδας 

των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Εφηνικού, που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της 

Λομέ, επιδεινώθηκε και πάλι. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη 

ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων: ελλειμματι

κότητα ή επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών, προ

βλήματα εξυπηρέτησης του χρέους, λόγω κυρίως της 

τιμής του δολαρίου και των υψηλών επιτοκίων που 

ήσαν υπεύθυνα για τη διόγκωση του ελλείμματος των 

ισοζυγίων πληρωμών, και χαμηλά επίπεδα παραγωγής 

εξ αιτίας της ανεπάρκειας των βροχοπτώσεων σε 

πολλές περιοχές της Αφρικής και του Ειρηνικού, η 

οποία προκάλεσε καταστροφική ξηρασία στις χώρες 

της δυτικής και της νότιας Αφρικής. 

Η έντονη αύξηση των πμών των περισσότερων εξαγό

μενων πρώτων υλών δεν αντιστάθμισε την πτώση των 

τριών προηγούμενων ετών. Επιπλέον, η αγροτική 

παραγωγή μειώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η άνοδος 

των αγοραίων τιμών δεν ήταν αρκετή για να εξασφα

λίσει στις χώρες αυτές ικανοποιητικό επίπεδο εσόδων. 

Στην κατάσταση αυτή, κατά την οποία πολλές χώρες 

ΑΚΕ είχαν μεγάλες δυσκολίες να συνάψουν δάνεια με 

τους όρους της αγοράς, οι επενδύσεις έτειναν να εκλεί

ψουν. Η εξωτερική βοήθεια, και ιδίως εκείνη που 

παρασχέθηκε με αρκετά ευνοϊκούς όρους, επέτρεψε σε 

πολλές περιπτώσεις τη χρηματοδότηση των τρε

χουσών δαπανών ή την αποπληρωμή δανείων που 

είχαν συναφθεί για επενδυτικά προγράμματα των 

οποίων η αποδοτικότητα αποδείχθηκε ανεπαρκής. Η 
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αντιμετώττιση των χρόνιων εσωτερικών και εξωτερικών 
ανισορροττιών, ανάγκασε πολλές από τις χώρες αυτές 
να πάρουν περιοριστικά μέτρα και να εφαρμόσουν 
πολίΉκές προσαρμογής που είχαν καταρτιστεί σε 
συμφωνία με τη Διεθνή Τράπεζα και το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο. Η ανακλιμάκωση του εξωτερικού 
χρέους έγινε συχνότερη και επεκτάθηκε και σε άλλα 
κράτη ΑΚΕ. 

Οι πετρελαιοεξαγωγικές χώρες υπέφεραν από τη συ
νεχιζόμενη χαλάρωση της πετρελαϊκής αγοράς. Η 
διάβρωση των οικονομικών τους εσόδων, τις ανάγκασε 
να επανεξετάσουν τα μεγάλα επενδυπκά προγράμ
ματα που είχαν αρχίσει σε περίοδο σχετικής ευμάρειας. 
Η κατάσταση αυτή προκάλεσε σε ορισμένες χώρες επι

δείνωση των κοινωνικών εντάσεων και πολιτική αστά
θεια. 

Η σ υνεχής επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των 
περισσότερων κρατών ΑΚΕ τα τελευταία χρόνια, 
οδήγησε σε επανεξέταση της αποτελεσματικότητας της 
εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής. Στην επανεξέ
ταση αυτή, η οποία θα έπρεπε να βοηθήσει τα κράτη 
ΑΚΕ να προσαρμόσουν τις δαπάνες τους ώστε να 
χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους 
πόρους, να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες διαρθρω
τικές μεταβολές και να επιτύχουν μια αυστηρότερη δια
χείριση των δημόσιων οικονομικών, συμμετείχαν διά
φοροι διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί και βιομηχα
νικές χώρες. 

Χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τις συνόδους του στις 
21-22 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και 17-19 Ιουνίου στη 
Στουτγάρδη υπογράμμισε την ανάγκη τόνωσης των 
προοπτικών για μια συνεχή και μη πληθωριστική ανά
καμψη, και συνέχισης των προσπαθειών για την 
αύξηση της απασχόλησης και των παραγωγικών επεν
δύσεων. 

Το Συμβούλιο της Στουτγάρδης πιο συγκεκριμένα 
ζήτησε από την Επιτροπή να κάνει πλήρη και συντο
νισμένη χρήση των κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων 
για να στηρίξει και να σταθεροποιήσει την ανάκαμψη, 
και κάλεσε το Συμβούλιο των Κοινοτήτων να χρησιμο
ποιήσει κάθε μέσο για τη ρύθμιση όσο το δυνατόν 
περισσότερων εκκρεμών θεμάτων σχετικά με την εσω
τερική αγορά. Υπογράμμισε επίσης την επείγουσα 
ανάγκη να επισπευσθεί και να ενισχυθεί η ανάληψη, σε 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, ενεργειών κατα
πολέμησης της ρύπανσης του περιβάλλοντος καθώς 
και το σοβαρό κίνδυνο που απειλεί τα δάση της 
Ευρώττης, και επέμεινε στην ανάγκη λήψης άμεσων 
μέτρων. 

Έχοντας συνείδηση των οικονομικών και κοινωνικών 
προβλήματων της Ελλάδας και των δυσχερειών που 
συναντά η χώρα στην πορεία της ολοκλήρωοής της 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
σημείωσε τις ανακοινώσεις της Επιτροπής πάνω σ' 
αυτό το θέμα, με τις οποίες προτείνεται η εξεύρεση 

λύσεων σε κοινοτικό επίπεδο. Αποφάσισε τέλος να 
αναλάβει δράση μεγάλης κλίμακας για να προωθήσει 
την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έτσι, οι 
αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι υπουργοί εξω
τερικών υπέγραψαν την πανηγυρική διακήρυξη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη διακήρυξη αυτή επιβεβαιώ
νουν τη δέσμευσή τους να προχωρήσουν προς μία στε
νότερη ένωση των λαών και των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τονίζουν την ανάγκη να 
δοθεί μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη νέων κοινοτικών 
πολιτικών, την ενθάρρυνση των παραγωγικών επενδύ
σεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με 
τρόπο ώστε να δημιουργηθούν νέες απασχολήσεις, να 
επιτευχθεί μια σταθερή οικονομική μεγένθυση και να 
μειωθεί η ανεργία. 

Στη διακήρυξη υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της 
«χάραξης μιας νέας βιομηχανικής στρατηγικής» με 
στόχο κυρίως «την ενθάρρυνση των επενδύσεων και 
της καινοτομίας», τονίζουν ότι «η συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων στους τομείς προηγμένης τεχολογίας θα 
ενισχυθεί με την εκτέλεση έργων κοινού ενδιαφέ
ροντος» και υπενθυμίζουν ότι η ανάπτυξη της περιφε
ρειακής και της κοινωνικής πολιτικής συνεπάγεται τη 
μεταφορά πόρων προς τις λιγότερο εύπορες περιοχές. 

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στο Συμ
βούλιο των Κοινοτήτων να αρχίσει επειγόντως δια-
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πραγμθ(τεύσεις, σε ειδικές συνόδους, για τη μελλοντική 
χρηματοδότηση της Κοινότητας, την ανάπτυξη κοινο
τικών πολιτικών, τη διεύρυνση, τα ειδικά προβλήματα 
στον τομέα του προϋπολογισμού και την ανάγκη μεγα
λύτερης δημοσιονομικής αυστηρότητας. Οι εργασίες 
αυτές, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονταν 
αρχικά για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Αθήνας το 
Δεκέμβριο, συνεχίστηκαν και κατά τους πρώτους μήνες 
του 1984. 

Στα πλαίσια των κατευθύνσεων αυτών, οι κοινοτικές 
αρχές κατήρτισαν προτάσεις και ενέκριναν αποφάσεις 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Τρά
πεζα. 

Στις 19 Απρίλιου 1983, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την 
Επιτροπή να συνάψει δάνεια μέχρι του ποσού των 3  
δισεκστ. ECU στα πλαίσια του νέου κοινοτικού μέσου 
σύναψης και χορήγησης δανείων (ΝΚΜ III). Στις 13 Ιου
νίου ενέκρινε τη σύναψη ενός πρώτου τμήματος 
δανείων ύψους 1,5 δισεκατ. ECU κατ' ανώτατο όριο, το 
προϊόν των οποίων θα έπρεπε να «διατεθεί, με τη 
μορφή δανειοδοτήσεων, για τη χρηματοδότηση επεν
δυτικών σχεδίων, που πραγματοποιούνται στο έδαφος 
της Κοινότητας και ανταποκρίνονται στους στόχους της 
προτεραιότητας στον ενεργειακό τομέα και τον τομέα 
των έργων υποδομής, και επενδύσεων των μικρομε
σαίων κυρίως επιχειρήσεων στο βιομηχανικό και τους 
άλλους παραγωγικούς τομείς» (βλ. επίσης σελ. 30). 

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο σχέδιο απόφασης 
για τη δημιουργία μηχανισμού του «ευρωπαϊκού 
δανείου για καινοτομίες» από τους πόρους του ΝΚΜ 
III, η διαχείριση των οποίων θα ανατεθεί με εντολή της 
Κοινότητας στην Τράπεζα, για τη χρηματοδότηση, με 
ποσό 100 εκατομ. ECU κατ' ανώτατο όριο και με όρους 
που θα καθοριστούν, πρωτοβουλιών που εισάγουν και
νοτομίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Προκειμένου να σταθεροποιήσει το κοινοτικό βιομηχα
νικό δυναμικό, το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε 
στις 28 Φεβρουαρίου 1984 ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό 
πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης (ESPRIT), το 
οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ ερευνητικών φορέων και βιομηχανίας στις τε
χνολογίες πληροφόρησης: μικροηλεκτρονική τεχνο
λογία λογισμικού, προωθημένη επεξεργασία πληροφο
ριών, πληρογραφική και ολοκληρωμένη παραγωγή με 
υπολογιστή. Το ποσό των 750 εκατομ. ECU που 
εγκρίθηκε για πέντε χρόνια θα συμπληρωθεί με αντί
στοιχη συμμετοχή των βιομηχάνων. 

τικής πολιτικής τηλεπικοινωνιών και τη σημασία ενο
ποίησης των αγορών και τυποποίησης του εξο
πλισμού. 

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο μια νέα πρόταση 
κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε
ρειακής Ανάπτυξης, με την οποία επιδιώκεται η 
κατάργηση του «εκτός ποσοστώσεων» τμήματος και η 
αντικατάσταση των αυστηρών εθνικών ποσοστώσεων 
με «ενδεικτικές ψαλλίδες». 

Ύστερα από αίτηση του Συμβουλίου, η Επιτροπή ετοί
μασε μια ανακοίνωση για την κοινοτική ενεργειακή 
στρατηγική και κατάρτισε ένα πρόγραμμα δράσης στο 
οποίο συνιστά τη χρηματοδοτική ενίσχυση πρωτοβου
λιών για την ορθολογική χρήση της ενέργειας, την 
αναζήτηση ενεργειακών πόρων (κυρίως υδρογονάν
θρακες και ουράνιο) και την πιο ισόρροπη ανάπτυξη 
της προσφοράς χάρη κυρίως στην καλύτερη διασύν
δεση των δικτύων, την εφαρμογή νέας τεχνολογίας και 
την αυξημένη χρήση στερεών καυσίμων. 

Στον τομέα του περιβάλλοντος, το Συμβούλιο ενέκρινε 
το τρίτο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την περίοδο 
1982-1986 το οποίο προβλέπει την εφαρμογή μιας 
σφαιρικής στρατηγικής, η οποία θα επιτρέπει την 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων 
σ' ορισμένες άλλες κοινοτικές πολιτικές, όπως η 
γεωργία, η ενέργεια, η βιομηχανία και οι μεταφορές. Η 
Επιτροπή πρότεινε να αναληφθεί δράση για τη χρημα
τοδοτική στήριξη δύο τομέων προτεραιότητας: τη διά
δοση των «καθαρών» τεχνολογιών και την προστασία 
ορισμένων ευπαθών περιοχών κοινοτικού ενδιαφέ
ροντος. Υπέβαλε εξάλλου στο Συμβούλιο τρεις προτά
σεις οδηγίας σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τον έλεγχο των εκπομπών 
των μεγάλων εγκαταστάσεων καύσης και τον καθο
ρισμό των προτύπων ποιότητας του αέρα που αφο
ρούν το διοξείδιο του αζώτου. Την 1η Μαρτίου 1984, το 
Συμβούλιο ενέκρινε την πρώτη από τις προτάσεις 
αυτές. Εξάλλου στις 11 Μαρτίου 1983, άρχισε να ισχύει 
η Σύμβαση της Γενεύης για τη διαμεθοριακή ρύπανση 
της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση. 

Η Τράπεζα προσχώρησε (ή στις 26 Απριλίου 1983 στη 
Διακήρυξη για το Περιβάλλον και την Οικονομική Ανά
πτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες, την οποία υπέ
γραψαν στις 10 Ιουνίου 1981 δέκα διεθνείς οργανισμοί. 
Συμμετέσχε εξάλλου στην τέταρτη συνδιάσκεψη της 
Επιτροπής για το Περιβάλλον των Διεθνών Αναπτυ
ξιακών Οργανισμών, η οποία πραγματοποιήθηκε στη 
Νέα Υόρκη από τις 30 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 1983. Η 

Το Συμβούλιο, εξάλλου, έλαβε γνώση μιας ανακοίνωσης 
της Επιτροπής για την ανάγκη εφαρμογής μιας κοινο- ') Βλ. ετήσια έκθεση 1982. 
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Χρηματοοικονομικές κατευθύνσεις 

πέμπτη συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Λου
ξεμβούργο μεταξύ 13 και 15 Ιουνίου 1984. 

Στην ανακοίνωση της προς το Συμβούλιο για τη χρημα-
τοττιστωτικη ενοττοίηση, η Επιτροπή συνιστά τη 
δημιουργία μιας κοινοτικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, 
εφοδιασμένης με αποτελεσματικά μέσα κινητοποίησης 
και διάθεσης των αποταμιευτικών πόρων, για την 
εξυπηρέτηση της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης 
και την ενίσχυση της διάρθρωσής της. Συνιστά επίσης 
την ανάπτυξη του ρόλου του ECU και τη χρήση του ως 
υπόβαθρο για τις οικονομικές συναλλαγές στους κόλ
πους της Κοινότητας και ως μέσο διεθνούς έκφρασης 
μιας διαμορφούμενης νομισματικής ένωσης. 

Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 21 Φεβρουαρίου 1984 να 
μεταβάλει το καθεστώς της Γροιλανδίας, σε σχέση με 
την Κοινότητα, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1985. Η 
μεταβολή αυτή, που πρέπει να επικυρωθεί από τα κοι
νοβούλια των κρατών μελών, αποσκοπεί στη παροχή 
στη Γροιλανδία ενός καθεστώτος ανάλογου με εκείνο 
που έχουν οι συνδεδεμένες με την Κοινότητα υπερπό
ντιες χώρες και εδάφη. 

Διεύρυνση 

Το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας, ύστερα 
από σύσταση του Συμβουλίου των Κοινοτήτων, αποφά
σισε να εγκρίνει την παράταση της προενταξιακής 
χρηματοδοτικής συνεργασίας με την Πορτογαλία 
(δάνεια ύψους 75 εκατομ. ECU από τους ιδίους πόρους 
της Τράπεζας) και την Ισπανία (100 εκατομμύρια) για 
την περίοδο από την 1η Ιουλίου 1983 έως τις 30 Ιουνίου 
1984. Το Συμβούλιο των Υπουργών επίσης συμφώνησε 
να εξετάσει, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1984, το 
θέμα της παράτασης αυτής της χρηματοδοτικής συνερ
γασίας υπό το φως της εξέλιξης των διαπραγματεύ
σεων προσχώρησης. 

Συνεργασία για την ανάπτυξη 

Το 1983 χαρακτηρίστηκε από την έναρξη ισχύος των δεύ
τερων χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων με τις χώρες του 
Μαγκρέμπ και του Μασράκ, στα οποία καθορίζεται το 
ύψος των ενισχύσεων τις οποίες μπορεί να χορηγήσει 
η Κοινότητα, με τη μορφή κυρίως δανείων από τους 
ιδίους πόρους της Τράπεζας, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
1986 (βλ. σελ. 69). 

Ένα δεύτερο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, πενταετούς 
ισχύος, υπογράφηκε το Δεκέμβριο με την Κύπρο, ενώ 
προβλέπεται ν' αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη 
Μάλτα. Την 1η Ιανουαρίου 1984 άρχισε να ισχύει το 
πρωτόκολλο που είχε συναφθεί με το Ισραήλ στις 24  
Ιουνίου 1983. Όσον αφορά την Τουρκία, συνεχίστηκε η 
τρέχουσα διαχείριση των ισχυουσών συμφωνιών έως 
ότου επαναληφθεί η χρηματοδοτική συνεργασία. 

Η Κοινότητα άρχισε στις 6 και 7 Οκτωβρίου τις διαπραγ
ματεύσεις με τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού, στα οποία προστέθηκαν η Αγκόλα και η 
Μοζαμβίκη, για τη σύναψη μιας νέας σύμβασης συνερ
γασίας ECK—ΑΚΕ η οποία θα αντικαταστήσει τη δεύ
τερη σύμβαση της Λομέ που άρχισε να ισχύει την 1η 
Ιανουαρίου 1981 και λήγει, κατ' αρχή, στις 28 Φεβρουα
ρίου 1985. Η Κοινότητα επιμένει στην ενίσχυση των 
εγγενών παραγόντων ανάπτυξης των κρατών ΑΚΕ και 
στην προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην 
υπαίθρια γεωργία για την εξασφάλιση μεγαλύτερης 
επισιτιστικής αυτάρκειας. 'Αλλα σημεία της εντολής 
που έλαβε η Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις αυτές 
προβλέπουν κυρίως αύξηση των χορηγήσεων υπέρ 
των μικρομεσαίων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επι
χειρήσεων, καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων 
βάσης, ενθάρρυνση των οικονομικά βιώσιμων δρα
στηριοτήτων αναζήτησης και αξιοποίησης μεταλλευ
τικών πόρων, ενίσχυση των ενεργειακών πολιτικών και 
πιο προωθημένη συνεργασία στον τομέα της θαλάσ
σιας αλιείας. 

27 



919 

M 

•/ 
l1 



Oi χρηματοδοτήσεις παραγωγικών επενδύσεων, και κυρίως βιομηχανικών, 
σημείωσαν και νέα αύξηση το 1983 και έφτασαν τα 1565 εκατομμύρια. Το 
μεγαλύτερο μέρος τους ( 1 193 εκατομμύρια, από τα οποία τα 485  
προέρχονται από τους πόρους του ΝΚΜ) χορηγήθηκε με τη μορφή 
συνολικών δανείων για επενδύσεις κυρίως των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 3243 επενδυτικές πρωτοβουλίες (από ης οποίες 1523με 
πόρους του ΝΚΜ) χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις από τα εκκρεμή 
συνολικά δάνεια. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Χρησιμοποιηθέντα μέσα και επιδιωκόμενοι στόχοι 

Δάνεια από τους ιδίους πόρους 
της Τράπεζας και εγγυήσεις 

Οι στόχοι οικονομικής πολιτικής τους οποίους πρέπει 

να πληρούν τα δάνεια που χορηγούνται στο εσωτερικό 

της Κοινότητας από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

ορίζονται στο άρθρο 130 της Συνθήκης της Ρώμης και 

καθορίζονται ακριβώς στο Καταστατικό της Τράπεζας 

και στις γενικές κατευθύνσεις πιστωτικής πολιτικής τις 

οποίες χάραξε το Συμβούλιο των Διοικητών της. Στην 

πράξη η Τράπεζα χρηματοδοτεί; 

— κατά προτεραιότητα επενδυτικά προγράμματα 

στους παραγωγικούς κλάδους καθώς και στους τομείς 

των υποδομών και της ενέργειας, τα οποία συμβάλ

λουν στην οικονομική ανάπτυξη των προβληματικών 

περιοχών — επενδύσεις περιφερειακού ενδιαφέ

ροντος, 

— επενδυτικά προγράμματα που παρουσιάζουν κοινό 

ενδιαφέρον για περισσότερα του ενός κράτη μέλη ή 

για την Κοινότητα στο σύνολό της καθώς και επενδύ

σεις για τον εκσ\)γχρονισμό και τη μετατροπή επι-

χεφήσεων ή για τη δημιουργία νέων δραστη

ριοτήτων που συνεπάγεται η προοδευτική εγκαθί

δρυση της κοινής αγοράς. 

Στις τελευταίες αυτές κατηγορίες εντάσσονται: 

— οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα που συμβάλ

λουν στην υλοποίηση του στόχου μείωσης της ενεργει

ακής εξάρτησης της Κοινότητας από το πετρέλαιο: 

αξιοποίηση εγχώριων πόρων, ορθολογική χρήση της 

ενέργειας, διαφοροποίηση των εισαγωγών, 

— οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού και μετατροπής 

επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για ορισμένες εργασίες 

εκσυγχρονισμού ή μετατροπής που απαιτούνται λόγω 

της προοδευτικής εγκαθίδρυσης της κοινής αγοράς ή 

έχουν καταστεί απαιραίτητες λόγω των διαρθρωτικών 

δυσχερειών, ή για ειδικές επενδύσεις που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονης και 

προηγμένης τεχνολογίας, ή ακόμα για επενδύσεις 

που πραγματοποιούνται με τη στενή τεχνική και οικο

νομική συνεργασία επιχειρήσεων από διάφορες 

χώρες μέλη, 

— οι υποδομές κοινοπκού ενδιαφέροντος, ή κοινού 

ενδιαφέροντος, που συμβάλλουν στην οικονομική ενο

ποίηση της Ευρώπης (αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρο

μικές γραμμές, πλωτές οδοί, τηλεπικοινωνίες για τη 

βελτίωση των ενδοκοινοτικών σχέσεων) ή την επίτευξη 

κοινοτικών στόχων όπως η προστασία του περι

βάλλοντος. 

Επιπλέον, η Τράπεζα χορηγεί από τους ιδίους της 

πόρους δάνεια με επιδότηση επιτοκίου σε βάρος του 

γενικού προϋπολογισμού των Κοινοτήτων για την ανα

συγκρότηση των περιοχών της νότιας Ιταλίας τις 

οποίες έπληξαν οι σεισμοί του 1980. 

Πίνακας 2: Δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1983 από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας 

Κατανομή κατά θέση. οικονομικό στόχο και τομέα εκατομ ECU) 

Στόχος Τομέας 
Περιφε
ρειακό 
ενδια
φέρον 

Ενεργειακοί 
στόχοι (2) 

Υποδομές 
κοινοτικού 

ενδιαφέ
ροντος 

Εκσυγ
χρονισμός 

και μετατροπή 
επιχειρήσεων Μείον (1) Σύνολο (3) 

Βιομηχανία. 
Γεωργία. 

Υπηρεσίες Ενέργεια (2) Υποδομές 

Δανία 15.1 241,0 3,6 — — 259,7 20,5 210,3 28.9 
Γερμανία 22,9 129,3 — 20,9 - 20.9 152,2 22,9 129,3 — 
Ελλάς 364,3 107,8 51,2 — - 159,0 364,3 53,2 107,8 193,3 
Γαλλία 425,5 269,5 26,1 — - 13,2 707,9 152,6 209,4 345,7 
Ιρλανδία 234,6 — — — — 234,6 13,9 19,3 201,4 
Ιταλία 1421,1 487,4 109,0 172,2 - 244,0 1945.7 749,5 458,4 737,8 
Ηνωμιένο 
Βασίλειο 359,7 270,9 33,2 — - 72,5 591,3 53,4 268,0 269,9 

Σύνολο 2 843,2 1 505,9 223,1 193,1 -509,5 4 255,7 1 076,2 1402,5 1777,0 

0) Προκειμένου να ληφθούν υττόψη οι διττλοχρησίες στην περίτττωση χορηγήσεων που δικαιολογούνται με αναφορά σε πολλούς στόχους. 

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

(3) Οι καταβολές που έγιναν κατά το 1983, εν μέρει στα πλαίσια δεαιειακών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί προηγουμένως, έφτασαν τα 3 845,6 εκατομ. 
ECU (με τιμές μετατροπής της 31.12,1983). 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της, η Τρά

πεζα μεριμνά «ώστε τα κεφάλαιά της να χρησιμοποι

ούνται κατά τον πιο ορθολογικό τρόπο προς το συμ

φέρον της Κοινότητας» και παρεμβαίνει μόνο «όταν η 

εκτέλεση του σχεδίου συντελεί γενικά στην αύξηση της 

οικονομικής παραγωγικότητας και ευνοεί την πραγμα

τοποίηση της κοινής αγοράς». 

Σε εφαρμογή του ίδιου αυτού άρθρου, το οποίο ορίζει 

στα εδσφιά του 4 και 5 ότι ούτε η Τράπεζα ούτε τα 

κράτη μέλη «πρέπει να επιβάλουν όρους, βάσει των 

οποίων τα δανειζόμενα ποσά πρέπει να δαπανώνται 

στο εσωτερικό ορισμένου κράτους μέλους» και ότι η Τρά

πεζα «δύναται να εξαρτά τη χορήγηση δανείων από τη 

διενέργεια διεθνών διαγωνισμών», η Τράπεζα ζητά για 

τα έργα και τον εξοπλισμό που χρηματοδοτεί να 

προκηρύσσεται, κατά το δυνατό, διεθνής διαγωνισμός 

στον οποίο θα μπορούν να συμετάσχουν φορείς τουλά

χιστον από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Κοι

νότητας. Στη συνέχεια εξετάζει με τους επενδυτές τη 

διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν γΓ αυτό. 

λαμβανομένης υπόψη της φύσης και της σπουδαι

ότητας του αντίστοιχου έργου, και βεβαιώνεται ότι 

τηρούνται οι κοινοτικές οδηγίες σε θέματα κρατικών 

προμηθειών και δημόσιων έργων. 

Στον πίνακα 2 γίνεται η κατανομή 196 δανειακών συμβά

σεων και 3 συμβάσεων εγγυήσεων που έχουν συναφθεί 

το 1983 από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων που πραγματοποιούνται 

στο εσωτερικό της Κοινότητας, σύμφωνα με τους 

παραπάνω οριζόμενους στόχους και κατά τομέα και 

θέση επενδυτικού σχεδίου. 

Δάνεια από τους πόρους του ΝΚΜ 

Η Τράπεζα χορηγεί από το 1979 δάνεια από τους 

πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και 

χορήγησης δανείων, για το οποίο έχει εγκρίνει το Συμ

βούλιο των Κοινοτήτων πρώτα δύο τμήματα δανείων 

ύψους 500 εκατομμυρίων το καθένα (ΝΚΜ I), στη συ

νέχεια ένα τρίτο ύψους ενός δισεκατομμυρίου (ΝΚΜ II) 

και τέλος, το 1983, ένα πρώτο τμήμα ύψους 1 500 εκα

τομμυρίων στα πλαίσια μιας συνολικής έγκρισης 3  

δισεκατ. ECU (ΝΚΜ III). 

Τα δάνεια αυτά πρέπει να πληρούν τις κατευθυντήριες 

γραμμές που έχει καθορίσει σχετικά το Συμβούλιο των 

Κοινοτήτων, βάσει των οποίων αποφασίζει η Επιτροπή 

για τη δυνατότητα επιλογής των επενδυτικών προ

γραμμάτων. Σύμφωνα με την εγκριθείσα διατύπωση 

της εγκριτικής απόφασης για το ΝΚΜ II, τα δάνεια αυτά 

αφορούν: 

— επενδύσεις για την ορθολογική χρήση της ενέργειας, 

την υποκατάσταση του πετρελαίου με άλλες ενερ

γειακές πηγές σ' όλους τους κλάδους της οικονομίας 

καθώς και τις υποδομές που επιτρέπουν την υποκατά

σταση αυτή, 

— υποδομές τόσο περιφερειακού όσο και κοινοτικού 

ενδιαφέροντος που συνδέονται με την ανάπτυξη 

παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως οι τηλεπικοινω

νίες, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών πληρο

φόρησης, και οι μεταφορές, περιλαμβανομένης της 

μεταφοράς ενέργειας, 

— επενδυτικές πρωτοβουλίες των μικρομεσαίων 

κυρίως επιχειρήσεων στη βιομηχανία και τους άλλους 

Πίνακας 3: Δάνεια ττου χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1983 αττό τους ττόρους του ΝΚΜ 

Κατανομή κατά θέση. οικονομικό στόχο και τομέα 

(σε εκατομ- ECU) 

Στόχος 

Υποδομές 
περιφερεια- Υποδομες 

Τομέας 

κού ενδια
φέροντος (^) 

κοινοτικού Ενεργειακοί 
ενδιαφέροντος στόχοι (2) 

Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις Μείον (1) Σύνολο (3) 

Βιομηχανία 
Γεωργία Ενέργεια (2) 

Υποδο
μές (4) 

Δανία — — 83,2 22,2 — 105,4 22,2 83,2 — 
Ελλάς 85,3 — 35,0 — - 35,0 85,3 — 35,0 50,3 
Γαλλία 29,7 — 80,7 105,5 - 29,7 186,2 105,5 44,3 36,4 
Ιρλανδία 69,4 — 46,8 — - 46,8 69,4 3,8 46,8 18,8 

Ιταλία 353,3 30,2 37,7 289,5 - 45,4 665,4 289,5 37,7 338,2 

Ηνωμένο 
Βασίλειο — — 32,0 68,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

Σύνολο 537,7 30,2 315,4 485,3 -156,8 1 211,8 489,1 279,0 443,7 

(η Βλ. σημ. 1 του πίνακα 2. 

(2) Βλ. σημ. 2 του πίνακα 2. 

(3) Οι καταβολές που έγιναν κατά το 1983. εν μέρει στα πλαίσια δανειακών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί προηγουμένως, έφτασαν τα 964 εκατομ. ECU  
(με τιμές μετατροττής της 31. 12. 1983). 

(<) Η διαφορά μεταξύ των θέσεων -Υποδομές περιφερειακού ενδιαφέροντος- και -Υποδομές- εξηγείται από την κατάταξη στη θέση «Υποδομές περιφερεια
κού ενδιαφέροντος» ορισμένων ενεργειακών επενδυτικών προγραμιμάτων που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης. 
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παραγωγικούς κλάδους για τη διάδοση των καινοτο

μιών και της νέας τεχνολογίας, η ανάληψη των οποίων 

συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στη δημιουργία απασχολή

σεων. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα δάνεια από τους 

πόρους του ΝΚΜ II αναφέρονται στην ετήσια έκθεση 

1982, σελ. 27. 

Έχει εγκριθεί επιπλέον μέχρι του ποσού των 1 000 εκα

τομμυρίων — αφαιρουμένων των πράξεων από τους 

ιδίους πόρους της Τράπεζας που πραγματοποιούνται 

για τον ίδιο σκοπό — η σύναψη δανείων ΝΚΜ για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων που αποσκοπούν στην 

ανασύσταση των μέσων παραγωγής και την ανασυ

γκρότηση της οικονομικής και κοινωνικής υποδομής 

των περιοχών της Ιταλίας τις οποίες έπληξαν οι 

σεισμοί του Νοεμβρίου 1980. 

Θα ήταν σκόπιμο τέλος να υπενθυμιστεί ότι το δεύτερο 

τμήμα των 500 εκατομμυρίων του ΝΚΜ I μ πορεί να δια

τεθεί, σε εξαιρεπκές περιπτώσεις και μέχρι του ποσού 

των 100 εκατομμυρίων, για την κατασκευή βιομηχα

νικών κτιρίων για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών και 

κατοικιών με την προϋπόθεση ότι αποτελούν μέρος 

ενός γενικότερου προγράμματος το οποίο συμβάλλει 

στην οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη μιας 

περιοχής της Κοινότητας. 

Τα έργα, και ο τρόπος κατασκευής τους, πρέπει να 

είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και του 

παράγωγου δικαίου, σε θέματα κυρίως ανταγωνισμού, 

και με τους κοινοτικούς κανόνες και πολιτικές που 

εφαρμόζονται στους εν λόγω τομείς. 

Η Τράπεζα έχει εντολή να χορηγεί αυτά τα δάνεια εξ 

ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Κοι

νότητας, Κατ' αρχάς αναγνωρίζει τα επενδυτικά προ

γράμματα και στη συνέχεια, αφού αποφασίσει η Επι-

τροττή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη δυνατότητα 

επιλογής του κάθε προγράμματος, αξιολογεί τις αιτή

σεις, αποφασίζει για τη χορήγηση των δανείων και δια

χειρίζεται τα δάνεια σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το Καταστατικό της και τα κριτήριά 

της. Η Επιτροπή διαπραγματεύεται τη σύναψη των 

δανείων και καταβάλλει το προϊόν τους στην Τράπεζα, 

η οποία εξασφαλίζει, κατά περίπτωση, την προσωρινή 

του τοποθέτηση. 

Στον πίνακα 3 υπάρχει η κατανομή των 50 δανειακών 

συμβάσεων από τους πόρους του ΝΚΜ που υπέγραψε 

η Τράπεζα μαζί με την Επιτροπή το 1983, σύμφωνα με 

τους παραπάνω οριζόμενους στόχους, κατά τομέα και 

θέση επενδυπκού σχεδίου. Το 1983 άρχισε να εφαρμό

ζεται το πρώτο τμήμα δανείων του ΝΚΜ III και δε

σμεύθηκε το σύνολο σχεδόν των ποσών που παρέ

μεναν αδιάθετα στα πλαίσια του ΝΚΜ I και II. 

Οι οικονομικοί στόχοι στους οποίους πρέπει να αντα

ποκρίνονται τα χρηματοδοτούμενα από τους πόρους 

του ΝΚΜ επενδυτικά σχέδια, είναι παραπλήσιοι με τους 

στόχους την επίτευξη των οποίων επιδιώκει η Τράπεζα 

με τα δάνεια από τους ιδίους της πόρους. Τα δάνεια 

που χορηγούνται από τα δύο αυτά είδη πόρων κατευθύ

νονται συχνά στο ίδιο επενδυτικό πρόγραμμα. Γ ι' αυτό 

το λόγο, η χρηματοδοτική δραστηριότητα παρουσιά

ζεται συνολικά ενώ γίνεται σαφής διάκριση των χρημα

τοδοτήσεων ανάλογα με την προέλευση των πόρων. 

Πίνακας 4: Δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου σε βάρος του γενικού προϋπολογισμού των Κοι

νοτήτων κατά το 1983 
(σε εκατομ. ECU) 

Δάνεια επιδοτούμενα στα πλαίσια Ποσοστό των επιδοτού
μενων δανείων ως προς το 

σύνολο των χορηγήσεων του ΕΝΣ της ανασυγκρότησης 

Ποσοστό των επιδοτού
μενων δανείων ως προς το 

σύνολο των χορηγήσεων 
απο 

ιδίους 
πόρους 

απο 
πόρους 

του ΝΚΜ 

από 
ιδίους 

πόρους 

από 
πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο 

στην 
ενδιαφερόμενη 

χώρα 
στο εσωτερικό 

της Κοινότητας 

Ιταλία (1) 516,7 137,6 61,1 208,1 923,5 35,4 16,9 
Ιρλανδία 171,1 69,4 — — 240,5 79.1 4.4 

Σύνολο 687,8 207,0 81.1 208,1 21.3 

Γενικό σύνολο (3) 894,8(2) 269,2 1164,0 

(1) Πάνω οπό 0,5 εκατομ. ECU γιο ενσ επιδοτούμενο δάνειο που χορηγήθηκε στην Ιταλία στα πλαίσια προστασίας της πολιπσηκής κληρονομιάς της 
Κοινότητας. 

(2) Το αντίστοιχο ποσό για το 1982 ανέρχεται σε 1171.5 εκατομμύρια και περιλαμβάνει τα δάνεια που οδήγησαν σε καταβολή ή σε λογιστική καταχώρηση της 
επιδότησης κατά το 1983 

(3) Οι εκταμιεύσεις που έγιναν το 1983, εν μέρει σε εκτέλεση δανειακών συμβάσεων που είχαν υπογραφεί προηγουμένως, έφτασαν τα 1106.7 εκατομ. ECU  
(με πμές μετατροττής της 31. 12. 1983) και κατανέμονται ως εξής: επιδοτούμενα στα πλαίσια του ΕΝΣ δάνεια από ιδίους πόρους: 701,4 εκατομ. ECU (από 
τα οποία 30,3 εκατομ. ECU από συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από το 1983) και από τους πόρους του ΝΚΜ: 226,8 εκατομ. ECU (από τα οποία 
15,5 εκατομ. ECU είχαν υπογραφεί πριν από το 1983), επιδοτούμενα δάνεια για την ανασυγκρότηση από ιδίους πόρους: 73,5 εκατομ. ECU (από τα 
οποία 11,1 εκατομ. ECU είχαν υπογραφεί πριν από το 1983) και από πόρους του ΝΚΜ: 105 εκατομ ECU (από τα οποία 23,4 εκατομ. ECU από 
συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από το 1983). 
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Δάνεια χορηγούμενα με επιδότηοτι επι
τοκίου σε βάρος του γενικού προϋπολο
γισμού της Κοινότητας 

Από τα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα από τους 
ιδίους της πόρους ή από τους πόρους του ΝΚΜ, 43  
δάνεια συνολικού ύψους 894,8 εκατομμυρίων 
χορηγήθηκαν με εττιδότηση επιτοκίου κατά 3 %, η 
οποία θεσπίστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Συστήματος (ENI) με τον κανονισμό 
του Συμβουλίου της 3ης Αυγούστου 1979 για επενδύ
σεις που πραγματοποιούνται στις λιγότερο εύπορες 
χώρες μέλη που συμμετέχουν πλήρως στο ENI. Η 
κατανομή των δανείων αυτών κατά προέλευση πόρων 
μεταξύ Ιταλίας και Ιρλανδίας γίνεται στον πίνακα 4 (ή. 
Κατά τη χρήση 1983 δεσμεύθηκε πλήρως το ποσό του 
ενός δισεκατομμυρίου που είχε προβλεφθεί για την 
επιδότηση επιτοκίου επί πέντε χρόνια των δανείων 
που χορηγούνται από τους ιδίους πόρους της Τρά
πεζας και τους πόρους του ΝΚΜ. 

(') Τα ποσά αυτά διαφέρουν ελαφρά από τα ποσά που αναφέρει η Επι-

τροττή, διότι η μετατροπή τους σε ECU έγινε με τιμές μετατροπής που 

ίσχυαν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Τα ποσά που αναφέρει η Επιτροπή, 

για λόγους πιστότητας με τα ποσά των ίδιων των επιδοτήσεων, είναι: 

772,9 εκατομμύρια για την Ιταλία και 290 εκατομμύρια για την Ιρλανδία ή 

συνολικά 1 062,9 εκατομμύρια. 

Τα δάνεια που χορηγήθηκαν για την ανασυγκρότηση 
των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας (Καμπανία 
και Βασιλικάτα) με επιδότηση επιτοκίου κατά 3% το 
χρόνο για 12 χρόνια κατ' ανώτατο όριο σε βάρος του 
γενικού προϋπολογισμού των Κοινοτήτων έφτασαν τα 
269,2 εκατομμύρια. Εάν ληφθούν υπόψη και τα δάνεια 
ύψους 523 εκατομμυρίων που είχαν χορηγηθεί κατά το 
1981 και το 1982, βλέπουμε ότι έχει δεσμευθεί το 80%  
περίπου του συνολικού ποσού των επιδοτούμενων 
δανείων. Επιπλέον, επιδοτήθηκε από το γενικό προϋ
πολογισμό των Κοινοτήτων ένα δάνειο ύψους 500 000  
ECU που χορηγήθηκε στην Ιταλία, λόγω της συμβολής 
του στη διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς της Κοινότητας. 

Τα δάνεια από ιδίους πόρους και από πόρους του ΝΚΜ 
έχουν επιδοτηθεί κατά το 17,6 % και το 34,3 % της αξίας 
τους. Από τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ιταλία επι
δοτήθηκε το 35,4 % και από τα δάνεια στην Ιρλανδία το 
79,1 %. 

Τα δάνεια αυτά αναφέρονται στα κεφάλαια που 
παρουσιάζουν τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας (σελ. 50 έως 62) και τα δάνεια από τους 
πόρους του ΝΚΜ (σελ. 63 έως 66). 

Επισκόπηση των χρηματοδοτήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Τα δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα το 1983 από τους ιδίους της πόρους για τη χρηματοδότηση επενδυτικών 
προγραμμάτων στις χώρες μέλη έφθασαν τα 4 255,7 εκατομ. ECU έναντι 3 453,2 εκατομμυρίων το 1982. Τα 
δάνεια από τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) ανήλθαν σε 1 211,8  
εκατομμύρια έναντι 791 εκατομμυρίων το 1982 (βλ. πίνακα 5). 

Οι χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας πέρασαν έτσι από 4 244,2 εκατομμύρια το 1982 σε 5 467,5 εκατομ
μύρια το 1983, σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 29 % έναντι αύξησης κατά 26 % το 1982. 

Με τη συνεχή αύξηση των χρηματοδοτήσεών της, η Τράπεζα συμβάλλει, σύμφωνα με την αποστολή που της 
έχει ανατεθεί, στην ανάπτυξη των προβληματικών περιοχών, στη μείωση της εξάρτησης της Κοινότητας από 
το πετρέλαιο και, με ορισμένες προϋποθέσεις, στον εκσυγχρονισμό ή τη μετατροπή βιομηχανικών επιχειρή
σεων με την ανάπτυξη κυρίως προηγμένης τεχνολογίας. Ανταποκρίνεται έτσι στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων απασχολήσεων. 

Το 1983 χαρακτηρίστηκε από τη νέα και έντονη αύξηση των πιστώσεων στις μικρομεσαίες βιομηχανικές κυρίως 
επιχειρήσεις και σε μικρότερο βαθμό στις υπηρεσίες και τη γεωργία. Οι πιστώσεις που διατέθηκαν από 
εκκρεμή συνολικά δάνεια υπερδιπλασιάστηκαν και πέρασαν από 453,5 εκατομμύρια το 1982 (όλα από ιδίους 
πόρους) σε 1 043,2 εκατομμύρια το 1983, από τα οποία 560,8 από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και 482,4  

από τους πόρους του ΝΚΜ. 

Οι χρηματοδοτήσεις παρέμειναν συγκεντρωμένες στις 
χώρες μέλη με τα οξύτερα διαρθρωτικά προβλήματα: 
61,5% των δανείων από τους ιδίους πόρους της Τρά
πεζας και από τους πόρους του ΝΚΜ αφορά έργα που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, την Ελλάδα και την 
Ιρλανδία. Η Τράπεζα συντέλεσε έτσι με τη μεταφορά 
σημαντικών εξωτερικών πόρων στη χρηματοδότηση 
επενδύσεων προτεραιότητας. 
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Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που έχουν χρημα

τοδοτηθεί, κατά 28,4 % κατά μέσο όρο, υπολογίζεται ότι 

ξεπερνά τα 18 δισεκατομμύρια από τα οποία 3,6 δισε

κατομμύρια αφορούσαν βιομηχανικές επενδύσεις. 

Οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει — σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που δόθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

αιτήσεων δανείων — να επιτρέψουν την άμεση 

δημιουργία 33 000 περίπου μόνιμων θέσεων εργασίας 

από τις οποίες 28 000 στη βιομηχανία. 26 000 περίπου 

από τις θέσεις αυτές υπολογίζεται ότι θα δημιουργη

θούν από μικρομεσαίες πρωτοβουλίες στα πλαίσια 

συνολικών δανείων. Οι χρηματοδοτήσεις για τον 

εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, και ιδιαίτερα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συντέλεσαν στη βελτίωση 

της παραγωγικότητας και της οικονομικής θέσης επι

χειρήσεων που απασχολούν 200 000 άτομα. 

Επιπλέον, οι εργασίες και ο εξοπλισμός που χρειά

ζονται για την εκτέλεση των έργων συμβάλλουν στην 

απασχόληση σημαντικού αριθμού εργαζομένων σε διά

φορους κλάδους κατά την περίοδο κατασκευής τους 

που μπορεί να είναι μερικές φορές αρκετά μεγάλη. Οι 

άμεσες η εμμεσες αυτές προσωρινές επιπτώσεις εκτι

μούνται ως παροχή εργασίας σε 480 000 άτομα για ένα 

χρόνο, πράγμα που σημαίνει τη δημιουργία 145 000  

θέσεων εργασίας κατά τα δύο πρώτα χρόνια και λιγό

τερων στη συνέχεια. Αν ληφθούν υπόψη οι ανάλογες 

επιπτώσεις των προγραμμάτων που χρηματο

δοτήθηκαν κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, τότε φτά

νουμε σ' ένα δυναμικό 450 000 — 500 000 ατόμων η δρα

στηριότητα των οποίων ενισχύθηκε κατά το 1983. 

Η μέση διάρκεια των δανειακών συμβάσεων που υπο

γράφηκαν το 1983 ήταν 14 χρόνια για τα έργα υπο

δομής και τα ενεργειακά προγράμματα και 10 για τις 

βιομηχανικές επενδύσεις, 

Το 90 % των επενδύσεων αυτών πραγματοποιήθηκε 

στον ιδιωτικό τομέα. Οι πιστώσεις από συνολικά δάνεια 

που χορηγούνται σε δημόσιους ή ημιδημόσιους χρημα

τοδοτικούς οργανισμούς συμβάλλουν, φυσικά, στη 

χρηματοδότηση ιδιωτικών κυρίως επιχειρήσεων. Το 

90% των ενεργειακών έργων εκτελούνται από δημό

σιους οργανισμούς όπως και το σύνολο σχεδόν των 

έργων υποδομής. 

Πίνακας 5; Χορηγήσϋΐς στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά τα έτη 1983 και 1982 και κατά την περίοδο 1979—1983 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου 

1983 1982 1979-1983 

από ιδίους 
πόρους 

από πόρους 
τουΝΚΜ Σύνολο 

από ιδίους 
πόρους 

απο 
πόρους 

του ΝΚΜ Σύνολο 
από ιδίους 

πόρους 
από πόρους 

τουΝΚΜ Σύνολο 

Θέση εκατομ. 
ECU % 

εκατομ. 
ECU % 

εκατομ. 
ECU % 

εκατομ. 
ECU % 

εκατομ. 
ECU 

εκατομ. 
ECU % 

εκατομ. 
ECU % 

εκατομ. 
ECU % 

εκατομ. 
ECU % 

Βέλγιο 60,5 1,7 60,5 1.4 454,5 2.9 454,5 2,4 
Δανία 259,7 6,1 105,4 8.7 365,1 6,7 209.3 6.1 96,0 305,3 7,2 708,5 4,6 219,5 7,3 928,0 5.0 
Γ ερμανία 152,2 3.6 152,2 2,8 20,8 0,6 20,8 0.5 527,1 3.4 527,1 2.8 
Ελλάς 364,3 8.6 85,3 7.0 449.6 8,2 333,6 9.7 124,9 458,5 10,8 841.6 5,4 210,3 7,0 1051,9 5,7 
Γαλλία 707.9 16,6 186,2 15,4 894,1 16,4 424,3 12,3 37,6 461,9 10,9 1860,6 12,0 264,1 8,7 2 124,7 11,5 
Ιρλανδία 234,6 5,5 69,4 5,7 304,0 5.6 325,4 9.4 83,1 408,5 9,6 1 472,6 9.5 298,3 9,9 1 770,9 9,5 
Ιταλία 1945,7 45,7 665,4 54,9 2611,1 47,7 1 588,7 46,0 449,4 2 038,1 48,0 6 843,7 44,0 1 785,9 59,2 8 629,6 46,5 
Λουξεμβούργο 

Κάτω Χώρες 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 591,3 13,9 100,1 8,3 691,4 12,6 490,6 14,2 490,6 11.6 2 727,6 17,5 239,3 7.9 2 966,9 16,0 
Έξω από την 
ΚοιυύτΓ|τα (ή 113,0 0,7 113,0 0,6 

Σύνολο 4 255,7 100,0 1211,8 100,0 5 467,5 100,0 3453,2 100,0 791,0 4 244,2 100,0 15 549.2 100,0 3 017,4 100,0 18 566,6 100,0 

από τα οποία 
εγγυήσεις 97,6 2,3 393.9 2.5 

(') Πράξεις που ενδιαφέρουν άμεσα την Κοινότητα και πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 18, παράγραφος 1. εδάφιο 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με 
το οποίο το Συμβούλιο των Διοικητών μπορεί να επιτρέψει τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων έξω από την Κοινότητα. 
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Κατανομή κατά οικονομικό στόχο 

Η κατανομή των δανείων κατά οικονομικό στόχο, στην επίτευξη του οποίου συμβάλλουν τα χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα, χαρακτηρίζεται το 1983 από τη σαφή υπεροχή των χορηγήσεων για προγράμματα περιφερει· 

ακής ανάπτυξης και την πρόοδο εκείνων που ανταποκρίνονται στους ενεργειακούς στόχους της Κοινότητας 

και τους στόχους προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης των επενδύσεων των μικρομεσαίων επιχειρή

σεων. 

Τα δάνεια για προγράμματα περιφερειακού ενδιαφέ

ροντος που έφτασαν τα 3 380,9 εκατομμύρια (2 843,2  

εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 537,7 εκατομμύρια 

από πόρους του ΝΚΜ) χορηγήθηκαν κυρίως στην 

Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

την Ιρλανδία. Στα δάνεια αυτά περιλαμβάνονται 61,1  

εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 208,1 εκατομμύρια 

από πόρους του ΝΚΜ που χορηγήθηκαν για την ανα

συγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας. 

Οι πιστώσεις αυτές, που αποτελούν το 66 % περίπου 

της δραστηριότητας της Τράπεζας, συγκεντρώθηκαν 

στις περιοχές στις οποίες δίνει απόλυτη προτεραιότητα 

η περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας ή ακόμα στις 

περιοχές με τη μεγαλύτερη ανεργία και το χαμηλότερο 

κατά κεφαλή εισόδημα. 

Τα δάνεια για τηλεπικοινωνιακά προγράμματα και έργα 

υποδομής των μεταφορών, μικρού συνήθως μεγέθους. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1983 

Κατανομή κατά κύριο στόχο οικονομικής πολιτικής (ή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

Δανία 
Γ ερμανία 
Ιρλανδία 

1 Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον/ 
εκσυγχρονισμός και μετατροπή 
επιχειρήσεων 

2 Περιφερειακή ανάπτυξη 

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

Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον 
και εκσυγχρονισμός και 
μετατροπή επιχειρήσεων 

Εκσυγχρονισμός και 
Μετατροπή 

Υποδομές κοινοτικού 
ενδιαφέροντος 

Ενεργειακοί στόχοι 

από πς οποίες ΝΚΜ 

από πς οποίες Ανασυγκρότηση 

απο τις οποίες 
Ανασυγκρότηση/ΝΚΜ 

Μ Ορ ισμένο δάνεια συμβάλλουν ταυτόχρονο στην επίτευξη πολλών στόχων (βλ πίνακα 16) 
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ξεπέρασαν το ένα τρίτο των πιστώσεων για έργα 

περιφερειακής ανάπτυξης, τα δάνεια για ενεργειακά 

προγράμματα αυξήθηκαν σημαντικά όπως και εκείνα 

που χορηγήθηκαν στη μεσημβρινή Ιταλία για την ανα

κατασκευή καταστραφέντων από τους σεισμούς κτιρίων 

και την ανέγερση εργατικών κατοικιών, 

Οι χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στη βιομηχανία και 

τους άλλους παραγωγικούς κλάδους διατηρήθηκαν σε 

υψηλά επίπεδα (871 εκατομμύρια που ξεπερνούν το 

25% του συνόλου), χάρη στη νέα αύξηση των συν

ολικών δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε περιοχές κινήτρων. 

1983 είναι 100 εκατομμύρια τόννοι ισοδυνάμου πετρε

λαίου το χρόνο (από τα οποία 14,3 εκατομμύρια χάρη 

στην ορθολογική χρήση της ενέργειας) και 21,2% των 

εισαγωγών. 

Η Τράπεζα εξάλλου, με την ιδιότητά της του αντι

προσώπου της Ευρατόμ, υπέγραψε από κοινού με την 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δέκα δανειακές 

συμβάσεις συνολικού ύψους 367,2 εκατομμυρίων για τη 

χρηματοδότηση πυρηνικών σταθμών στη ΓαλΛ/σ, 

Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Τα δάνεια αυτά, που 

Οι χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προγραμμάτων που 

ανταποκρίνονται στους ενεργειακούς στόχους της 

Κοινότητας αυξήθηκαν σημαντικά και αποτέλεσαν το 

τρίτο περίπου των χορηγήσεων στις χώρες μέλη; 

1 505,9 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από ιδίους πόρους 

και 315,4 εκατομμύρια από τους πόρους του ΝΚΜ ή 

συνολικά 1 821,3 εκατομμύρια (1 341,9 εκατομμύρια το 

1982). 

Οι χρηματοδοτήσεις επενδύσεων για την ορθολογική 

χρήση της ενέργειας στη βιομηχανία και τις υποδομές 

ανήθαν σε 613,9 εκατομμύρια (238,2 με τη μορφή συν

ολικών δανείων), υπερδιπλασιάστηκαν δηλαδή σε 

σχέση με το 1982 και έφτασαν να αποτελούν το τρίτο 

των χρηματοδοτήσεων ενεργειακών προγραμμάτων. Οι 

χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν κυρίως τα δίκτυα θέρ

μανσης πόλης, τη μετατροπή τσιμεντοβιομηχανιών 

ώστε να χρησιμοποιούν άνθρακα, τη διασύνδεση των 

ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης, τη μόνωση κτιρίων 

και την εκτέλεση διάφορων έργων στη βιομηχανία. 

Οι πιστώσεις για την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων 

της Κοινότητας (1 007,3 εκατομμύρια) σημείωσαν 

επίσης σημαντική πρόοδο λόγω κυρίως της αύξησης 

των δανείων για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

και την αξιοποίηση υδροηλεκτρικών και γεωθερμικών 

πόρων. Οι χρηματοδοτήσεις πυρηνικών σταθμών δια

τηρήθηκαν στα επίπεδα του 1982 όπως και τα δάνεια 

για έργα που συντελούν στη διαφοροποίηση των 

εισοτγωγών και κυρίως για αγωγούς φυσικού αερίου 

(200,1 εκατομμύρια). 

Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν μ' αυτό τον τρόπο το 

1983 θα συμβάλουν, όταν ολοκληρωθούν, στη μείωση 

της εξάρτησης από το πετρέλαιο κατά 22 εκατομμύρια 

τόννους ισοδυνάμου πετρελαίου το χρόνο, από τα 

οποία τα 4,9 εκατομμύρια προέρχονται από πς επενδύ

σεις για την ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας. 

Αυτό αντιπροσωπεύει το 4,6 % των εισαγωγών του 

1978, επίπεδο που έχει επιλεγεί από το Συμβούλιο των 

Κοινοτήτων ως ανώτατο όριο για τις εισαγωγές πετρε

λαίου το 1990. Τα αντίστοιχα στοιχεία για τα προγράμ

ματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το 1977 έως το 

Χρηματοδοτήσεις έργων που ανταποκρίνονται 
στους ενεργειακούς στόχους της Κοινότητας 
από το 1979 έως το 1983 

σε εκατομ. ECU 

79 80 81 

ί I Δ ιαφοροποίηση των εισαγωγών 

BBS Ορθολογική χρήση της ενέργειας 

: ! Αξιοποίηση άλλων εγχώριων πόρων 

Πυρηνική ενέργεια 

από τις οποίες ΝΚΜ 
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καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα 
(σελ. 92) και τα οποία αξιολογεί και διαχειρίζεται η Τρά
πεζα, δεν περιλαμβάνονται στις στατιστικές για τη 
δραστηριότητα της Τράπεζας εφόσον η απόφαση για 
τη χορήγησή τους λαμβάνεται από την Επιτροπή. 

Τσ δάνεια για τις κοινοτικές υττοδομές των μετα
φορών (93,2 εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 30,2  
εκατομμύρια από πόρους του ΝΚΜ) αφορούσαν τμή
ματα του αυτοκινητόδρομου του Φριούλι και του 
περιφερειακού δακτύλιου του Μπορντώ, την επέκταση 
του αερολιμένα του Μπίρμινχαμ και την αγορά από την 
Air France πέντε αεροσκαφών μέσων αποστάσεων. 

Τα δάνεια για την προστασία του περιβάλλοντος 
(129,9 εκατομμύρια από ιδίους πόρους έναντι 63 εκα
τομμυρίων το 1982) θα συμβάλουν κατά μεγάλο μέρος 
στη μείωση της ρύπανσης της Μεσογείου σύμφωνα με 
τους στόχους της Σύμβασης της Βαρκελώνης. 

και προστασίας του Παλατιού των Δόγηδων στη 
Βενετία. 

Πολλά βιομηχανικά έργα που έχει χρηματοδοτήσει η 
Τράπεζα συναντώνται κάτω από την επικεφαλίδα 
εκσυγχρονισμός και μετατροπή επιχειρήσεων. Στην 
κατηγορία αυτή βρίσκουμε: 

— τα συνολικά δάνεια από τους πόρους του ΝΚΜ που 
χορηγήθηκαν για παραγωγικές επενδύσεις μικρομε
σαίων επιχειρήσεων (485,3 εκατομμύρια έναντι 230,2  
εκατομμυρίων το 1982), 

— τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
συνολικού ύψους 172,2 εκατομμυρίων που χορη
γήθηκαν για έργα, όλα στην Ιταλία, ανάπτυξης ή εφαρ
μογής προηγμένης τεχνολογίας στον τομέα κυρίως της 
ηλεκτρονικής και των εφαρμογών της και πιο συγκεκρι
μένα των εργαλειομηχανών και των βιομηχανικών 
ρομπότ. 

Στην Ιταλία, αφορούν πιο συγκεκριμένα την κατασκευή 
σταθμών βιολογικού καθαρισμού στην ευρύτερη 
περιοχή της Ρώμης και την κατασκευή δικτύου συλ
λογής και επεξεργασίας των ακαθάρτων σε μια μεγάλη 
ζώνη της Καμπανίας ώστε να μειωθεί η ρύπανση του 
κόλπου της Νεάπολης. Στην Ελλάδα αφορούν τη συλ
λογή και τον καθαρισμό των ακαθάρτων στη Θεσσαλο
νίκη, Βόλο και Άγιο Νικόλαο Κρήτης και στη Δανία την 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, η οποία ανταποκρί
νεται στους στόχους της Σύμβασης του Ελσίνκι για τη 
μείωση της ρύπανσης της Βαλτικής. Επιπλέον πολλά 
έργα (δάνεια ύψους 110,6 εκατομμυρίων), κυρίως στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, ανταποκρίνονται έμμεσα στους 
ίδιους στόχους καθώς εξασφαλίζουν, εν μέρει, την 
επεξεργασία των λυμάτων και των αστικών απο
βλήτων. 

Στα πλαίσια τέλος της πολιπκής διαφύλαξης της πολι-
τισηκής κληρονομιάς της Κοινότητας, η Τράπεζα συν
έβαλε στη χρηματοδότηση των έργων αναστήλωσης 

— μία εγγύηση ύψους 20,9 εκατομμυρίων που παρα
σχέθηκε για μια μονάδα οπτανθρακοποίησης σε μια 
προβληματική περιοχή της Γερμανίας στα πλαίσια 
αναδιάρθρωσης της χαλυβουργίας. 

Δεν περιλαμβάνονται αντίθετα εδώ: 

— οι πιστώσεις για έργα στις λιγότερο αναπτυγμένες 
περιοχές που αποσκοπούν επίσης στη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρή
σεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υττηρεσιών 
(249 εκατομμύρια με τη μορφή ατομικών δανείων και 
πιστώσεων από συνολικά δάνεια), 

— τα δάνεια για έργα υποδομής που ευνοούν την 
εγκατάσταση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στις 
παλιές βιομηχανικές περιοχές και παρουσιάζουν γΓ 
αυτό περιφερειακό ενδιαφέρον (426,8 εκατομμύρια, 
από τα οποία 16,3 εκατομμύρια αφορούν πιστώσεις 
από συνολικά δάνεια). 

Κατανομή κατά τομέα 

Το κυριότερο χαρακτηριστικά της κατανομής αυτής (βλ. πίνακα 17 και διάγραμμα της σελ. 37) είναι η νέα 
πρόοδος των χορηγήσεων στους παραγωγικούς κλάδους, οι οποίες έφτασαν τα 1 565,3 εκατομμύρια (1 076,2  
από ιδίους πόρους και 489,1 από πόρους του ΝΚΜ) από 472,3 εκατομμύρια το 1981 και 1 301,4 το 1982. 

Οι χορηγήσεις συνίστανται σε 30 ατομικά δάνεια από 
ιδίους πόρους και μία εγγύηση συνολικού ύψους 372,3  
εκατομιμυρίων και σε 56 συνολικά δάνεια για μικρομε

σαίες επιχειρήσεις. (707,7 από ιδίους πόρους και 485,3  
από πόρους του ΝΚΜ). Τα δύο τρίτα των χορηγήσεων 
κατευθύνθηκαν στην Ιταλία, ενώ οι υπόλοιπες στη 
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Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, την Ελλάδα, τη 

Γερμανία και την Ιρλανδία. 

Τα ατομικά δάνεια αφορούν κυρίως επενδύσεις στους 

τομείς του αυτοκινήτου και της αεροναυτικής, καθώς 

και στον τομέα των προϊόντων μετάλλου και μηχανικής. 

Το 33 % του όγκου των ατομικών δανείων και πιστώ

σεων από συνολικά δάνεια κατευθύνθηκε στις βιομηχα

νίες καταναλωτικών αγαθών, το 51 % στις βιομηχανίες 

ενδιάμεσων αγαθών και το 16 % στις βιομηχανίες κεφα

λαιουχικών αγαθών. 

Οι χρηματοδοτήσεις επενδύσεων στον ενεργειακό 

τομέα, που έφτασαν τα 1681,5 εκατομμύρια (1 402,5  

από ιδίους πόρους και 279 από πόρους του ΝΚΜ), 

αφορούν κυρίως έργα παραγωγής ενέργειας, ενώ 

μεγάλη αύξηση σημείωσαν οι χρηματοδοτήσεις 

αγωγών φυσικού αερίου και γραμμών υψηλής τάσης. 

Τα δάνεια για τις υττοδομές των μεταφορών και των 

τηλεπικοινωνιών, τις υδραυλικές υποδομές και διά

φορα άλλα έργα υποδομής διατηρήθηκαν σε υψηλά 

επίπεδα (1 877,8 εκατομμύρια από τα οποία 1 501,9  

από ιδίους πόρους και 375,9 από πόρους που ΝΚΜ), 

ενώ πενταπλασιάστηκαν τα συνολικά δάνεια που 

χορηγήθηκαν για μικρά έργα υποδομής που εκτελούν 

οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (342,9 εκατομμύρια). 

Συνολικά δάνεια και διατεθείσες 
πιστώσεις 

Το πεδίο που καλύπτουν τα συνολικά δάνεια διευ

ρύνθηκε προοδευτικά και περιλαμβάνει στο εξής τις 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1983 

Κατανομή κατά τομέα 

Η Ενέργεια (παραγωγή) 

Ενέργεια (μεταφορά) 

Μεταφορές 

Τηλεπικοινωνίες 

Νερό. 
γεωργία 

Διάφορες υποδομές 

Βιομηχανία 

I από τις οποίες ΝΚΜ 

από πς οποίες συνολικά 
δάνεια 

από τις οποίες συνολικά 
δάνεια και δάνεια ΝΚΜ 

Πίνακας 6: Συμμετοχή των συνολικών δανείων (από ιδίους πόρους της Τράπεζας και από πόρους του ΝΚΜ) στα 

δάνεια που χορηγήθηκαν στη βιομηχανία, τη γεωργία και τις υττηρεσίες από το 1979 έως το 1983 

1979 1980 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 

αριθμός 
ύψος (α) — σε εκατομ ECU 

Ατομικά δάνεια και πιστώσεις σπο συνολι
κά δάνεια: 

υψος (6) — σε εκατομ. ECU 

Συμμετοχή των πιστώσεων από συνολικά 
δάνεια στο σύνολο των χορηγήσεων 

(α)/(β)-% 

411 
128,2 

368,6 

35 

515 
128,2 

448.1 

29 

1981 19Θ2 

847 
283,1 

437,0 

65 

1 194 
440,5 

49 

1983 

3243 
1 043,2 

1 41 5,5 

74 
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επενδύσεις που πραγματοποιούν οι μικρομεσαίες επι
χειρήσεις στις προβληματικές περιοχές (ίδιοι πόροι) και 
στις μη προβληματικές περιοχές (πόροι του ΝΚΜ), τα 
μικρά έργα υποδομής που εκτελούν οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τις επενδύσεις που 
συντελούν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας τόσο 
στη βιομηχανία όσο και στις υποδομές. 

Συνολικά χορηγήθηκαν 3 727 πιστώσεις συνολικού 
ύψους 1 216,6 εκατομμυρίων έναντι 1 376 πιστώσεων 
ύψους 518,4 εκατομμυρίων το 1982. Η σημαντική αυτή 
αύξηση είναι αποτέλεσμα τόσο της χορήγησης συν
ολικών δανείων από τους πόρους του ΝΚΜ για τις MME  
έξω από τις προβληματικές περιοχές όσο και της διά
θεσης από ιδίους πόρους πιστώσεων για τη βιομη
χανία, πς υπηρεσίες και τα μικρά έργα υποδομής λόγω 
της συμβολής τους στην ανάπτυξη των περιοχών 
παροχής κινήτρων ή την ορθολογική χρήση της ενέρ
γειας. Έτσι το 1983, «ευρωπαϊκό έτος των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και της βιοτεχνίας», διατέθηκαν σε MME  
3 243 πιστώσεις συνολικού ύψους 1 043,2 εκατομμυρίων 

έναντι 1 209 πιστώσεων ύψους 453,5 εκατομμυρίων το 
1982. 

Η κατανομή των πιστώσεων σε MME αφήνει να φανεί η 
υπεροχή των έργων στους κλάδους προϊόντων 
μετάλλου και μηχανικής και ειδών διατροφής, ενώ ακο
λουθούν τα έργα στον τουριστικό τομέα (ξενοδοχεία και 
εστιατόρια κυρίως) και τους κλάδους ξύλου και οικοδο
μικών υλών, χάρτου και εκτυπώσεων, χημείας και ηλε-
κτρολογικού-ηλεκτρονικού υλικού. Το ύψος της επέν
δυσης ανά δημιουργουμένη θέση εργασίας στις μικρο
μεσαίες επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω συ
νολικών δανείων είναι 61 000 ECU περίπου ενώ φτάνει 
τις 170 000 για τα μεγαλύτερα βιομηχανικά προγράμ
ματα που χρηματοδοτούνται με ατομικά δάνεια. Πάνω 
από το 90 % του αριθμού και του όγκου των πιστώσεων 
κατευθύνθηκε σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις που απα
σχολούν λιγότερα από 500 άτομα. Τα ποσοστά αυτά 
είναι αντίστοιχα 88 % και 73 % για τις επιχειρήσεις που 
απασχολούν λιγότερα από 200 άτομα και 61 % και 40 %  
για τις μικρές επιχειρήσεις που αποσχολούν μέχρι 50  
άτομα. 

Πίνακας 7; Συνολικά δάνεια και ττιστώσεις που χορηγήθηκαν το 1983 

Συνολικά δάνεια Πιστώσεις από 
που υπογράφηκαν το 1983 εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Θέμα Αριθμός εκατομ. ECU Αριθμός εκατομ, ECU 

Παραγωγικοί κλάδοι 56 1193,0 3243 1043,2 
στις περιοχές κινήτρων 32 661,0 1608 486,4 
έξω από τις περιοχές κινήτρων (ΝΚΜ) 20 485,3 1496 466,1 
ορθολογική χρήση της ενέργειας 4 46,7 139 90,7 

Υποδομές 13 342,9 484 173,4 
ορθολογική χρήση της ενέργειας 8 191,5 202 94,3 
στις περιοχές κινήτρων 5 151,4 282 79,1 

Σύνολο 69 1 535,9 3 727 1 216,6 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Λεπτομερής παρουσίαση των χορηγήσεων κατά χώρα 

Ιταλία 
Αύξηση σημείωσαν τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην 
Ιταλία τόσο από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 
(1 945,7 εκατομμύρια έναντι 1 588,7 εκατομμυρίων το 
1982) όσο και από τους πόρους του ΝΚΜ (665,4 εκα
τομμύρια έναντι 449,4 εκατομμυρίων το 1982) (βλ. πί
νακα 8). 
Από τα 2 611,1 εκατομμύρια των δανείων που χο-
ρηγήθηκαν το 1983, το 60% περίπου αφορά έργα 

περιφερειακού ενδιαφέροντος στη μεσημβρινή Ιταλία 
(1 556,8 εκατομμύρια από τα οποία 323,1 εκατομμύρια 
από τους πόρους του ΝΚΜ). Η Τράπεζα συνέχισε τη 
δραστηριότητά της, σ' ένα δυσμενές οικονομικό κλίμα, 
στους παραγωγικούς κυρίως τομείς χάρη στη στενή της 
συνεργασία με πολλά ιταλικά πιστωτικά ιδρύματα. Μπό
ρεσε έτσι να αυξήσει κατά 19 % τις χορηγήσεις της στη 
βιομηχανία, οι οποίες έφτασαν τα 1 039,1 εκατομμύρια 
ή το 40 % του συνόλου των χορηγήσεων στη χώρα. 

Πίνακας 8: Δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ιταλία το 1983 
Κατανομή κατά προέλευση πόρων, οικονομικό στόχο και τομέα 

Από ιδίους πόρους 

σε εκατομ. ECU 

Από πόρους του ΝΚΜ 

σε εκατομ. ECU σε εκατομ. ECU 

Σύ\κ>λο 
% 

Σύνολο Ιταλίας 1945,7 665,4 2611,1 100,0 

Κατανομή κατά οικονομικό οτόχο 

Περιφερειακή ανάπτυξη 1421,1 353,3 1 774,4 68,0 
από τα οποία Μετζοτζιόρνο 1 233,7 323,1 1 556,8 59,6 
Ανασυγκρότηση 61,1 208,1 269,2 10,3 

Ενέργεια (ή 487,4 37,7 525,1 20.1 
Υδροηλεκτρική 25,4 25,4 1,0 
Πυρηνική 45,3 — 45,3 1,7 
Υδρογονάνθρακες 56,2 — 56,2 2,1 
Ορθολογική χρήση 271,3 — 271,3 10,4 
Αγωγοί αερίου 89,2 37,7 126,9 4,9 

Επικοινωνίες και λοιπές υποδομές κοινοτικού 
ενδιαφέροντος 109,0 30,2 139,2 5.3 
Εκσυγχρονισμός και μετατροπή επιχειρήσεων 172,2 289,5 461,7 17,7 

Εκσυγχρονισμός και μετατροπή — — — — 
Νέες τεχνολογίες 172,2 — 172,2 6,6 

Παραγωγικές επενδύσεις των MME — 289,5 289,5 11,1 

Μείον - 244,0 - 45,3 289,3 - 11,1 

Καπινομή κατά τομέα 

Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές υποδομές 1196,1 375,9 1 572,0 60,2 
Ενέργεια 458,4 37,7 496,1 19,0 
Επικοινωνίες 372.8 45,2 418,0 16,0 
Υδραυλικές υποδομές 136,7 — 136,7 5,2 
Διάφορες υποδομές 127,0 293,0 420,0 16,1 
Συνολικά δάνεια 101,2 — 101.2 3,9 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια 35,8 — 35,8 1,4 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες 749,6 289,5 1 039,1 39,8 
Ατομικά δάνεια 304,6 — 304,6 11,7 
Συνολικά δάνεια 445,0 289,5 734,5 28,1 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια 358.8 320,1 678.9 26,0 

(η Βλ. σημ. 2 του πίνακα 2, 
(2) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγήσεων που δικαιολογούνται με αναφορά σε πολλούς στόχους. 
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(σε εκατομ. ECU} 

Ο από 0,1 έως 2 ^ Ενέργεια 

ο από 2,1 έως 10 ^ Επικοινωνίες και λοιπές 

Ο υποδομές 
από 10,1 έως 50 Βιομηχανία: 
από 50,1 Ψ ατομικά δάνεια 

έως 150 ^ πιστώσεις από 

Ο συνολικά δάνεια 

πάνω από 150 

500 χλμ. 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Οι Βιομηχανικές επενδύσεις χρηματοδοπίθηκαν τόσο 

από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (749,6 εκατομ

μύρια από τα οποία 304,6 εκατομμύρια ως ατομικά 

δάνεια και 445 εκατομμύρια ως συνολικά) όσο και από 

τους πόρους του ΝΚΜ (289,5 εκατομμύρια ως συνολικά 

δάνεια αποκλειστικά). Τα ατομικά δάνεια αφορούσαν, 

στη μεσημβρινή Ιταλία, επενδύσεις στους κλάδους 

αυτοκινήτου, αεροναυτικής, χημείας, υάλου και ειδών 

διατροφής (131,7 εκατομμύρια), στη βόρεια χώρα την 

εισαγωγή μηχανών με αριθμητική ρύθμιση στην κατα

σκευή αυτοκινήτων, την παραγωγή εργαλειομηχανών 

και πληροφορικών συστημάτων και τη χρήση της βιο

τεχνολογίας για την παραγωγή φαρμακευτικών ιδιο

σκευασμάτων (158,6 εκατομμύρια). 

Τα 26 συνολικά δάνεια συνολικού ύψους 734,5 εκατομ

μυρίων κατευθύνθηκαν αφενός σε μικρομεσαίες επι

χειρήσεις της βιομηχανίας και των υπηρεσιών στη 

μεσημβρινή Ιταλία (299,1 εκατομμύρια) ή την κεντρική 

και βόρεια χώρα (289,5 εκατομμύρια από πόρους του 

ΝΚΜ και 127,2 εκατομμύρια από ιδίους πόρους) και 

αφετέρου στην ορθολογική χρήση της ενέργειας στη 

βιομηχανία (18,7 εκατομμύρια). Από τα εκκρεμή 

συνολικά δάνεια, διατέθηκαν το 1983 1 495 πιστώσεις 

συνολικού ύψους 678,9 εκατομμυρίων για τη βιομη

χανία και τις υπηρεσίες και 15 πιστώσεις συνολικού 

ύψους 35,8 εκατομμυρίων για μικρά ενεργειακά έργα. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων περιφερειακής ανάπτυξης 

αποτελούν το 68 % του συνόλου των χορηγήσεων στην 

Ιταλία (1 774,4 εκατομμύρια από τα οποία 1 421,1 από 

ιδίους πόρους και 353,3 από πόρους του ΝΚΜ) και 

αφορούν κατά 88 % επενδύσεις στη μεσημβρινή Ιταλία, 

περιλαμβανομένων 269,2 εκατομμυρίων που χορη

γήθηκαν με τη μορφή δανείων για την ανασυγκρότηση 

των περιοχών στην Καμπανία και τα Βασιλικάτα τις 

οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Νοεμβρίου 1980. 

Τα δύο τρίτα των χρηματοδοτήσεων αυτών κατευ

θύνθηκαν στην Καμπανία (542.2 εκατομμύρια), τη 

Σικελία (155,2 εκατομμύρια), την Πούλια (142,2 εκατομ

μύρια), τα Βασιλικάτα (117,4 εκατομμύρια) και το Λάτιο 

(97,1 εκατομομύρια), ενώ το υπόλοιπο κατευθύνθηκε 

κατά 50 % στην Καλαβρία, τη Σαρδηνία, τα Αβρούζια, το 

Μολίσε και τις Μάρκες και κατά 50 % με τη μορφή συν

ολικών δανείων σε μικρομεσαίες επενδυπκές πρωτο

βουλίες στους τομείς της βιομηχανίας, των υττηρεσιών, 

του τουρισμού και των ξενοδοχείων που αναλαμβά

νονται σε διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής μεσημ

βρινής Ιταλίας. 

Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν το 1983  

704 πιστώσεις συνολικού ύψους 218,9 εκατομμυρίων σε 

μικρομεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες στο νότο 

στους κλάδους κυρίως των ειδών διατροφής, της μηχα

νικής και των οικοδομικών υλών. 

Εκτός από ένα δάνειο για την ενίσχυση των ηλεκτρικών 

συνδέσεων υψηλής τάσης μεταξύ των περιοχών της 

βόρειας και της νότιας χώρας και των χορηγήσεων για 

την ανέγερση 7 400 κατοικιών στις διάφορες περιοχές 

της μεσημβρινής Ιταλίας, στα πλαίσια ενός συνολικού 

προγράμματος οικονομικής και περιφερειακής ανά

πτυξης, η κατανομή των παρεμβάσεων της Τράπεζας 

είναι η εξής: 

Στην Καμπανία, τα δάνεια της Τράπεζας αφορούν 

κυρίως την ύδρευση των πυκνοκατοικημένων περιοχών 

της Νεάπολης και της Καζέρτας και τη συνέχιση των 

εργασιών κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου και 

σταθμών βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, την 

ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών, ένα σταθμό αποθή

κευσης της ηλεκτρικής ενέργειας με άντληση και τέλος 

τον εκσυγχρονισμό ενός διυλιστηρίου πετρελαίου στη 

Νεάπολη. Οι χορηγήσεις στη βιομηχανία αφορούν μια 

μονάδα οπτικών ινών για καλώδια και μια μονάδα 

παραγωγής παγωτών καθώς και 116 μικρομεσαίες επι

χειρήσεις οι οποίες έλαβαν 55,7 εκατομμύρια μέσω 

πιστώσεων από συνολικά δάνεια. 

Επιπλέον, πάνω από το τρίτο των χρηματοδοτήσεων 

αφορά επενδύσεις στις σεισμόπληκτες περιοχές: ανα

κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής εξαρτημάτων 

αυτοκινήτων — μία από τις κυριότερες επιχειρήσεις 

που καταστράφηκαν — συνέχιση των εργασιών αποκα

τάστασης του οδικού και του σιδηροδρομικού δικτύου, 

διαμόρφωση των νέων οικιστικών κέντρων καθώς και 

ίδρυση και εξοπλισμός βιομηχανικών περιοχών και 

εργασίες επισκευής και ανοικοδόμησης δημόσιων κτι

ρίων, σχολείων, βιβλιοθηκών, μουσείων, κέντρων πολι

τικής άμυνας και πανεπιστημιακών κτιρίων. 

Στη Σικελία, τα δάνεια της Τράπεζας αφορούν την ενί

σχυση του τηλεφωνικού δικτύου και τις υποδομές μετα

φοράς ενέργειας: έξι αγωγούς φυσικού αερίου για τη 

διανομή του αλγερινού αερίου, ένα περιφερειακό ηλε

κτρικό δίκτυο και τη σύνδεση με την Καλαβρία με υπο

βρύχια καλώδια υψηλής τάσης. Αφορούν επίσης τον 

εκσυγχρονισμό ενός διυλιστηρίου και μιας τσιμεντο

βιομηχανίας για τη μείωση κυρίως της ενεργειακής τους 

κατανάλωσης, καθώς και 89 πρωτοβουλίες μικρού μεγέ

θους που χρηματοδοτήθηκαν μέσω δύο συνολικών 

δανείων ύψους 21,6 εκατομμυρίων, τα οποία είχαν 

χορηγηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα της Σικελίας. 

Στην Πούλια, η Τράπεζα συνέχισε τη χρηματοδότηση 

της μετατροπής σε ανθρακικό του σταθμού ηλεκτροπα

ραγωγής του Μπρίντιζι, του περιφερειακού δικτύου 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς 
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(σεεκστομ. ECU) 

Ο από 0,1 εως2 ^ Ενεργεία 

ο από 2 1 éuc 10 Φ Επικοινωνίες και λοιπές 
από 10,1 υποδομές 

W έως 50 Βιομηχανία: 
από 50,1 W οτομικά δάνεια 

έως 150 ^ πιστώσεις από 

Ο συνολικά δάνεια 
πάνω οπό 150 

9 • • ^50χλμ· 
δΟΟχλμ. 
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Χορηγήσεις erro εσωτερικό της Κοινότητας 

και τη βελτίωση αρκετών εθνικών οδών. Οι χορηγήσεις 
στη βιομηχανία αφορούν τη μετατροπή μιας τσιμεντο
βιομηχανίας ώστε να χρησιμοποιεί άνθρακα και 92  
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (21,3 εκατομμύρια) που 
χρηματοδοτήθηκαν μέσω συνολικών δανείων. 

Στα Βασιλικάτα, οι χορηγήσεις της Τράπεζας επέ
τρεψαν την ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου, τη 
μετατροπή μιας τσιμεντοβιομηχανίας ώστε να χρησιμο
ποιεί άνθρακα, την ανασυγκρότηση των σεισμό
πληκτων περιοχών, όπως και στην Καμπανία, και τη 
χρηματοδότηση μέσω συνολικών δανείων 15 επιχειρή
σεων μικρού μεγέθους (2 εκατομμύρια). 

Τα δάνεια στο Λάτιο αφορούν αφενός την άρδευση 
12 000 εκταρίων και αφετέρου την αυτοκινητοβιομη
χανία, μια μονάδα παραγωγής πτερυγίων από ινώδη 
σύνθετα για ελικόπτερα, μια μονάδα χαρτονιών και μια 
άλλη καταψυγμένων προϊόντων καθώς και 83 μικρομε
σαίες επιχειρήσεις (37,5 εκατομμύρια) που χρηματο
δοτήθηκαν μέσω συνολικών δανείων. 

Στην Καλαβρία, η Τράπεζα συνέβαλε στη χρηματο
δότηση ενός υδροηλεκτρικού σταθμού, την εγκατά
σταση γραμμών υψηλής τάσης, τη βελτίωση διάφορων 
τμημάτων εθνικής οδού και την υποκατάσταση του 
πετρελαίου με άνθρακα σε δύο τσιμεντοβιομηχανίες. 
Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια χορηγήθηκαν 33 πιστώ
σεις (5,4 εκατομμύρια) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Στη Σαρδηνία, η Τράπεζα χορήγησε δύο δάνεια: ένα 
για την ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας σ' ένα 
διυλιστήριο κι' ένα δεύτερο για τον εκσυγχρονισμό και 
την επέκταση ενός ζυθοποιείου. Επιπλέον χορηγή
θηκαν, κυρίως στο CIS, 149 πιστώσεις (28,3 εκατομ
μύρια) από συνολικά δάνεια. 

Στα Αβρουζια και το Μολίσε, οι χορηγήσεις αφορούν 
αρδευτικά και στραγγιστικά έργα και βιομηχανικές 
επενδύσεις: αυτοκινητοβιομηχανίες, μονάδες παρα
γωγής θερμομονωτικού υλικού, υγρών απορρυπα
ντικών και κουτιών για μη οινοπνευματώδη ποτά. Επι
πλέον, 80 πιστώσεις από συνολικά δάνεια διατέθηκαν 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιοχών αυτών 
(27,4 εκατομμύρια). 

Σης περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ιταλίας, εκτός 
από τα δάνεια για τη συνέχιση της κατασκευής του 
αυτοκινητόδρομου του Φριούλι (60,3 εκατομμύρια), οι 
χορηγήσεις της Τράπεζας για την περιφερειακή ανά
πτυξη αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω διά
φορων συνολικών δανείων (127,2 εκατομμύρια). Από τα 
εκκρεμή συνολικά δάνεια χορηγήθηκαν 210 πιστώσεις 
συνολικού ύψους 84,5 εκατομμυρίων για επιχειρήσεις 

στους κλάδους μηχανικής, ειδών διατροφής, οικοδο
μικών υλών, ξύλου και υάλου. 

Τα δάνεια για έργα που εκτελούνται στην Ιταλία και 
ανταποκρίνονται στους κοινοτικούς ενεργειακούς στό
χους ανήλθαν σε 525,1 εκατομμύρια (487,4 από ιδίους 
πόρους και 37,7 από πόρους του ΝΚΜ). Ορισμένα από 
τα έργα αυτά έχουν ήδη αναφερθεί λόγω του περιφε
ρειακού τους ενδιαφέροντος. Το 50 % περίπου των 
δανείων (271,3 εκατομμύρια) αφορά την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας: προσφυγή στη γεωθερμία για 
την παραγωγή ηλεκτρισμού στην Τοσκάνη, υποκατά
σταση του πετρελαίου με άνθρακα σ' ένα σταθμό ηλε
κτροπαραγωγής στην Πούλια, ορθολογική διαχείριση 
της μεταφοράς ηλεκτρισμού μεταξύ της βόρειας και της 
νότιας χώρας, εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού σε 
δύο διυλιστήρια στη Σικελία και την Καμπανία, μετα
τροπή ώστε να χρησιμοποιούν άνθρακα πέντε τσιμε
ντοβιομηχανιών και μιας μονάδας παραγωγής υαλο
βάμβακα για θερμική μόνωση. Επιπλέον, 6 συνολικά 
δάνεια χορηγήθηκαν για επενδύσεις στη βιομηχανία 
(18,7 εκατομμύρια) και τις υποδομές (101,2 εκατομ
μύρια). Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν 
105 πιστώσεις (107,4 εκατομμύρια) για παρόμοιες επεν
δύσεις, από τις οποίες τα δύο τρίτα στη βιομηχανία. 

Τα άλλα χρηματοδοτηθέντα έργα αφορούν την ηλε
κτροπαραγωγή, την αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρε
λαίου και φυσικού αερίου καθώς και τη διαφοροποίηση 
των πηγών εφοδιασμού με φυσικό αέριο. 

Η ενίσχυση την υποδομών κοινοτικού ενδιαφέροντος 
αποτέλεσε αντικείμενο δανειοδότησης συνολικού 
ύψους 139,2 εκατομμυρίων. Χρηματοδοτήθηκε έτσι η 
κατασκευή τμημάτων μήκους 18 χλμ. του αυτοκινητό
δρομου του Φριούλι και οι εγκαταστάσεις συλλογής και 
κατεργασίας των λυμάτων των ευρύτερων περιοχών 
Ρώμης και Νεάπολης ώστε να μειωθεί η ρύπανση των 
μεσογειακών ακτών (75,1 εκατομμύρια). 

Γ αλλία 

Οι χορηγήσεις στη Γαλλία σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 
σύγκριση με το 1982 και έφτασαν τα 894,1 εκατομμύρια, 
από τα οποία τα 707,9 χορηγήθηκαν από ιδίους 
πόρους και τα 186,2 από τους πόρους του ΝΚΜ. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τρία χαρακτηριστικά των 
χορηγήσεων αυτών: πρόοδος των δανείων περιφερει
ακής ανάπτυξης (455,2 εκατομμύρια): δίκτυα τηλεπι-
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κοινωνιών, οδικά έργα, επενδύσεις μικρομεσαίων επι

χειρήσεων, μεγάλη αύξηση των πιστώσεων για την 

ορθολογική χρήση της ενέργειας (185,7 εκατομμύρια): 

μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος, δίκτυα θέρμανσης 

πόλης βασισμένα στη γεωθερμία κυρίως και εξοικο

νόμηση ενέργειας στη βιομηχανία και τις οικοδομές και 

τέλος χορήγηση συνολικών δανείων από τους πόρους 

του ΝΚΜ για επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

που πραγματοποιούνται έξω από περιοχές παροχής 

κινήτρων (105,5 εκατομμύρια). 

Χορηγήσεις περιφερειακού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό της Κοινότητας από το 1979 έως το 1983 
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Οι χορηγήσεις στη βιομηχανία έφτασαν τα 258,3 εκα
τομμύρια έναντι 77,4 εκατομμυρίων το 1982, από τα 
οποία ένα ατομικό δάνειο για μια μονάδα μεταποίησης 
χάλυβα και παραγωγής ειδικών κραμμάτων για την 
αεροναυτική και ένδεκα συνολικά. Τα τελευταία προορί
ζονται για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών σε περιοχές κινήτρων (125,8 εκα
τομμύρια από ιδίους πόρους) και έξω από τις περιοχές 
αυτές (105,5 εκατομμύρια από πόρους του ΝΚΜ) ή επι
χειρήσεων που επενδύουν για πιν ορθολογική χρήση 
της ενέργειας (21,8 εκατομμύρια). 

το δίκτυο θέρμανσης μιας πανεπιστημιούπολης με το 
δίκτυο θέρμανσης της ευρύτερης περιοχής της Λυών. 

Δύο συνολικά δάνεια τέλος χορηγήθηκαν για έργα εξοι
κονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και μικρά έργα 
παραγωγής ή διανομής νέων πηγών ενέργειας ή 
πηγών υποκατάστασης (65,8 εκατομμύρια). Συνολικά, 
από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια διατέθηκαν 185 πιστώ
σεις ύψους 53,5 εκατομμυρίων. 

Το 1983, 511 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περιοχές 
κινήτρων χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις από συ
νολικά δάνεια (97,9 εκατομμύρια). Οι επιχειρήσεις αυτές 
λειτουργούν κυρίως στους τομείς αλιείας, ειδών δια
τροφής, μηχανικής και τουρισμού. Έξω από τις 
περιοχές κινήτρων χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις 
ύψους 140,3 εκατομμυρίων 851 επιχειρήσεις στους 
τομείς κυρίως μηχανικής, εκτυπώσεων και εκδόσεων και 
τουρισμού. 

Στον τομέα των υποδομών, η Τράπεζα έχει συντελέσει 
κυρίως στη βελτίωση των επικοινωνιών με τις λιγότερο 
αναπτυγμένες περιοχές ή τις περιοχές που αντιμετωπί
ζουν προβλήματα βιομηχανικής μετατροπής. Τα δάνεια 
αφορούν τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του 
τηλεφωνικού δικτύου ιδίως στις περιοχές της νοτιοδυ
τικής και της δυτικής χώρας και τους νομούς Βορρά και 
Πα ντε Καλαί (155,7 εκατομμύρια) και διάφορα οδικά 
έργα, όπως ο περιφερειακός δακτύλιος του Μπορντώ 
και διάφορα άλλα έργα στα πλαίσια του προγράμ
ματος του Ειδικού Ταμείου Μεγάλων Έργων, ενώ ένα 
μέρος τους χορηγήθηκε με τη μορφή συνολικών 
δανείων στο Ταμείο Ενίσχυσης του Εξοπλισμού της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (CAECL), τα οποία επέτρεψαν 
τη χρηματοδότηση 300 περίπου μικρών έργων οδο
ποιίας, την αγορά πέντε αεροσκαφών Boeing για τις 
ενδοκοινοτικές αεροπορικές συνδέσεις και την κατα
σκευή ενός τερματικού σταθμού άνθρακα στη Βρετάνη. 

Τα δάνεια στον ενεργειακό τομέα, αν και διατηρήθηκαν 
σε υψηλά επίπεδα (253,7 εκατομμύρια), δεν ξεπερνούν 
παρά μόνο ελαφρά το 25% των χορηγήσεων. Εκτός 
από τις χορηγήσεις της για δύο πυρηνικούς σταθμούς 
στη Μάγχη και τις Άλπεις και ένα λιγνιτικό σταθμό κι' 
ένα λιγνιτωρυχείο στην Προβηγκία (164,5 εκατομμύρια), 
η Τράπεζα χρηματοδότησε έργα για την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας: διασύνδεση του γαλλικού και του 
βρετανικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής τάσης (74,1 εκα
τομμύρια) και τρία δίκτυα θέρμανσης πόλης (15,1 εκα
τομμύρια). Το ένα δίκτυο θα τροφοδοτείται με τους 
γεωθερμικούς πόρους του παρισινού λεκανοπεδίου, το 
δεύτερο με τα θερμικά απόβλητα μιας μονάδας 
εμπλουτισμού του ουρανίου και το τρίτο θα διασυνδέει 

Ηνωμένο Βασίλειο 

Οι χορηγήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν και 
νέα σημαντική πρόοδο και έφτασαν τα 691,4 εκατομ
μύρια, από τα οποία τα 591,3 από ιδίους πόρους και τα 
100,1 από πόρους του ΝΚΜ, έναντι 490,6 εκατομμυρίων 
το 1982. 

Η α ύξηση αυτή προκύπτει στην ουσία από την πρόοδο 
των χρηματοδοτήσεων στον ενεργειακό τομέα (300 εκα
τομμύρια) και τη βιομηχανία (121,5 εκατομμύρια από τα 
οποία τα 93,8 εκατομμύρια χορηγήθηκαν ως συνολικά 
δάνεια). 

Οι χρηματοδοτήσεις των υποδομών, που διατηρήθηκαν 
σε υψηλά επίπεδα, αφορούν τις μεταφορές (102,3 εκα
τομμύρια), τις τηλεπικοινωνίες (74,2 εκατομμύρια) 
καθώς και τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (31,8  
εκατομμύρια). Τα δάνεια προς την τοπική αυτοδιοίκηση 
για σύνθετα έργα (δρόμοι, αεροδρόμια, βιομηχανικές 
περιοχές, υδραυλικές υποδομές ή σταθμούς κατεργα
σίας των λυμάτων) έφτασαν τα 61,5 εκατομμύρια. Εκτός 
από την επέκταση του αερολιμένα του Μπίρμινχαμ, το 
μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας του οποίου γίνεται 
με τις χώρες της Κοινότητας και της ιβηρικής χερ
σονήσου, τα έργα υποδομής που χρηματοδότησε η Τρά
πεζα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των προβληματικών 
περιοχών. 

Τα έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των ενεργει
ακών στόχων της Κοινότητας αφορούν κυρίως την 
αξιοποίηση των εγχώριων πόρων (218 εκατομμύρια): 
πυρηνικός σταθμός του Torness-Point, εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και επανεπεξεργασίας των πυρηνικών 
καυσίμων στη βόρεια Αγγλία και αξιοποίηση των κοι
τασμάτων υδρογονανθράκων της Βόρειας Θάλασσας 
(εκμετάλλευση ενός κοιτάσματος αερίου και αγωγός για 
τη σύνδεσή του με το κύριο δίκτυο στη Σκωτία). Η δια
σύνδεση του βρετανικού και του γαλλικού δικτύου 
υψηλής τάσης θα συντελέσει στην ορθολογική χρήση 
της ενέργειας χάρη στην καλύτερη διαχείριση της 
παραγωγής (82 εκατομμύρια). 
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H μείωση της εξάρτησης από ης εισαγωγές πετρελαίου αποτελεί στόχο 
προτεραιότητας πις Κοινότητας: το 1983, 1821 εκατομμύρια διατέθηκαν 
για επενδύσεις που συμβάλλουν στην επίτευξή του. Τα χρηματοδοτηθέντα 
έργα αφορούσαν κυρίως την ορθολογική χρήση της ενέργειας, ιδιαίτερα 
στη βιομηχανία (άνω αριστερή φωτογραφία), την αξιοποίηση των 
εγχώριων πόρων (άνω δεξιά φωτογραφία) και την παραγωγή μονωηκού 
υλικού (κάτω φωτογραφία). 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Τα δάνεια για εργα περιφερειακού ενδιαφέροντος 
(359,7 εκατομμύρια), που ξεπερνούν ελαφρά το 50%  
του συνόλου των χορηγήσεων, κατευθύνθηκαν κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους στη Σκωτία και τη Βόρεια 
Αγγλία. 

Στη Σκιοτία (125,9 εκατομμύρια), αφορούν τις τηλεπι
κοινωνίες, τα έργα οδοποιίας, κυρίως οι περιφερειακοί 
δακτύλιοι του Εδιβούργου και της Γλασκόβης, και τα 
δίκτυα αποχέτευσης καθώς και στις Εβρίδες έργα οδο
ποιίας και ύδρευσης, μια βιομηχανική ζώνη και τη βελ
τίωση των συνδέσεων με τη νήσο Μπέρνεραι. 

Στη βόρεια Αγγλία (93,7 εκατομμύρια), δάνεια χορηγή
θηκαν για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, τον εξο
πλισμό βιομηχανικών περιοχών, την επέκταση ενός 
σταθμού θέρμανσης πόλης και τις εγκαταστάσεις ενός 
τερματικού σταθμού άνθρακα ώστε να διευκολυνθούν 
οι εξαγωγές άνθρακα προς την Ιρλανδία. Η Τράπεζα 
έχει παρέμβει επίσης στη βορειοδυτική Αγγλία (32,9  
εκατομμύρια) για τον περιφερειακό δακτύλιο του Λίβερ
πουλ, τον αερολιμένα του Μάντσεστερ και διάφορα 
έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των ακτών και 
επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων. Στην Ουαλλία 
έχει χρηματοδοτήσει διάφορα οδικά έργα και υδραυ
λικές υποδομές (34,7 εκατομμύρια) και στο Γιόρκσάφ 
και Χάμπερσάιντ το τηλεφωνικό δίκτυο του Χαλλ, 
έργα οδοποιίας και εγκαταστάσεις συμπήκνωσης και 
επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων (12,8 εκατομ
μύρια). Στη νοποδυτυο) Αγγλία χρηματοδότησε οδικά 
έργα, μικρές βιομηχανικές ζώνες, εγκαταστάσεις αερο
ναυτιλίας και στο Πλύμουθ μια σχολή τουριστικών 
επαγγελμάτων και τη διαμόρφωση χώρων απόρριψης 
των απορριμμάτων (6,4 εκατομμύρια), ενώ στα ανατο
λικά Μίντλαντς μια μονάδα παραγωγής γιάλινων 
δοχείων (5,8 εκατομμύρια). 

Στη Βόρειο Ιρλανδία, δύο δάνεια χορηγήθηκαν το ένα 
για την κατασκευή ενός τριανταεξαθέσιου αεροπλάνου 
μικρών αποστάσεων και το άλλο για τον εκσυγχρο
νισμό και την επέκταση ενός συνεταιριστικού γαλακτο
κομείου (21.9 εκατομμύρια). 

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χορηγήθηκαν οκτώ 
συνολικά δάνεια, τρία από ιδίους πόρους για επενδύ
σεις στις προβληματικές περιοχές (25,7 εκατομμύρια) 
και πέντε από τους πόρους του ΝΚΜ για επενδύσεις 
έξω από τις περιοχές αυτές (68,1 εκατομμύρια). Από τα 
εκκρεμή συνολικά δάνεια, 20 πιστώσεις (12,5 εκατομ
μύρια) χορηγήθηκαν στις προβληματικές περιοχές και 
75 (11,4 εκατομμύρια) έξω απ' αυτές. Σημαντικό μέρος 
των πιστώσεων συνέβαλε στην χρηματοδότηση επενδύ
σεων στους κλάδους μηχανικής και ειδών διατροφής. 

Ελλάς 
Τα δάνεια στην Ελλάδα, που διατηρήθηκαν σε υψηλά 
επίπεδα, έφτασαν τα 364,3 εκατομμύρια από ιδίους 
πόρους και τα 85,3 εκατομμύρια από πόρους του ΝΚΜ, 
ή συνολικά 449,6 εκατομμύρια (έναντι 458,5 εκατομμυ
ρίων το 1982, από τα οποία τα 80 εκατομμύρια είχαν 
χορηγηθεί με τη μορφή επιδοτούμενων δανείων για 
την ανασυγκρότηση των περιοχών τις οποίες έπληξαν 
οι σεισμοί του Φεβρουαρίου 1981). 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε έργα περιφερειακής ανά
πτυξης και ιδιαίτερα στις υποδομές (243,7 εκατομμύρια) 
και τα ενεργειακά προγράμματα (142,8 εκατομμύρια), 
που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των παραγω
γικών δραστηριοτήτων. Τρία συνολικά δάνεια ύψους 
63,3 εκατομμυρίων αφορούν τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό 
και το γεωργικό τομέα. 

Τα δάνεια στον τομέα της ενέργειας αφορούν τέσσερις 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ένα θερμοηλεκτρικό και τα 
κοντινά κοιτάσματα λιγνίτη που θα τον τροφοδοτούν, 
καθώς και τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας σ' ένα διυλιστήριο. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
συνολικής ισχύος άνω των 1 320 μεγαβάτ θα ενισχύ
σουν την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, συμβάλ
λοντας ταυτόχρονα στη μείωση της πετρελαϊκής 
εξάρτησης της Κοινότητας. 

Στον τομέα των επικοινωνιών, τα δάνεια αφορούν την 
επέκταση και τον εκσυγχρονισμό αστικών και υπερα
στικών τηλεφωνικών δικτύων και τη βελτίωση του 
οδικού δικτύου και ιδιαίτερα της οδού Πάτρας—Ολυ
μπίας. Η Τράπεζα έχει επίσης χρηματοδοτήσει το 
σταθμό βιολογικού καθαρισμού της Μεταμόρφωσης 
Αττικής και έργα συλλογής και καθαρισμού των ακα
θάρτων στη Θεσσαλονίκη, Βόλο και Άγιο Νικόλαο 
Κρήτης, τα οποία θα επιτρέψουν κυρίως να μειωθεί η 
ρύπανση των ακτών του Αιγαίου που έχουν μεγάλο 
τουριστικό ενδιαφέρον. 

Τα άλλα έργα που χρηματοδότησε η Τράπεζα αφορούν 
τη διαμόρφωση εννιά βιομηχανικών περιοχών, την 
άρδευση των πεδιάδων Μπόιδα-Μαυρή και Κόνιτσας 
στην Ήπειρο και Ιεράπετρας Κρήτης, καθώς και μικρά 
τοπικά έργα υποδομής που χρηματοδοτήθηκαν μέσω 
δύο συνολικών δανείων που έχουν χορηγηθεί στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Τα υπογραφέντα συνολικά δάνεια θα επιτρέψουν τη διά
θεση και νέων πιστώσεων για βιομηχανικές και γεωρ
γικές επενδύσεις. Έτσι, το 1983, διατέθηκαν από ιδίους 
πόρους 90 πιστώσεις συνολικού ύψους 56,5 εκστομμυ-
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ρίων για μικρές βιομηχανικές (είδη διατροφής και μηχα
νική) και τουριστικές εττιχειρήσεις και 4,4 εκατομμύρια 
για εττενδύσεις σε 580 περίπου γεωργικές εκμεταλλεύ
σεις. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1983 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και τομέα 

Δανία 

Συνολικού ύψους 365,1 εκατομμυρίων (259,7 από ιδίους 
πόρους και 105,4 από πόρους του ΝΚΜ), τα δάνεια στη 
Δανία κατευθύνθηκαν κυρίως σε έργα που συντελούν 
στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων (324,1 εκατομ
μύρια). Τα δάνεια αυτά πιο συγκεκριμένα αφορούν την 
αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων με την 
εκμετάλλευση των δανικών κοιτασμάτων της Βόρειας 
Θάλασσας, τη μεταφορά του αερίου, την κατεργασία 
του και τη διανομή του στη χώρα μέσω ενός δικτύου 
αγωγών συνδεδεμένου με το βορειοευρωπάίκό δίκτυο 
(284 εκατομμύρια). Τα δάνεια για την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας (40 εκατομμύρια) χορηγήθηκαν 
αφενός για δίκτυα θέρμανσης πόλης (δύο συνολικά 
δάνεια) και εγκαταστάσεις καύσης των οικιακών 
αποβλήτων για την τροφοδότηση ενός δικτύου θέρ
μανσης και αφετέρου για βιομηχανικές επενδύσεις (ένα 
συνολικό δάνειο). Μέσω συνολικών δανείων τέλος 
χρηματοδοτήθηκαν και δύο μικρά δίκτυα θέρμανσης 
πόλης. 

Τα άλλα δάνεια της Τράπεζας χορηγήθηκαν για την 
επέκταση αποθηκευτικών χώρων σε διάφορα λιμάνια 
της Γροιλανδίας, την προστασία του φιόρδ του 
Κάλουνμπορ με την ενίσχυση του αποχετευτικού του 
δικτύου και την επέκταση του λιμανιού του Τάιν στη 
νήσο Μπόρνχολμ. 

Τέσσερα νέα συνολικά δάνεια υπογράφηκαν με δανι
κούς φορείς για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επι
χειρήσεων σε προβλημαπκές περιοχές (6,2 εκατομ
μύρια) και έξω απ' αυτές (22,1 εκατομμύρια από τους 
πόρους του ΝΚΜ). Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια 
διατέθηκαν 106 πιστώσεις ύψους 17,1 εκατομμυρίων σε 
επιχειρήσεις κυρίως των κλάδων μηχανικής και ειδών 
διατροφής. 

σε εκατομ. ECU 

2600-

Ιρλανδία 

Το ύψος των δανείων έφτασε τα 304 εκατομμύρια, από 
τα οποία τα 234,6 από ιδίους πόρους και τα 69,4 από 
πόρους του ΝΚΜ, έναντι 325,4 και 83,1 εκατομμυρίων 
αντίστοιχα το 1982. 

Βιομηχανία 

Λοιπά έργα υποδομής 

Ενέργεια 

Ανασυγκρότηση 

από τις οποίες ΝΚΜ 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Όλα τα χρηματοδοτηθέντα έργα προωθούν την περι
φερειακή ανάπτυξη. Πρόκειται κατά κύριο λόγο (200,5  
εκατομμύρια) για έργα υποδομής που διευκολύνουν τις 
επικοινωνίες σε διάφορες περιοχές της χώρας καθώς 
και μεταξύ των περιοχών αυτών: επέκταση και εκσυγ
χρονισμός του τηλεφωνικού δικτύου, βελτίωση του 
οδικού δικτύου και ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής 
γραμμής που εξυπηρετεί τα προάστια του Δουβλίνου. 
Τα δάνεια αφορούν επίσης έργα ύδρευσης και αποχέ
τευσης και ενδιαφέρουν πολλές αγροτικές περιοχές 
(19,7 εκατομμύρια) και την κατασκευή ετοιμοπαρά
δοτων εργοστασίων (3,7 εκατομμύρια). Στον ενεργειακό 
τομέα, τα δάνεια (66,1 εκατομμύρια) αφορούν την 
κατασκευή του ανθρακικού σταθμού του Μόνυπόιντ και 
την ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου υψηλής τάσης, 
ιδιαίτερα μεταξύ του σταθμού αυτού και του Δου
βλίνου. 

Τρία συνολικά δάνεια θα συντελέσουν στη χρηματο
δότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών μικρού μεγέθους 
τόσο στη βιομηχανία (4.2 εκατομμύρια) όσο και στον 
τουρισμό (5,6 εκατομμύρια) και τις γεωργικές εκμεταλ
λεύσεις (4,2 εκατομμύρια). Από τα εκκρεμή συνολικά 

δάνεια διατέθηκαν 42 πιστώσεις (5,2 εκατομμύρια), από 
τις οποίες οι μισές για τουριστικά έργα. 

Γερμανία 

Οι χρηματοδοτήσεις στη Γερμανία συνολικού ύψους 
152,2 εκατομμυρίων, από τα οποία 54,6 ως δάνεια από 
ιδίους πόρους και 97,6 ως εγγυήσεις, αφορούν βασικά 
δύο ττυρηνικούς σταθμούς στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και 
τη Βαυαρία (102,8 εκατομμύρια, από τα οποία τα 76,6  
χορηγήθηκαν ως εγγύηση για τη λήψη τραπεζικών 
δανείων) και ένα τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου 
MEGAL ο οποίος μεταφέρει το σοβιετικό αέριο στη 
Γαλλία (26,5 εκατομμύρια), Ενισχύθηκαν επίσης (22,9  
εκατομμύρια) τρία έργα σε παραγωγικούς κλάδους που 
εκτελούνται σε περιοχές κινήτρων, το σημαντικότερο 
των οποίων αφορά μια νέα μονάδα οπτανθρακο-
ποίησης στην περιοχή του Σάαρ για την οποία 
χορηγήθηκε μια εγγύηση. Τα δύο άλλα έργα αφορούν 
μια μονάδα παραγωγής φαρμάκων και κτηνιατρικών 
προϊόντων κΓ ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην 
Κάτω Σαξωνία. 
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Δάνεια του χορηγήθηκαν οτο εσωτερικό της Κοινότητας (^) 

Α. Δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις της Τράπεζας 
Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1983 

Το συνολικό ύψος των συμβάσεων χορήγησης δανείων από τους ιδίους της πόρους και των εγγυήσεων που υπέγραψε η 

Τράπεζα το 1983 για επενδυτικά προγράμματα στο εσωτερικό της Κοινότητας φτάνει τα 4 255,7 εκατομ. ECU. Η Τράπεζα έχει 

την οικονομική ευθύνη και καταχωρεί στον ισολογισμό της αυτές τις πράξεις, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οποίων περιγρά

φονται στις σελίδες 32 έως 49. 

Οι οικονομικοί στόχοι για την επίτευξη των οποίων παρασχέθηκαν, και οι οποίοι αναφέρονται στα δεξιά των επενδυτικών 

προγραμμάτων, υπάρχουν στον πίνακα 2. 

Ορισμένα προγράμματα έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΝΚΜ (σελ. 30 και 31) και αναφέρονται με το σημείο +.  

Ένας αστερίσκος * χαρακτηρίζει τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ) 

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

χορηγηθεί με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας σημειώνονται με 

δύο αστερίσκους **. Το δάνειο αρ. 120 χορηγήθηκε με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % στα πλαίσια προστασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Κοινότητας. 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΔΑΝΙΑ 
σε εκατομ. ECU  

259,7 

2 105,6 εκατομμύρια δανικές κορόνες 

1. Εγκαταστάσεις καύσης οικιακών 
απορριμμάτων για την παραγωγή θερ
μότητας η οποία θα τροφοδοτεί ένα δί
κτυο θέρμανσης πόλης 
i/S Refa 
26,2 εκατομ. δανικές κορόνες 

2. Επέκταση και βελτίωση ενός δικτύου 

θέρμανσης πόλης 
Δήμος Έσμπιεργκ 
50 εκατομ. δανικές κορόνες 

3. + Εξέδρα για την εκμετάλλευση κοι

τασμάτων στη Βόρεια Θάλασσα, πόντιση 
υποβρύχιου αγωγού μήκους 220 χλμ. 

μέχρι τις δυτικές ακτές, κατασκευή αγω
γού πετρελαίου μήκους 110 χλμ. στη 

Γιουτλάνδη, δημιουργία των συναφών 
εγκαταστάσεων και κατασκευή τερματι

κού σταθμού 
Dansk Olieror A/S-DORAS 
320 εκατομ. δανικές κορόνες 

4. + Μονάδα επεξεργασίας του φυσι

κού αερίου των κοιτασμάτων του Τύρα 
στη Βόρεια Θάλασσα, σταθμός συ
μπίεσης στο Εγκτβεντ (Γιουτλάνδη) και 

αγωγός φυσικού αερίου μήκους 56,6 χλμ. 
μεταξύ της μονάδας και του σταθμού 

αυτού 
Dansk Olle og Naturgas A/S-DONG 
345 εκατομ. δανικές κορόνες 

5. Αγωγός μήκους 273 χλμ. για διανομή 

φυσικού αερίου σε 21 κοινότητες της 
νότιας χώρας 
Naturgas Syd I/S μέσω της Kongerl-
get Danmarks Hypotekbank og 
Flnansforvaltnlng. 
73 εκατομ. δανικές κορόνες 

3,2 

6.3 

39,3 

43,3 

9.2 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάτττυξη 

σε εκατομ. ECU 

6. Αγωγός μήκους 177 χλμ. για τη μετα
φορά φυσικού αερίου από το σταθμό 
συμπίεσης του Εγκτβεντ στη νήσο Σαιλ-
λάν. Ένα τμήμα του αγωγού είναι υπο
θαλάσσιο 
Dansk Olle og Naturgas A/S-DONG 
550 εκατομ. δανικές κορόνες 67,4 

7. Δίκτυο μεταφοράς και διανομής 
φυσικού αερίου σε 27 κοινότητες της 
νήσου Φυν 
Naturgas FYN I /S μέσω της Kongeri-
get Danmarks Hypotekbank og 
Flnansforvaltnlng 
340 εκατομ. δανικές κορόνες 41,6 

8. Επέκταση των λιμενικών εγκαταστά
σεων του Τάιν 
Tejn Harbour Authority 
5,7 εκατομ. δανικές κορόνες 0,7 

9. Επέκταση του αποχετευπκού δι
κτύου και κατασκευή σταθμού επεξεργα
σίας των ακαθάρτων στο Κάλουνμπορ 
Δήμος Κάλουνμπορ 
28,7 εκατομ. δανικές κορόνες 3,6 

10. Επέκταση αποθηκευπκών χώρων 
σε διάφορα λιμάνια της Γροιλανδίας 
Δανικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
67 εκατομ. δανικές κορόνες 8,2 

11. Συνολικό δάνειο στο Δανικό Δημό
σιο (Υπουργείο Ουιονομικών) για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών και τουριστικών πρωτοβουλιών σε 
ζώνες περιφερειακής ανάπτυξης 
50 εκατομ. δανικές κορόνες 6,2 

(1) Τα ανοίγματα πιστώσεων εκφράζονται κατά κανόνα στο ισόποσο του αντίστοιχου εθνικού νομίσματος. 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

12.—13, Συνολικά δάνεια στη Den 

Danske Bank International S.A. για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων 
— για την ορθολογική χρήση της ενέρ

γειας στη βιομηχανία 
50 εκατομ, δανικές κορόνες 6,1 

— για την παραγωγή, τη μετατροπή και 

τη μεταφορά ενέργειας και πιο συ
γκεκριμένα για δίκτυα θέρμανσης 
πόλης 
150 εκατομ. δανικές κορόνες 18,4 

14. Συνολικό δάνειο στη Copenhagen  
Handelsbank international S.A. για τη 
χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρού 
και μεσαίου μεγέθους στον ενεργειακό 
τομέα και κυρίως σε δίκτυα θέρμανσης 
πόλης 
50 εκατομ. δανικές κορόνες 6,1 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 152,2 
346,6 εκατομμύρια γερμανικά μάρκο 

15. Πυρηνικός σταθμός στο Φίλιπσ-
μπουργ (Βάδη-Βυρττεμβεργη)—2η μονά
δα ισχύος 1 281 MW  
Kernkraftwerk Philippsburg GmbH 
60 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

16.—17. Πυρηνικός σταθμός στο Γκού-
ντρεμμινγκεν (Βαυαρία) — 2η και 3η μονά
δα ισχύος 1 320 MW η καθεμία 
Kernkraftwerk Gundremmlngen, Verwal- 

tungsgesellschaft mbH  
Πράξεις εγγυοδοσίας 
— 87 εκατομ. γερμανικά μάρκα 
— 87 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

18. Αγωγός μήκους 447 χλμ. για τη 
μεταφορά του σοβιετικού φυσικού 
αερίου από το Waidhaus (τσεχοσλοβακι
κά σύνορα) στο Medelsheim (γαλλικά 
σύνορα) 
Mittel-Europäische Gasleitungsgesell
schaft mbH μέσω της MEGAL Finance  
Company Ltd 
60 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

19. Μονάδα οπτανθρακοποίησης με 60  
κλιβάνους στο Σάαρ 

GAL Zentralkokerei Saar, Besltzgesell-
schaft mbH A Co. KG 
Πράξη εγγυοδοσίας 

48 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

20. Μονάδα παραγωγής φαρμάκων και 
κτηνιατρικών προϊόντων στην Κάτω 
Σαξωνία 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH 
2,8 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

21. Ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότη
τας 25 δωματίων στις ακτές της Βόρειας 
Θάλασσας στην Κάτω Σαξωνία 
Immobilien- und Frelzeitaniagenbetrìebs  
GmbH 
1,8 εκατομ. γερμανικά μάρκα 

26,1 

38,4 
38,4 

26,5 

20.9 

1.2 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΕΛΛΑΣ 
σε εκατομ. ECU  

364,3 

28 650 εκατομμύρια δραχμές 

22. + Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο 
Αμύνταιο (2 300 MW) που θα χρησιμο
ποιεί το λιγνίτη κοιτασμάτων της 
περιοχής 
ΔΕΗ 
1,5 δισεκατ. δραχμές 19,4 

23. Φράγμα στον Αλιάκμωνα και υδροη
λεκτρικοί σταθμοί στη Σφηκιά (315 MW)  
και το Ασώματα (108 MW) ΔΕΗ 
2 δισεκατ. δραχμές 

24.—25. Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 
210 MW στις Πηγές της Ηπείρου ΔΕΗ 
— 600 εκατομ. δραχμές 
— 600 εκατομ. δραχμές 

26. Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 150  
MW στον Αχελώο κατάντη του Στράτου 

ΔΕΗ 
1,2 δισεκατ. δραχμές 

25.2 

7,7 
7,6 

15,5 

27. Ορθολογική χρήση της ενέργειας σ' 
ένα διυλιστήριο στους Αγίους Θεοδώ
ρους με την εγκατάσταση δύο αεριο-
στροβίλων που θα επιτρέπουν τη συμ
παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέρ
γειας 

Μάτορ Όιλ (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίν
θου Α.Ε. 
500 εκατομ. δραχμές 6,6 

28. + Εκμετάλλευση επιφανειακού λι
γνιτωρυχείου στο Αμύνταιο για τον εφο
διασμό παρακείμενου λιγνιτικού σταθ
μού ΔΕΗ 
2 δισεκατ. δραχμές 25,8 

29. Βελτίωση και ενίσχυση 3 (XX) χλμ. 
του εθνικού και του επαρχιακού οδικού 
δικτύου 

Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Δημο
σίων Έργων) 
4 δισεκατ. δραχμές 50,3 

30. Εθνική οδός Πάτρας—Ολυμπίας: 
χάραξη νέας οδού μήκους 72 χλμ., δια
μόρφωση τμήματος μήκους 40 χλμ. και 

κατασκευή παρακαμπτηρίων μήκους 68  
χλμ 

Ελληνικό Δημόσιο (Yπoυpγdo Εθνικής 
Οικονομίας) 
1 δισεκατ. δραχμές 12,9 

31. + Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
του τηλεφωνικού και του τηλετυπικού δι
κτύου ΟΤΕ 
1,5 δισεκατ. δραχμές 18,9 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

32. Άρδευση 22 000 στρεμμάτων στην 
Ιεράπετρα Κρήτης 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας) 
800 εκατομ. δραχμές 10,1 

33. Άρδευση 26 000 στρεμμάτων στην 
πεδιάδα Μπόιδα-Μαυρή (Ήπειρος) 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας) 
100 εκατομ. δραχμές 1,3 

34. Άρδευση 14000 στρεμμάτων στην 
πεδιάδα της Κόνιτσας 
Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας) 
100 εκατομ. δραχμές 1.3 

35. Συλλογή και καθαρισμός των ακα
θάρτων στη Θεσσαλονίκη, Βόλο και Άγιο 
Νικόλαο Κρήτης 

Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
μέσω του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουρ
γείο Δημοσίων Έργων) 
2.3 δισεκατ, δραχμές 28, 

36. Συλλογή και καθαρισμός των ακα
θάρτων στα Ιωάννινα. Λάρισα, Καστοριά 
και Πτολεμαΐδα 
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης των αντίστοιχων πό
λεων μέσω του Ελληνικού Δημοσίου 
(Υπουργείο Εθνικής Ουιονομίας) 
1 δισεκατ. δραχμές 12,6 

37. Σταθμός βιολογικού καθαρισμού 

των λυμάτων της περιοχής της 

πρωτεύουσας στη Μεταμόρφωση 
Αττικής 
Εταφία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως 
Πρωτευούσης μέσω του Ελληνικού 
Δημοσίου (Υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας) 
750 εκατομ. δραχμές 9,7 

38. Διαμόρφωση των βιομηχανικών 

περιοχών Λάρισας, Λαμίας, Ιωαννίνων, 
Κλκίς, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, 
Κομοτηνής και Πάτρας 
ΕΤΒΑ 
1,2 δισεκατ, δραχμές 15.9 

39. -f Συνολικό δάνειο στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων για τη 
χρηματοδότηση από φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης έργων υποδομής μικρού 
και μεσαίου μεγέθους 
2,5 δισεκατ. δραχμές 31,5 

40. Συνολικό δάνειο στην ΕΤΒΑ για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών πρωτοβουλιών 
1.5 δισεκατ. δραχμές 18,9 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

41. Συνολικό δάνειο στην Τράπεζα 
Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών πρωτοβου

λιών 
1 δισεκατ. δραχμές 

42. Συνολικό δάνειο στην Αγροτική Τρά
πεζα της Ελλάδος για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων αγροτοβιομηχα
νικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
2,5 δισεκατ. δραχμές 

ΓΑΛΛΙΑ 

12,9 

31,5 

707,9 

4 812,1 εκτατομμύρια γαλλικά φράγκο 

43.-44. Πυρηνικός σταθμός στην Κάτω 
Νορμανδία — 1η και 2η μονάδα ισχύος 
1 300 MW η καθεμία 
EDF 
— 300 εκατομ. γαλλικά φράγκα 43.7 
— 310 εκατομ. γαλλικά φράγκα 45.1 

45. Πυρηνικός σταθμός Super-Phénix  
στη Greys-Malville 
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides (NERSA) 
300 εκατομ. γαλλικά φράγκα 46,0 

46.-47. Εκμετάλλευση γεωθερμικών 
πόρων για την τροφοδοσία του δικτύου 
θέρμανσης της πόλης Μω 
Syndicat Mixte pour la géothermie à  
Meaux μέσω του CAECL 
— 27 εκατομ. γαλλικά φράγκα 4.0 
— 27 εκατομ. γαλλικά φράγκα 4.0 

48. Εκσυγχρονισμός του δικτύου θέρ
μανσης της πανεπιστημιούπολης της 

Ντουά και διασύνδεση του με τα δίκτυα 
θέρμανσης πόλης της Βιλλερμπάν και 
της Λυών 
Ville de Villeurbanne μέσω του CAECL  

12.5 εκατομ. γαλλικά φράγκα 1,8 

49. Αξιοποίηση των θερμικών απο
βλήτων της μονάδας εμπλουτισμού του 

ουρανίου Eurodif με τον εφοδιασμό με 
ζεστό νερό ενός δικτύου θέρμανσης 
κατοικιών και θερμοκηπίων έκτασης 36  

εκταρίων 
Syndicat Mixte d'Aménagement 
Rural de la Drôme μέσω του CAECL 
36,3 εκατομ. γαλλικά φράγκα 5,3 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετστροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

50. + Διασύνδεση του γαλλικού και του 
βρετανικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής 
τάσης με την πόνπση υποβρύχιων 
καλωδίων στη Μάγχη 
EDF 
400 εκατομ. γαλλικά φράγκα 59,5 

51. Βελτίωση των τμημάτων του εθνι
κού οδικού δικτύου που εξυπηρετούν 
περιοχές παροχής κινήτρων περιφερει
ακής ανάπτυξης 
Fonda Spécial de Grands Travaux 
250 εκατομ. γαλλικά φράγκα 37,2 

52. Αποπεράτωση του περιφερειακού 
δακτυλίου του Μπορντώ με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής τμήματος 
μήκους 6 χλμ. 
Communauté Urbaine de Bordeaux 
μέσω του CAECL 
29 εκατομ. γαλλικά φράγκα 4,2 

53. Κατασκευή νέου τερματικού σταθ
μού στο Montoir (Pays de la Loire) 
Port autonome de Nantes-St Nazalre 
μέσω του CAECL 
58,3 εκατομ. γαλλικά φράγκα 8,9 

54. Αγορά πέντε αεροσκαφών Boeing  
Β 737 για το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσων 

αποστάσεων 
Compagnie Nationale Air France  
μέσω ενός Groupement d'Intérét Éco
nomique 
147 εκατομ. γαλλικά φράγκα 21.9 

55. Επέκταση και εκσυγχρονισμός του 
υπεραστικού δικτύου τηλεπικοινωνιών 
στις προβληματικές περιοχές 
Administration des Postes et Télé 
communications μέσω του CNT  
435 εκατομ. γαλλικά φράγκα 63.3 

56. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των 
τηλεφωνικών εγκαταστάσεων στους 
νομούς Βορρά και Πα ντε Καλαί 

Administration des Postes et Télé 
communications μέσω του CNT  
635 εκατομ. γαλλικά φράγκα 92,4 

57. Επέκταση και εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων μεταποίησης εκλεκτών 

και ειδικών χαλύβων και κραμμάτων στο 

Ramiers (Μιντί-Πυρηναία) 
Creusot-Loire S.A. 
35 εκατομ. γαλλικά φράγκα 5,2 

58.—61. Συνολικά δάνεια στο CEPME  

για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυπκών πρωτοβουλιών σε προ

βληματικές περιοχές 
— 100 εκατομ. γαλλικά φράγκα 14,9 

— 180 εκατομ. γαλλικά φράγκα 26.4 
— 120 εκατομ. γαλλικά φράγκα 17.5 
— 300 εκατομ. γαλλικά φράγκα 43.7 

53 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετστροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

62. Συνολικό δάνειο σε τέσσερις Εται
ρίες περιφερειακής ανάπτυξης (SDR)  
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυπκών πρωτοβουλιών στο δευτε

ρογενή και τριτογενή τομέα σε προ
βληματικές περιοχές (40 εκατομ. γαλλικά 
φράγκα η καθεμία) 
— SDR — Πικαρδία 
— SDR της νοτιοδυτικής Γαλλίας 
— SDR της κεντρικής και της δυτικής 

κεντρικής Γαλλίας 
— SDR — Βρετάνη 
160 εκατομ. γαλλικά φράγκα 23,3 

63. Συνολικό δάνειο στο Crédit Natio 
nal για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επενδυπκών πρωτοβουλιών ή μικρών 
υδροηλεκτρικών μονάδων με στόχο την 
ορθολογική χρήση της ενέργειας 
150 εκατομ. γαλλικά φράγκα 21,8 

64.-66. Συνολικά δάνεια στο CAECL  
για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
που εκτελούν οργανισμοί τοπικής αυτο
διοίκησης ή δημόσιοι φορείς σε προ
βληματικές περιοχές 
— 100 εκατομ, γαλλικά φράγκο 15,3 
— 300 εκατομ. γαλλικά φράγκα 44,0 
— 200 εκατομ. γαλλικά φράγκα 29,1 

67. Συνολικό δάνειο στο CAECL για 
την κατασκευή από οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης εγκαταστάσεων 
μνιρού σχεπκά μεγέθους με στόχο την 
ανάπτυξη της παραγωγής και της δια
νομής νέων ενεργειακών πηγών ή ενερ
γειών υποκατάστασης 
200 εκατομ. γαλλικά φράγκα 29,4 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 234,6 

168,5 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 

68. Επέκταση και ενίσχυση του ηλεκτρι
κού δικτύου υψηλής τάσης και εγκατά
σταση γραμμών 400 kV μεταξύ του 

σταθμού του Μόνυπόιντ και του Δουβλί
νου 
Electricity Supply Board 
14 εκατομ. ιρλανδ, λίρες 19.3 * 

69.—70. Ηλεκτροδότηση και εκσυγχρο
νισμός του σιδηροδρομικού δικτύου στα 
περίχωρα του Δουβλίνου 

Coras lompair EIreann 
— 30,6 εκατομ, ιρλανδ. λίρες 
— 5.4 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 

71.—72. Διάφορα οδικά έργα 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
— 7 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 
— 11 εκατομ. ιρλανδ, λίρες 

73. Βελτίωση του υπερασπκού οδικού 
δικτύου και των περιφερειακών δακτυ
λίων του Δουβλίνου και του Κορκ 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
16,5 εκατομ. ιρλανδ, λίρες 

42,2 
7.4 

10,1 · 

15,9 · 

22.9 · 



Ενεργείακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

74. + Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
των τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρουν 
γύρω στους 48 000 συνδρομητές του 
τηλεφωνικού και τηλετυπικού δικτύου 
Department of Posta and Telegraphs  
μέσω της Irish Telecommunications  
Investments Ltd 
60 εκατομ. ιρλανδ, λίρες 83,3 * 

75. Βελτίωση του εφοδιασμού με φυσι
κό αέριο και των αποχετεύσεων σε αγρο
τικές περιοχές της χώρας 
Ιρλανδικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο
μικών) 
10 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 13.9 * 

76. Έργα ύδρευσης και καθαρισμού των 
ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές της 
χώρας 
Ιρλανδυιό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονο-
μυιών) 
4 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 5.8 * 

77.-78. Συνολικά δάνεια στην Indu
strial Credit Company Limited για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοθουλιών 
— στον τουριστικό τομέα 

4 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 5,6 
— στο βιομηχανικό τομέα 

3 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 4.2 

79. Συνολικό δάνειο στην Agricultural  
Credit Corporation Ltd για τη χρημα
τοδότηση μικρομιεσαίων γεωργικών και 
αγροτοβιομηχανικών πρωτοβουλιών 
3 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 4,2 

ΙΤΑΛΙΑ 

σε εκατομ. ECU  

1945,7 

2 612,6 δισεκατομμύριο λιρέτες 

80. Πυρηνικός σταθμός στο Λάτιο 2η 
μονάδα ισχύος 982 MW 
ENEL 
60 δισεκοτ. λφέτες 45,3 ' 

81. Μετατροπή ενός σταθμού ηλεκτρο
παραγωγής ισχύος 1 216 MW στο Μπρί-
ντιζι που χρησιμοποιεί πετρέλαιο σε αν
θρακικό 
ENEL 
31 δισεκατ. λιρέτες 23,4 

82. Σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας με άντληση (1 000 MW) στην 
Κομπανία 
ENEL 
60 δισεκατ. λιρέτες 45,3 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

83. Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 50 
MW στην Καλαβρία 
ENEL 
14 δισεκατ. λιρέτες 10,6 

84. Υδροηλεκτρικός σταθμός στο νάμα 
του ύδατος (22 MW) στο Πεδεμόντιο 
ENEL 
20 δισεκατ. λιρέτες 14,9 

85. Πέντε γεωθερμικοί σταθμοί συνο
λικής ισχύος 75 MW στην Τοσκάνη 
ENEL 
30 δισεκατ. λιρέτες 21,9 

86. Αξιοποίηση κοιτασμάτων πετρε
λαίου στη Σικελία 
AGIP S.p.A. μέσω της BNL  
13 δισεκατ. λιρέτες 9.7 

87. Αξιοποίηση (δεύτερη φάση) κοιτα
σμάτων πετρελαίου στην Σικελία 
AGIP S.p.A. μέσω της BNL  
12 δισεκατ. λιρέτες 9.0 

88. Αξιοποίηση υποβρύχιων κοιτα
σμάτων φυσικού αερίου στην Αδριατική 
AGIP S.p.A. 
50 δισεκατ. λιρέτες 37,5 * 

89. Έργα σ' ένα διυλιστήριο πετρελαίου 
στη Σαρδηνία για την ορθολογική χρήση 
της ενέργειας 
SARAS S.p.A. μέσω του IMI 
39 δισεκατ. λιρέτες 29,4 

90. Εξοπλισμός ενός διυλιστηρίου 
πετρελαίου στη Σικελία για τη μείωση 
της κατανάλωσης της ενέργειας, τη δια
φοροποίηση των παραγόμενων προ
ϊόντων και τη μείωση της ρύπανσης 
Industria Siciliana Asfalti Bitumi  
S.p.A. μέσω του IRFIS 
19 δισεκατ. λιρέτες 14,2 

91. Μετατροπή των εγκαταστάσεων 
ενός διυλιστηρίου πετρελαίου στη Νεά
πολη για την ορθολογική κατανάλωση 
ενέργειας 

Mobil oll italiana S.p.A. μέσω της  
CENTROBANCA 
12 δισεκατ. λιρέτες 9,0 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

92, Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου με 
την εγκατάσταση γραμμών υψηλής 
τάσης μήκους 1 000 χλμ. 
ENEL 
35 δισεκατ. λιρέτες 26,4 

93. Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στη 
Σικελία και την Πούλια 
ENEL 
85 δισεκατ. λιρέτες 63,7 

94. Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού στη 
Σικελία και την Καλαβρία, εγκατάσταση 
γραμμών υψηλής τάσης μήκους 400 χλμ. 
και πόντιση υποβρύχιων καλωδίων 
μήκους 7 χλμ. στο στενό της Μεσσίνας 
ENEL 
12 δισεκατ. λιρέτες 9,1 

95. Αγωγός μήκους 169 χλμ. που θα 
συνδέσει το δίκτυο που μεταφέρει το 
αλγερινό αέριο μέσω του Μετζοτζιόρνο 
με το δίκτυο μεταφοράς και αποθή
κευσης της κεντρικής και βόρειας χώρας, 
και σταθμός συμπίεσης 
SNAM S.p.A. 
120 δισεκατ. λιρέτες 89,2 

96. Διαμόρφωση τμημάτων διάφορων 
εθνικών οδών και έργα στον άξονα 
μεγάλης κυκλοφορίας Κοζέντσας-Κρό-
τωνα 
ANAS 
51 δισεκατ. λιρέτες 38,5 * 

97. Οδικά έργα σε διάφορα σημεία 
επτά σημαντικών εθνικών οδών (Πούλια) 
ANAS 
56 δισεκατ. λιρέτες 40,9 ' 

98. + Κατασκευή τμήματος μήκους 32  
χλμ. του αυτοκινητόδρομου του Φριούλι 
Autostrade-Concessioni e Costruzio 
ni Autostrade S.p.A. 
45 δισεκατ. λιρέτες 33,9 

99.—100. Επισκευή 107 -ηιημάτων 
δρόμων και αυτοκινητοδρόμων που 
καταστράφηκαν από τους σεισμούς του 
1980 (Καμπανία-Βασιλικάτα) 
ANAS μέσω του Ιταλικού Δημοσίου 
— 10 δισεκατ. λιρέτες 7,5** 
— 40 δισεκατ. λιρέτες 29,2 * * 

101.—102. Ενίσχυση των τηλεφωνικών 
εγκαταστάσεων στην Καμπανία και σύν
δεση 133 000 νέων συνδρομητών 
SIP μέσω του IRI 
— 100 δισεκατ. λιρέτες 74,9  
SIP μέσω του IMI 
— 100 δισεκατ. λιρέτες 73,0 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονκηιός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκστομ. ECU 

103. Ενίσχυση των τηλεφωνικών εγκα
ταστάσεων στη Σικελία για τη σύνδεση 
166 000 νέων συνδρομητών 
SIP μέσω του IR FIS 
50 δισεκατ. λιρέτες 37,5 

104. Ενίσχυση των τηλεφωνικών εγκα
ταστάσεων στα Βασιλικάτα και σύνδεση 
24 500 συνδρομητών 
SIP μέσω του iSVEIMER 
50 δισεκατ. λιρέτες 37,5 

105. Αρδευση 11 800 εκταρίων από ένα 
φράγμα στο Μπιφέρνο και αποστραγγι
στικά έργα στην επαρχία του Κάμπο-
μπάσσο 
Cassa per il Mezzogiorno 
16 δισεκατ. λιρέτες 12.1 * 

106. Αρδευση άνω των 12 000 εκταρίων 
στο Λάτιο 
Cassa per II Mezzogiorno 
9.1 δισεκατ. λιρέτες 6,9 

107. Ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης 
της πόλης και της επαρχίας της Νεά
πολης και της Καζέρτσς, περιοχής όπου 
κατοικούν 2 300 000 άτομα περίπου 
Cassa per il Mezzogiorno  
50 δισεκατ. λιρέτες 36,5 

108. Εγκαταστάσεις για την παροχή 
πόσιμου νερού και την αποχέτευση των 
ακαθάρτων σε 32 κοινότητες στην Κο
μπανία και τα Βασιλικάτα όπου υπάρ
χουν τα οικιστικά κέντρα για τα 80000  
άτομα που επλήγησαν από τους σει
σμούς του Νοεμβρίου 1980  
Cassa per il Mezzogiorno 
13 δισεκατ. λιρέτες 9,8 * * 

109. Κατασκευή σταθμών βιολογικού 
καθαρισμού και δίκτυα συλλογής των 
ακαθάρτων 62 κοινοτήτων στον κόλπο 
της Νεάπολης στις οποίες κατοικούν 
πάνω από 500 000 άτομα 
Cassa per II Mezzogiorno 
75 δισεκατ. λιρέτες 56,6 * 

110. Κατασκευή μεγάλων συλλεκτήρων 
για το σταθμό βιολογικού καθαρισμού 
της νότιας Ρώμης και επέκταση του 
σταθμού Ρώμης-Όστιας, ο οποίος ενδια
φέρει πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα 
Δήμος Ρώμης μέσω του istituto Ban- 
carlo San Paolo dl Torino  
20 δισεκατ. λιρέτες 14,9 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

111.—117. + Κατασκευή εργατικών κα
τοικιών στη μεσημβρινή Ιταλία 
Ου(θδομικοί Συνεταιρισμοί μέσω των 
— istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
37,0 δισεκατ. λιρέτες 27,5 
4,0 δισεκατ. λιρέτες 2.9 

— BNL-Sezione Credito Fondiario 
27,4 δισεκατ. λιρέτες 20,4 
38,2 δισεκατ. λιρέτες 27,9 
3,3 δισεκατ. λιρέτες 2.4 

— CARIPLO 
27,7 δισεκατ. λιρέτες 20,6 
7.5 δισεκατ. λιρέτες 5,5 

118.—119. -Ι- Κατασκευή εργαπκών κα
τοικιών στη μεσημβρινή Ιταλία 
Ιδιωτικές κατασκευαστικές επιχεφή-
σεις μέσω της BNL — Sezione Credi 
to Fondiario 
— 7,6 δισεκατ. λιρέτες 5,5 * 
— 19,7 δισεκατ. λιρέτες 14,4 · 

120.—121. Αναστήλωση και έργα συν
τήρησης του Παλατιού των Δόγηδων στη 
Βενετία και των έργων τέχνης που υπάρ
χουν σ' αυτό 
Δήμος Βενετίας μέσω του Istituto Ban
cario San Paolo di Torino 
— 0,6 δισεκατ. λιρέτες 0,5 
— 4,4 δισεκατ. λιρέτες 3,2 

122. Μετατροπή, ώστε να χρησιμοποι
ούν άνθρακα, διάφορων τσιμεντοβιομη
χανιών στην Πούλια, Βασιλικάτα και 
Καλαβρία 
Italcementi και Cemensud μέσω του  
IMI 
13,9 δισεκατ. λιρέτες 10.5 

123. Εκσυγχρονισμός μιας τσιμεντο
βιομηχανίας και ορθολογική χρήση της 
ενέργειας στη Σικελία 
Cementeria dl Augusta S.p.A. μέσω 
της Banco dl Sicilia 
8 δισεκατ. λιρέτες 6,0 

124. Μονάδα παραγωγής θερμομονωτι
κού υλικού από υαλοβάμβακα στα Αβρού-
ζια 
SiV — Società Italiana Vetro S.p.A. 
μέσω του IMI 
14 δισεκατ. λιρέτες 10,5 

125. Εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθό
δων παραγωγής ενεργών φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων στη Λομβαρδία 
LARK S.p.A. μέσω της Banco dl Sicilia  
— Sezione dl Credito Industriale  
12 δισεκατ. λιρέτες 8,8 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υττοδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

126. Επέκταση μονάδας παραγωγής 
υγρών απορρυπαντικών στο Μολίσε 
SÖDEL S.p.A. μέσω της Banco di  
Napoli 
5 δισεκατ. λιρέτες 3,7 

127. Επέκταση μονάδας παραγωγής 
πληροφορικών συστημάτων, συστη
μάτων επεξεργασίας κειμένων και τρα
πεζικών τερματικών μονάδων στο Πεδε-
μόντιο 

Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. μέσω του  
IMI 
55 δισεκατ. λιρέτες 41,2 

128. Μονάδες παραγωγής εκτυπωτών 
και μνημών με μαγνητικούς δίσκους για 
πληροφορικά συστήματα σε δύο εργο
στάσια της εταιρίας στο Πεδεμόντιο 
Olivetti Peripheral Equipment S.p.A.  
μέσω του IMI 
23 δισεκατ. λιρέτες 17,2 

129. Ενίσχυση ενός κέντρου κατασκευής 
ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής 
και εργαλειομηχανών με αριθμητική ρύθ
μιση στην Αιμιλία Ρομανία 
Mandeln S.p.A., Mandelli industriale 
S.p.A. και Plasma S.p.A. μέσω του IMI 
3 δισεκατ. λιρέτες 2,2 

130. Επέκταση μονάδας παραγωγής 
ψυγείων αυτοκινήτων στο Λάτιο 
Valeo Sud S.p.A. μέσω του IMI 
7.1 δισεκατ, λφέτες 5.3 

131. Εργοστάσιο παραγωγής κουτιών 

από αλουμίνιο για μη οινοπνευματώδη 
ποτά στα Αβρούζια 

Nacanco Sud $.ρ.Α. μέσω του IMI 
14 δισεκατ. λιρέτες 10,5 

132. Εισαγωγή μεθόδων προηγμένης 
τεχνολογίας σε δύο αυτοκινητοβιομηχα
νίες στο Τουρίνο 
FIAT Auto S.p.A. μέσω της EFIBANCA 
120 δισεκατ. λιρέτες 89,2 

133. Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονι
σμός τριών μονάδων συναρμολόγησης 
και παραγωγής εξαρτημάτων αυτο
κινήτων στο Λάτιο, Μολίσε και Αβρούζια 
FIAT Auto S.p.A. μέσω του IMI 
54,9 δισεκατ. λιρέτες 41,4 

134. Ανακατασκευή μιας μονάδας παρα
γωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων στη 
Νεάπολη, η οποία είχε καταστραφεί από 
τους σεισμούς του Νοεμβρίου 1980  
Comind S.p.A. και Comind Sud S.p.A.  
μέσω του ISVEIMER 
20 δισεκατ. λιρέτες 14,6 ** 

135. Μονάδα παραγωγής πτερυγίων 

από ινώδη σύνθετα για ελικόπτερα στο 
Λάτιο 

Elicotteri Meridionali S.p.A. μέσω της  
BNL-SezIone Credito Industriale 
18 δισεκατ. λιρέτες 13.6 



Ενεργειακοί στόχοι 
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136. Μονάδα οπτικών ινών για καλώδια 

πιλεπικοινωνιών στην Καμπανία 
Fibre Ottiche Sud S.p.A. μέσω του  
ISVEIMER 
8.5 δισεκατ. λιρέτες 6,3 

137. Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των 
εγκαταστάσεων παραγωγής και εμπο
ρίας καταψυγμένων προϊόντων μιας μο

νάδας στο Λάτιο 
ALGEL 3.ρ.Α. μέσω του ISVEIMER 
9 δισεκατ. λιρέτες 6,6 

138. Εκσυγχρονισμός και επέκταση ενός 

ζυθοποιείου στη Σαρδηνία 
I. ΒΙ. Dreher S.p.A. μέσω του CIS 
6.6 δισεκατ. λιρέτες 4,8 

139. Αύξηση της παραγωγικής ικανότη
τας μιας μονάδας παραγωγής παγωτών 
(Καμπανία) και ενίσχυση του δικτύου 
διανομής της 
ALSO S.p.A. μέσω του ISVEIMER 
6 δισεκατ. λιρέτες 4,5 

140. Ορθολογική οργάνωση μιας μονά
δας παραγωγής χαρτονιών με λεπτές 
επιχρίσεις στο Λάτιο 
Saffa — Fabbriche Fiammiferi και  
Affini S.p.A. μέσω της EFiBANCA 
5,2 δισεκατ. λιρέτες 3,9 

141.—142. Συνολικά δάνεια στο ÌMI για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επεν
δυτικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό 
και ξενοδοχειακό τομέα καθώς και στον 
τομέα των υπηρεσιών στην μεσημβρινή 

Ιταλία 
— 50 δισεκατ. λιρέτες 37,7 
— 50 δισεκατ. λιρέτες 36,5 

143. Συνολικό δάνειο στο iSVEIMER  
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών πρωτοβουλιών στην ηπει
ρωτική μεσημβρινή Ιταλία 
75 δισεκατ, λιρέτες 54,7 

144. Συνολικό δάνειο στη BNL — 
Sezione Credito industriale για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών πρωτοβουλιών στη μεσημβρινή 

Ιταλία 
50 δισεκατ. λιρέτες 36,5 

145. Συνολικό δάνειο σε περιφερειακά 
MEDIOCREDITI και στην INTERBAN- 

CA μέσω του MEDIOCREDITO CEN 
TRALE για τη χρηματοδότηση μικρομε

σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο 
βιομηχανικό τομέα και τον τομέα 
παροχής υπηρεσιών στη μεσημβρινή 

Ιταλία 
40 δισεκατ. λιρέτες 30,0 

146. Συνολικό δάνειο στη Banco di  
Napoli για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο 
βιομηχανικό και ξενοδοχειακό τομέα 
καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών 

στη μεσημβρινή Ιταλία 

40 δισεκατ. λιρέτες 29,2 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροττή 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

147. Συνολικό δάνειο στην EFiBANCA  
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στο βιομη
χανικό τομέα και τον τομέα παροχής 
υπηρεσιών στη μεσημβρινή Ιταλία 

20 δισεκατ. λιρέτες 14,9 

148. Συνολικό δάνειο στην INTERBAN- 
CA για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στο βιομη
χανικό και ξενοδοχειακό τομέα καθώς και 
στον τομέα των υττηρεσιών στη μεσημ
βρινή Ιταλία 

20 δισεκατ. λιρέτες 14,6 

149. Συνολικό δάνειο στο CIS για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχα

νικών πρωτοβουλιών στη Σαρδηνία 
20 δισεκατ. λιρέτες 14,9 

150. Συνολικό δάνειο στη Banco dl  
Sicilia για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών πρωτοβουλιών στη 

Σικελία 
15 δισεκατ. λιρέτες 11,3 

151. Συνολικό δάνειο στο IRFIS για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών στη Σικελία 
15 δισεκατ. λιρέτες 11,3 

152. Συνολικό δάνειο στη BNL-SACAT  
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών στον ξενο
δοχειακό και τουριστικό τομέα στη 

μεσημβρινή Ιταλία 
10 δισεκατ. λιρέτες 7,5 

153.—154. Συνολικά δάνεια σε περιφε
ρειακά MEDIOCREDITI και στην 
ÌNTERBANCA μέσω του MEDiOCRE- 
DITO CENTRALE για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων επενδυτικών 
πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό τομέα 

και τον τομέα παροχής υπηρεσιών σε 
μειονεκτικές περιοχές της κεντρικής και 
βόρειας χώρας 
— 50 δισεκατ. λιρέτες 37,5 
— 50 δισεκατ. λιρέτες 37,2 

155. Συνολικό δάνειο στο IMI για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό 

και ξενοδοχειακό τομέα καθώς και στον 
τομέα των υπηρεσιών σε μειονεκτικές 
περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώ

ρας 
30 δισεκατ. λιρέτες 22,6 

156. Συνολικό δάνειο στη BNL — 
Sezione Credito Industriale για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών στο βιομηχανικό 
τομέα και τον τομέα παροχής υπηρε

σιών σε μειονεκτικές περιοχές της κε

ντρικής και βόρειας χώρας 
25 δισεκατ. λιρέτες 18,7 

157. Συνολικό δάνειο στη CENTRO- 
BANCA για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στο 
βιομηχανικό τομέα και τον τομέα πα
ροχής υπηρεσιών σε μειονεκτικές πε
ριοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας 

15 δισεκατ. λιρέτες 11,2 
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σε εκατομ. ECU 

158. Συνολικό δάνειο στην INTERBAN- 
CA για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επενδυτικών πρωτοβουλιών που απο
σκοπούν στην ορθολογική κατανάλωση 
της ενέργειας στη βιομηχανία σε μειονε
κτικές περιοχές της κεντρικής και βόρειας 
χώρας 
15 δισεκατ. λιρέτες 11,2 

159.—160. Συνολικά δάνεια στο Istituto 
Bancario San Paolo dl Torino για τη 
χρηματοδότηση στην κεντρική και βόρεια 
χώρα 
— επενδύσεων για την ορθολογική 

κατανάλωση της ενέργειας στη βιομη
χανία και για την παραγωγή εναλ
λακτικών ενεργειακών πηγών (βιομά
ζα) στη γεωργία 
10 δισεκατ. λιρέτες 7,5 

— ενεργειακών υποδομών (δίκτυα θέρ
μανσης πόλης, διανομή φυσικού αε
ρίου). υδροηλεκτρικών έργων, έργων 
ανάκτησης των αποβλήτων 
25 δισεκατ. λιρέτες 18,7 

161.—162. Συνολικά δάνεια στο IMI για 
τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
μικρού και μεσαίου μεγέθους που απο
σκοπούν στην αξιοποίηση των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων, τη διαφοροποίηση 
των εισαγωγών και την ορθολογική 
χρήση της ενέργειας 
— στη μεσημβρινή Ιταλία 

20 δισεκατ. λιρέτες 15,1 
— στην κεντρική και βόρεια χώρα 

60 δισεκατ. λιρέτες 44,9 

163. Συνολικό δάνειο στη BNL «Opere  
Pubbliche» για τη χρηματοδότηση στην 
κεντρική και βόρεια χώρα έργων υπο
δομής μικρού και μεσαίου μεγέθους που 
αποσκοπούν στην αξιοποίηση των εγχώ
ριων ενεργειακών πόρων, τη διαφορο
ποίηση των εισαγωγών και την ορθολο
γική χρήση της ενέργειας 
30 δισεκατ. λιρέτες 22,5 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 591,3 

350,7 εκατομμύρια λίρες στερλίνες 

164.—165. Πυρηνικός σταθμός ισχύος 
1 320 MW στη Σκωτία 
South of Scotland Electricity Board 
— 25 εκατομ. λίρες στερλίνες 
— 30 εκατομ. λίρες στερλίνες 

166. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
διακίνησης πυρηνικών καυσίμων στη 
βόρεια Αγγλία 
British Nuclear Fuels Limited 
40 εκατομ. λίρες στερλίνες 

41,6 
48,0 

69,6 

167.—168. Εκμετάλλευση ενός κοιτά
σματος υδρογονανθράκων στη Βόρεια 
Θάλασσα 
Β.Ρ. Petroleum Development Limited 
μέσω της Β.Ρ. Capital Limited 
— 15 εκατομ. λίρες στερλίνες 24,0 
— 15 εκατομ. λίρες στερλίνες 26,1 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 
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σε εκατομ. ECU 

169. + Διασύνδεση του βρετανικού και 
του γαλλικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής 
τάσης με την πόντιση στη Μάγχη τεσ
σάρων ζευγών υποβρύχιων καλωδίων 
Central Electricity Generating Board  
μέσω του Electricity Council  
30 εκατομ. λίρες στερλίνες 50,0 

170. Υποβρύχιος αγωγός αερίου μή
κους 100 χλμ. περίπου για τη διασύν

δεση των κοιτασμάτων της Βόρειας 
Θάλασσας με το κύριο δίκτυο της χώρας 

και τη Σκωτία 
Β.Ρ. Petroleum Development Limited 
μέσω της Β.Ρ. Capital Limited 
5 εκατομ. λίρες στερλίνες 

171—172. Τμήμα μήκους 4 χλμ, του 
περιφερειακού δακτυλίου του Λίβερπουλ 
Mereeyside County Council 
— 3 εκατομ. λίρες στερλίνες 
— 2,5 εκατομ. λίρες στερλίνες 

8.7 

5.0 
4.3 

173.—174. Τμήματα μήκους 11 χλμ. του 
περιφερειακού δακτυλίου του Κάρντιφ 
και διαμόρφωση δρόμων προσπέλασης 

County of South Glamorgan (Ουαλ-
λία) 
— 4 εκατομ. λίρες στερλίνες 6,7 
— 6 εκατομ. λίρες στερλίνες 10,4 

175. Δρόμος μήκους 5,5 χλμ. μεταξύ 
του Αανέλλι και του αυτοκινητόδρομου 
Μ 4 στη νότια Ουαλλία 
Dyfed County Council 
2 εκατομ. λίρες στερλίνες 3,2 

176. Οδική σύνδεση των αυτοκινητό
δρομων Μ θ και Μ 9 και τμήματα του 
περιφερειακού δακτυλίου του Εδιμβούρ
γου 
Lothian Regional Council 
10 εκατομ. λίρες στερλίνες 17,4 

177. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
διακίνησης στον τερματικό σταθμό άν
θρακα στο λιμάνι του Γουόρκινγκτον 
Cumbria County Council 
1,7 εκατομ. λίρες στερλίνες 2,9 

178.—179. Επέκταση του αερολιμένα 
του Μπίρμινχαμ και κατασκευή νέου 
σταθμού αφίξεων και αναχωρήσεων 
Αερολιμένας του Μπίρμινχαμ μέσω του 
West Midlands County Council 
— 10 εκατομ. λίρες στερλίνες 16,7 
— 9,5 εκατομ. λίρες στερλίνες 16,5 

180.—181. Βελτίωση και επέκταση του 

κύριου διαδρόμου προσγειώσεων και 
απογειώσεων του αερολιμένα του Μάν
τσεστερ 
Manchester International Airport 
Authority μέσω του Greater Manche
ster Council 
— 5 εκατομ. λίρες στερλίνες 8,3 
— 6.2 εκατομ. λίρες στερλίνες 10,8 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 
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182. Ενίσχυση των τηλεπικοινωνιών στη 
Σκωτία, τηλεφωνικά κέντρα, τηλετυπικό 
δίκτυο και δίκτυο μετάδοσης δεδομένων 
British Telecommunications 
40 εκατομ. λίρες στερλίνες 

183.—184. Επέκταση και εκσυγχρονι
σμός του τηλεφωνικού δικτύου του Χαλλ 
Kingston upon Hull City Council 
— 2 εκατομ. λίρες στερλίνες 
— 2,5 εκατομ. λίρες στερλίνες 

185. Αποχετευτικά έργα και έργα επε
ξεργασίας των ακαθάρτων στην Ουαλλία 
Welsh Water Authority 
9 εκατομ. λίρες στερλίνες 

186. Ενίσχυση του δικτύου συλλογής 
και αποχέτευσης των ακαθάρτων, βελ
τίωση του δικτύου ύδρευσης (βόρειο 
Αγγλία) 
Northumbrian Water Authority 
10 εκατομ. λίρες στερλίνες 

187. Βιομηχανοστάσια, δρόμοι και απο
χετεύσεις βιομηχανικών περιοχών και 
επέκταση ενός σταθμού θέρμανσης 
πόλης που χρησιμοποιεί τα καύσιμα 
που λαμβάνονται από τα απόβλητα στη 

βόρεια Αγγλία 
Gateshead Metropolitan Borough 
Council και South Tyneside Borough 
Council μέσω του Newcastle-upon-
Tyne City Council 
2,2 εκατομ. λίρες στερλίνες 

188. Αποχέτευση των ακαθάρτων και 
οδικά έργα στην περιοχή της Γλσσκώβης 
Strathciyde Regional Council 
19,2 εκατομ. λίρες στερλίνες 

189.-190. Βελτίωση του οδικού δικτύου 
των Εβρίδων, αγορά και δρομολόγηση 
ενός μικρού πορθμείου οχημάτων, ενί
σχυση του δικτύου ύδρευσης και ανά
πτυξη μιας μικρής βιομηχανικής πε
ριοχής στο Στόρνογουέι της Σκωτίας 
Western Isles islands Council 
— 3 εκατομ. λίρες στερλίνες 
— 2 εκατομ. λίρες στερλίνες 

191. Βελτίωση του οδικού δικτύου στο 
Χάμπερσάιντ, μονάδα συμττύκνωσης και 
επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων 
στο Χαλλ για την καύση τους σε ειδικούς 
κλιβάνους στο Γκρίσμττυ 
Humberslde County Council 
3 εκατομ. λίρες στερλίνες 

192. Οδικές συνδέσεις, εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας των απορριμμάτων και 

έργα προστασίας των ακτών στο Λάνκα-
σάιρ 
Lancashire County Council και Black
pool and Wyre Borough Councils 
μέσω του Lancashire County Council 
2,8 εκατομ. λίρες στερλίνες 

66.6 

3.3 
4,3 

14,4 

17,4 

3,8 

33,4 

5.0 
3.4 

5.1 

4,4 
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σε εκατομ, ECU 

193. Αστικές οδικές συνδέσεις και βιομη
χανικές περιοχές στο Ντέβον, επέκταση 
μιας σχολής ξενοδοχειακών επαγγελ
μάτων και δημιουργία χώρου απόρριψης 
των απορριμμάτων στο Πλύμουθ και 
προμήθεια ραντάρ για τον αερολιμένα 
του Έξετερ 
Devon County Council 
4 εκατομ, λίρες στερλίνες 6,4 

194. Κατασκευή του αεροπλάνου μι
κρών αποστάσεων SD3-60 σε μια μο
νάδα στο Μπέλφαστ 
Short Brothers 
10 εκατομ. λίρες στερλίνες 17,4 

195. Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας 
μονάδας παραγωγής γιάλινων δοχείων 
στα ανατολικά Μίντλαντς 
Co-operative Wholesale Society  
Limited 
3,6 εκατομ, λίρες στερλίνες 5,8 

196. Εκσυγχρονισμός και επέκταση ενός 
γαλακτοκομείου στο Μπέλφαστ 
Co-operative Wholesale Society  
Limited 
2,6 εκατομ, λίρες στερλίνες 4,5 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Εκσυγχρονισμός/Μετατροπή 
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197. Συνολικό δάνειο στη Barclays  
Bank PLC για τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών 
στο βιομηχανικό τομέα και τον τομέα 
παροχής υπηρεσιών στις προβληματικές 
περιοχές εκτός από τη Βόρειο Ιρλανδία 
5 εκατομ. λίρες στερλίνες 

198. Συνολικό δάνειο στη National  
Westminster Bank PLC για τη χρημα
τοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών 
και τουριστικών πρωτοβουλιών στις μειο
νεκτικές περιοχές εκτός από τη Βόρειο 
Ιρλανδία 
5 εκατομ. λίρες στερλίνες 

199. Συνολικό δάνειο στην Investors In  
industry PLC μέσω της Investors in  
industry Group PLC για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών 
πρωτοβουλιών σης μειονεκτικές περιο
χές εκτός από τη Βόρειο Ιρλανδία 
5 εκατομ, λίρες στερλίνες 

8,3 

Ì.7 

Από το συνολικό ποσό της έκτακτης βοή&ειας (1 δισεκατομμύριο) που χορήγησε η Κοινότητα για την ανασυγκρότηση των περιοχών στην 
Κομπανία και τα Βασιλικάτα τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του 1980. τα 792,2 εκατομμύρια (από τα οποία 582.9 εκατομμύρια από τους πόρους 
του ΝΚΜ) είχαν χορηγηθεί μέχρι το τύιος του 1983. 

mp 
Ν 

Λ, 



Β. Δάνεια από τους πόρους του νέου κοινοτικού μέσου σύναψης και χορήγησης δανείων (ΝΚΜ) 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1983 

Το συνολικό ύψος των δανειακών συμβάσεων από τους πόρους του ΝΚΜ που υπογράφηκαν κατά το 1983 από την Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Τράπεζα για επενδυτικά προγράμματα στο εσωτερικό της Κοινότητας φτάνει τα 1 211.8  

εκατομμύρια. 

Οι πράξεις αυτές — τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 32 έως 49 — πραγματοποιούνται 

από την Τράπεζα με εντολή, εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (6λ. σελ. 30  

και 31) και καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα (σελ, 92} εκτός ισολογισμού. Η ευθύνη της Τράπεζας για τα δάνεια αυτά περιορίζε

ται στη σωστή εκτέλεση, σύμφωνα με την τραπεζική πρακτική, της εντολής που της έχει ανατεθεί. 

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

τικών προγραμμάτων, υπάρχουν στον πίνακα 3. 

Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του ΝΚΜ και τα οποία έχουν δανειοδοτηθεί από τους ιδίους 

πόρους της Τράπεζας κατά το επισκοπούμενο οικονομικό έτος αναφέρονται με το σημείο -Ι-. Ένας αστερίσκος * χαρακτηρίζει 

τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια του ΕΝΣ με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % για επενδύσεις που πραγματοποιούνται 

στην Ιταλία και την Ιρλανδία. Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί για την ανασυγκρότηση των σεισμόπληκτων περιοχών της Ιταλίας 

και συνοδεύονται με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % σημειώνονται με δύο αστερίσκους **. 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 
Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΔΑΝΙΑ 
σε εκατομ. ECU  

105,4 
851 εκατομμύριο δανικές κορόνες 

200. Μονάδα επεξεργασίας του φυσι

κού αερίου των κοιτασμάτων του Τύρα 
στη Βόρεια Θάλασσα, σταθμός συμπίε
σης στο Έγκτβεντ (Γιουτλάνδη) και αγω
γός φυσικού αερίου μεταξύ της μονάδας 

και του σταθμού αυτού 
Dansk Olle og Naturgas A/S — Dong 
345 εκατομ. δανικές κορόνες 43,3 

201. + Αγωγός πετρελαίου μήκους 330  
χλμ. μεταξύ των κοιτασμάτων πετρε
λαίου της Βόρειας Θάλασσας και των 
ακτών της Γιουτλάνδης 

Dansk Olieror A/S — Doras 
326 εκατομ. δανικές κορόνες ^,9 

202.—203. Συνολικά δάνεια στο FInan- 
sieringsinstitüttet for Industri og  
Hàndvssrk A/S για τη χρηματοδότηση 
παραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 

— 25 εκατομ. δανικές κορόνες 3,1 
— 55 εκατομ. δανικές κορόνες 6,7 

204. Συνολικό δάνειο στην Den Danske  
Bank International S.A. για τη χρημα
τοδότηση παραγωγικών επενδύσεων μι

κρομεσαίων επιχειρήσεων 

100 εκατομ. δανικές κορόνες 12,3 

ΕΛΛΑΣ ^ 
6 712,4 εκατομμύρια δραχμές 

205, + Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 
στο Αμύνταιο (2 χ 300 MW) που θα 
χρησιμοποιεί το λιγνίτη κοιτασμάτων της 
περιοχής 
ΔΕΗ 
Το αντίστοιχο ύψος της σύμβασης που 
υπογράφηκε σε ECU είναι 852,5 εκατομ. 
δραχμές 11,0 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοπκές υποδομιές 

Επενδύσεις των MME 
Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 
206. + Εκμετάλλευση επιφανειακού λι
γνιτωρυχείου στο Αμύνταιο για τον εφο

διασμό παρακείμενου λιγνιτικού σταθ
μού 
ΔΕΗ 
Το αντίστοιχο ύψος της σύμβασης που 
υπογράφηκε σε ECU είναι 1 859,9 εκα
τομ. δραχμές 

207. + Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
του τηλεφωνικού και του τηλετυπικού 
δικτύου 
ΟΤΕ 
1,5 δισεκατ. δραχμές 

208. + Συνολικό δάνειο στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων για τη 
χρηματοδότηση από φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης έργων υποδομής μικρού 
και μεσαίου μεγέθους 
2,5 δισεκατ, δραχμές 

ΓΑΛΛΙΑ 

210. + Διασύνδεση του γαλλικού και 
του βρετανικού ηλεκτρικού δικτύου 
υψηλής τάσης με την πόντιση υποβρύ
χιων καλωδίων στη Μάγχη 
EDF 
100 εκατομ. γαλλικά φράγκα 

24,0 

18,9 

31,5 

186,2 

1 275 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα 

209. Λιγνιτωρυχείο και λιγνιτικός σταθ
μός ισχύος 600 MW στη Γκαρντάν 
(Κυανή Ακτή) 

Charbonnages de France 
200 εκατομ. γαλλικά φράγκα 29.7 

14.6 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME  

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

211. Συνολικό δάνειο στο Crédit Natio 
nal για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχει
ρήσεων 

350 εκατομ. γαλλικά φρέτγκα 50,9 

212. Συνολικό δάνειο στο CEPME για 
τη χρηματοδότηση παραγωγικών επεν
δύσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
250 εκατομ. γαλλικά φράγκα 36,4 

213.—215. Συνολικά δάνεια σε τρεις 
Εταφίες Περιφερειακής Ανάττηιξης 
(SDR) για τη χρηματοδότηση παραγω
γικών επενδύσεων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων 
— SDR — Νορμανδία 

25 εκατομ. γαλλικά φράγκα 3,6 

— SDR Centrest 
60 εκατομ. γαλλικά φράγκα 8.7 

— SDR Sudest 
40 εκατομ. γαλλικά φράγκα 5,8 

216. Συνολικό δάνειο στο Fonds Spé 
cial de Grands Travaux για τη χρημα
τοδότηση επενδύσεων που συμβάλλουν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια 
κτίρια, νοσοκομεία και σχολεία δευτερο
βάθμιας εκπαίδευσης 
250 εκατομ. γαλλικά φράγκα 36,4 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 69,4 

49,7 εκατομμύρια ιρλανδικές λίρες 

217.—218. Ανθρακικός σταθμός (2 συ
γκροτήματα ισχύος 300 MW το καθένα) 
στο Μόνυπόιντ 
Electricity Supply Board 
— 18,5 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 26,1 * 
— 15,0 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 20,7 * 

219. + Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
των τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρουν 

γύρω στους 48 000 συνδρομητές του 
τηλεφωνικού και τηλετυπικού δικτύου 
Department of Posts and Telegraphs 
13.6 εκατομ, ιρλανδ. λίρες 18,9 * 

220.—221. Κατασκευή «ετοιμοπαράδο
των» και «επί παραγγελία» μονάδων μέ
σω του Ιρλανδικού Δημοσίου (Υπουρ
γείο Οικονομικών) 
— S hannon Free Airport Develop

ment Company Limited 
0,7 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 1,0 * 

— Udaras na Gaeltachta 
1,9 εκατομ. ιρλανδ. λίρες 2,7 * 



Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 
Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΙΤΑΛΙΑ 

σε εκατομ. ECU  

665,4 

902,2 δισεκατομμύρια λιρέτες 

222. Επέκταση των υπόγειων χώρων 
αποθήκευσης του φυσικού αερίου στο 
Μινέρμπιο (Αιμιλία-Ρομανία) και στα 
Ριπάλτα (Λομβαρδία) 

AGIP S.P.A. 
30 δισεκατ. λιρέτες 22,6 

223. Έξι αγωγοί πετρελαίου συνολικού 

μήκους 210 χλμ. που θα συνδέονται με 
τον κύριο αγωγό μεταφοράς του αλγερι
νού αερίου (Σικελία) 
SNAM S.p.A. μέσω του ENI  
20 δισεκατ, λιρέτες 15,1 

224. + Κατασκευή ηιήματος μήκους 
25,7 χλμ. του αυτοκινητόδρομου του 
Φριούλι μεταξύ Ποντέμπσ και 
αυστριακών συνόρων 
Autostrade — Concessioni e Costru 
zioni Autostrade S.p.A. μέσω της BNL  
— Opere Pubbiiche 
40 δισεκατ. λιρέτες 30,2 

225. Ανακατασκευή του σιδηροδρομικού 
δικτύου που καταστράφηκε από τους 
σεισμούς του Νοεμβρίου 1980 — δεύτερη 
φάση των εργασιών (Καμπανία και Βασι-
λικάτα) 

F.S. — Azienda Autonoma delle Fer
rovie delio Stato 
20 δισεκατ. λιρέτες 15,0*' 

226. Διαμόρφωση και εξοπλισμός επτά 
βιομηχανικών ζωνών στις σεισμόπληκτες 
περιοχές στην Καμπανία και τα Βασιλικά-

τα 
Ιταλικό Δημόσιο 
90 δισεκατ. λιρέτες 65,7 * * 

227. Επισκευή 35 δημόσιων κτιρίων και 
ανοικοδόμηση 30 άλλων που κατα
στράφηκαν από τους σεισμούς του 
Νοεμβρίου 1980 (Καμπανία και Βασιλικά-
τα) 
Ιταλικό Δημόσιο 
100 δισεκατ. λιρέτες 74,9 

228. Ανοικοδόμηση 3 πανεπιστημιακών 
κτιρίων και επισκευή 15 άλλων στη Νεά

πολη και το Σαλέρνο που καταστράφη
καν από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 
1980 

Ιταλικό Δημόσιο (Υπουργείο Παιδείας) 
27 δισεκατ. λιρέτες 19,7** 

229. Κατασκευή βάσης για παρεμβάσεις 
πολιτικής άμυνας στη μεσημβρινή Ιταλία 
Ιταλικό Δημόσιο 
45 δισεκατ. λιρέτες 32,8** · 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME  

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

230.—235. -!• Κατασκευή εργατικών κα
τοικιών στη μεσημβρινή Ιταλία 

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί μέσω των 
— istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
3,4 δισεκατ. λιρέτες 2,5 * 
2,4 δισεκατ. λιρέτες 1,8 * 

29,0 δισεκατ. λιρέτες 21,6 * 
— BNL — Sezione Credito Fondiario 

6,1 δισεκατ. λιρέτες 4,6 * 
— CARIPLO 

7,0 δισεκατ. λιρέτες 5,2 * 
32,2 δισεκατ. λιρέτες 23,9 * 

236. -Ι- Κατασκευή εργατικών κατοικιών 
στη μεσημβρινή Ιταλία 

Ιδιωπκές κατασκευαστικές επιχειρή
σεις μέσω της BNL — Sezione Credi 
to Fondiario 
55,2 δισεκατ. λιρέτες 40,3 * 

237. Συνολικό δάνειο στο IMI για τη 
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύ
σεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μη 
προβληματικές περιοχές της κεντρικής 
και βόρειας χώρας 

130 δισεκατ. λιρέτες 94,9 

238. Συνολικό δάνειο στο MEDIOCRE 
DITO CENTRALE για τη χρηματο

δότηση παραγωγικών επενδύσεων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μη προ
βληματικές περιοχές της κεντρικής και 
βόρειας χώρας 

130 δισεκατ. λιρέτες 94,9 

239. Συνολικό δάνειο στη CENTRO- 
BANCA για τη χρηματοδότηση πα
ραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σε μη προβληματικές πε
ριοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας 
50 δισεκατ. λιρέτες 36,5 

240. Συνολικό δάνειο στην INTERBAN- 

CA για τη χρηματοδότηση παραγωγικών 
επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
σε μη προβληματικές περιοχές της κε
ντρικής και βόρειας χώρας 

20 δισεκατ. λιρέτες 15,0 

241. Συνολικό δάνειο στην EFIBANCA  
για τη χρηματοδότηση παραγωγικών 
επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
σε μη προβληματικές περιοχές της κε
ντρικής και βόρειας χώρας 

15 δισεκατ. λιρέτες 11,3 

242. Συνολικό δάνειο στη BNL για τη 

χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύ
σεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μη 
προβληματικές περιοχές της κεντρικής 
και βόρειας χώρας 

30 δισεκατ. λιρέτες 21,9 

243. Συνολικό δάνειο στη BNL-SACAT  
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
ξενοδοχειακών και τουριστικών πρωτο

βουλιών σε περιοχές της βόρειας και 
κεντρικής χώρας 
20 δισεκατ. λιρέτες 15,1 
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Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

σε εκατομ. ECU  

100,1 

60 εκατομμύρια λίρες στερλίνες 

244. + Διασύνδεση του βρετανικού και 
του γαλλικού ηλεκτρικού δικτύου υψηλής 
τάσης με την πόντιση στη Μάγχη τεσ
σάρων ζευγών υποβρύχιων καλωδίων 
Central Electricity Generating Board  
μέσω του Electricity Council  
20 εκατομ. λίρες στερλίνες 32,0 

245.—246. Συνολικά δάνεια στην inve
stors In Industry PLC μέσω της inve
stors in Industry Group PLC για τη 
χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύ
σεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
έξω από τις προβληματικές περιοχές 
— 10 εκατομ. λίρες στερλίνες 16,7 
— 10 εκατομ. λίρες στερλίνες 17,4 

Ενεργειακοί στόχοι 

Κοινοτικές υποδομές 

Επενδύσεις των MME 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

247. Συνολικό δάνειο στη Barclays  
Bank PLC για τη χρηματοδότηση πα
ραγωγικών επενδύσεων των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων έξω από τις προ
βληματικές περιοχές 
10 εκατομ. λίρες στερλίνες 17,4 

248. Συνολικό δάνειο στη Midland  
Bank PLC για τη χρηματοδότηση πα
ραγωγικών επενδύσεων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στο βιομηχανικό και τουρι
στικό τομέα και τις υπηρεσίες έξω από 
τις προβληματικές περιοχές 
5 εκατομ. λίρες στερλίνες 8,3 

249. Συνολικό δάνειο στη National  
Westminster Bank PLC για τη χρημα
τοδότηση παραγωγικών επενδύσεων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο βιομη
χανικό και τουριστικό τομέα και τις υπη
ρεσίες έξω από τις προβληματικές πε
ριοχές 
5 εκατομ. λίρες στερλίνες 8,3 

Χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες 

Ελλάς ΕΤΒΑ 

ΟΤΕ 

ΔΕΗ 

Γαλλία CAECL 

CEPME 

CNT 

EDF 

Ιταλία AGIP  

ANAS 

BNL 
BNL/SACAT 

Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανα
πτύξεως 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλά
δος 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

Caisse d'Aide à l'Équipement des 
Collectivités Locales 
Crédit d'Équipement des Petites et 
Moyennes Entreprises 
Caisse Nationale des Télécommuni
cations 
Électricité de France — Service 
National 

Azienda Generale Industria Petroli 
Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade 
Banca Nazionale del Lavoro 
Sezione Autonoma per l'Esercizio 
del Credito Alberghiero e Turistico 
della Banca Nazionale del Lavoro 

CARIPLO 

CENTROBANCA 
CIS 

EFIBANCA 
ENEL 

IMI 
INTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombardi 
Banca Centrale di Credito Popolare 
Credito Industriale Sardo 

Ente Finanziario Interbancario 
Ente Nazionale per l'Energia Elettri
ca 
Istituto Mobiliare Italiano 
Banca per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine 
Istituto Regionale per il Finanzia
mento alle Industrie in Sicilia 
Istituto per la Ricostruzione Indu
striale 
Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 
Istituto Centrale per il Credito a 
Medio Termine 
Società Italiana per l'Esercizio Tele
fonico p.A. 
Società Nazionale Metanodotti 



Χορηγήσεις έξω αττό την Κοινότητα 

Η Τράπεζα παρεμβαίνει σε 14 μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, στα κράτη της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και πς υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), στα πλαίσια 
συμβάσεων, χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων και αποφάσεων, χρηματοδοτώντας επενδυτικά προγράμματα που 
συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Συμμετέχει επίσης στην εφαρμογή της πολιτικής ενισχύ
σεων που εφαρμόζει η Κοινότητα για πς χώρες αυτές. Τα ποσά και οι προβλεπόμενες περίοδοι εφαρμογής 
υπάρχουν στον πίνακα 10. 

Δάνεια στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες 

Χρησιμοποιηθέντα μέσα 
και επιδιωκόμενοι στόχοι 

Στην Ισπανία και την Πορτογαλία, η Τράπεζα χορηγεί 
δάνεια από τους ιδίους της πόρους στα πλαίσια της 
χρηματοδοτικής συνεργασίας ή της παράτασης της 
προενταξιακής βοήθειας, η οποία αποβλέπει στο να 
διευκολύνει, τη δεδομένη σηγμή, την αρμονική ενσω
μάτωση των οικονομιών των χωρών αυτών στην κοινο-
πκή. 

Τα χορηγούμενα στην Ισπανία δάνεια πρέπει να αφο
ρούν κατά προτεραιότητα την ισόρροπη ανάπτυξη των 
διάφορων περιοχών της χώρας, την ενίσχυση των υπο
δομών των επικοινωνιών με την Κοινότητα, την ανα
διάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και τα έργα για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και κυρίως πετρελαίου. 

Τα χορηγούμενα στην Πορτογαλία δάνεια, ορισμιένα με 
επιδότηση επιτοκίου, πρέπει να συμβάλουν γενικά 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση 
της οικονομίας της χώρας, και να ευνοούν πιο συγκε
κριμένα τη βελτίωση των βιομηχανικών δομών, τον 
εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της αλιείας και την 
ανάπτυξη των υποδομών. 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα παρέχει συνολική 
εγγύηση για το 75 % των ανοικτών πιστώσεων για την 
κάλυψη των κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύ
ψουν από τις οικονομικές υποχρεώσεις της Τράπεζας 
στις χώρες αυτές. 

Χορηγηθέντα το 1983 δάνεια 

Τα δάνεια συνολικού ύψους 190 εκατομ. ECU που 
χορηγήθηκαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία συγ
κεντρώθηκαν σε επενδύσεις που μπορούν να συμβά
λουν στην ενσωμάτωση των οικονομιών των χωρών 
αυτών στην κοινοτική. Έτσι πάνω από το 40% των 
χορηγήσεων στις χώρες αυτές κατευθύνθηκε σε μικρο
μεσαίες βιομηχανικές και τουριστικές επιχειρήσεις, το 

ένα τρίτο σε έργα υποδομής, κυρίως σε δρόμους και 
αεροδρόμια, και οι υπόλοιπες σε επενδύσεις στον ενερ
γειακό τομέα για τη μείωση της εξάρτησης από το 
πετρέλαιο με την αυξημένη χρήση άνθρακα. 

Ισποίνία 

Τα δάνεια συνολικού ύψους 105 εκατομ. ECU που 
χορηγήθηκαν στη χώρα αφορούσαν κυρίως τις επενδύ
σεις που πραγματοποιούνται σε περιοχές όπου το 
κατά κεφαλήν εισόδημα είναι μικρότερο του εθνικού 
μέσου. Τρία συνολικά δάνεια (55 εκατομμύρια) θα δια
τεθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
παραγωγικού τομέα, τα δύο για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων και το τρίτο 
για τη βελτίωση της τουριστικής και ξενοδοχειακής 
υποδομής σε μειονεκτικές περιοχές της ενδοχώρας. 

Από τα δάνεια αυτά, καθώς και από εκείνα που είχαν 
χορηγηθεί προηγουμένως, διατέθηκαν 109 πιστώσεις 
συνολικού ύψους 33,9 εκατομμυρίων για επιχειρήσεις 
στους κλάδους κυρίως των ορυχείων, ξύλου, μηχανικής 
και ειδών διατροφής. 

Δύο άλλες χορηγήσεις αφορούσαν τα μικρά έργα υπο
δομής: ένα δάνειο κατευθύνθηκε στην περιοχή της 
Ανδαλουσίας για τη χρηματοδότηση μικρών οδικών 
έργων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας των στερεών καυ
σίμων, έργων ηλεκτροδότησης και τουριστικών έργων 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής αυτής, 
η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια και είναι η δεύτερη 
περιοχή της χώρας από άποψη έκτασης και 
πληθυσμού, κι ένα συνολικό δάνειο για τη χρηματο
δότηση μικρών έργων υποδομής, ύδρευσης και αποχέ
τευσης. Από το δάνειο αυτό καθώς κι' από εκείνο που 
είχε συναφθεί το 1982 έχουν διατεθεί για παρόμοια 
έργα 19 πιστώσεις συνολικού ύψους 29 εκατομμυρίων. 

Ένα άλλο δάνειο τέλος χορηγήθηκε για τον εκσυγχρο
νισμό της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει τον 
ανθρακικό λιμένα της Χιχόν με το κύριο δίκτυο της 
χώρας μέσω της Λεόν. 
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Πορτογαλία 
Η Τράπεζα έχει χορηγήσει τέσσερα δάνεια συνολικού 
ύψους 85 εκατομμυρίων. Η χρηματοδότηση μιας νέας 
μονάδας στον ανθρακικό σταθμό της Σίνες θα συμβάλει 
στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας κατά 
1,2 εκατομμύρια τόννους ισοδυνάμου πετρελαίου το 
χρόνο περίπου που αντιπροσωπεύουν το 10% των 
εισαγωγών πετρελαίου κατά το 1981. 

Η ενίσχυση του αερολιμένα του Φάρο, σημαντικού του
ριστικού κέντρου στις ακτές της Αλγκάρβε, θα συντε

λέσει στην ανάπτυξη του νότου, ενώ η διαμόρφωση 
εκείνου του Πόρτο θα βελτιώσει τις επικοινωνίες με το 
κυριότερο οικονομικό κέντρο του βορρά. 

Δύο συνολικά δάνεια τέλος θα επιτρέψουν τη χρηματο
δότηση αυξημμένου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρή
σεων. Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια 59 πιστώσεις 
συνολικού ύψους 46,2 εκατομμυρίων κατευθύνθηκαν σε 
επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στους κλάδους 
ξύλου, ειδών διατροφής, μηχανικής και οικοδομικών 
υλών. 

Χορηγήσεις στις άλλες μεσογειακές χώρες 

ΧρησιμΟΊτοιηθέντα μέσα 
και εττιδιωκόμενοι στόχοι 

Στη Γιουγκοσλαβία η Τράπεζα χορηγεί δάνεια από τους 
ιδίους της πόρους, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού 
πρωτοκόλλου της Κοινότητας με τη χώρα αυτή, για 
έργα που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη και 
είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τη χώρα και την Κοι
νότητα. 

Στις χώρες του Μαγκρέμπ {Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία) 
και του Μασράκ (Αίγυπτος, Ιορδανία. Λίβανος, Συρία) 
καθώς και στο Ισραήλ, την Κύπρο και τη Μάλτα η Τρά
πεζα παρεμβαίνει στα πλαίσια χρηματοδοτικών 
πρωτοκόλλων, στα οποία της ανατίθεται ως γενική 
αποστολή να συμμετέχει στη χρηματοδότηση επενδυ
τικών προγραμμάτων στους παραγωγικούς κλάδους 
καθώς και έργων υποδομής που συμβάλλουν, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, στη διαφοροποίηση της 

οικονομικής διάρθρωσης και την ενίσχυση της εκβιομη
χάνισης και του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα. 

Οι πράξεις στο Μαρόκο, την Αίγυπτο και την Ιορδανία 
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των νέων πρωτο
κόλλων που άρχισαν να ισχύουν το 1983. Στο Λίβανο 
έχει κληθεί η Τράπεζα να παρέμβει και στα πλαίσια της 
δεύτερης έκτακτης βοήθειας που παρέχεται για την 
ανασυγκρότηση της χώρας. 

Τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα με τη Μάλτα και την 
Κύπρο έληξαν μέσα στο 1983. Την 1η Μαΐου 1984  
άρχισε να ισχύει ένα δεύτερο πενταετές χρηματοδοτικό 
πρωτόκολλο με την Κύπρο, ενώ προβλέπεται ν' αρχί
σουν διαπραγματεύσεις με τη Μάλτα για τη σύναψη 
ενός δεύτερου πρωτοκόλλου. 

Στις περισσότερες χώρες, η Τράπεζα χορηγεί κυρίως 
δάνεια από τους ιδίους της πόρους που συνοδεύονται. 

Πίνακας 9; Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες κατά το 1983 
Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

Δάνεια από ιδίους 
πόρους 

Πράξεις με επιχειρηματικά 
κεφάλαια Σύνολο 

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

Υποψήφιες χώρες 190,0 56,3 — — 190,0 55.4 
Ισπανία 105,0 31,1 — — 105,0 30,6 
Πορτογαλία 85,0 25,2 — — 85,0 24,8 
Λοιπές 147,2 43,7 5,5 100,0 152,7 44,6 
Γιουγκοσλαβία 66,7 19,8 — — 66.7 19,5 
Μαρόκο 36,0 10,7 — — 36,0 10,5 
Αίγυπτος 25,0 7.4 — — 25,0 7,3 
Ιορδανία 14,5 4.3 5,5 100,0 20,0 5,8 
Λίβανος 5,0 1.5 — — 5.0 1.5 

Σύνολο 337,2 100,0 5.5 100,0 342,7 100,0 
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εκτός από τα δάνεια στη Γιουγκοσλαβία, το Ισραήλ και 
το Λίβανο, με επιδοτήσεις επιτοκίου κατά 2 ή 3 % από 

το ποσό της δωρεάν βοήθειας που προβλέπεται στις 
αντίστοιχες συμφωνίες ή πρωτόκολλα. 

Πίνακας 10: Ύψος της οικονομικής βοήθειας της Κοινότητας που προβλέπεται στις Συμβάσεις, τα Χρηματοδοτι
κά Πρωτόκολλα και πς Αποφάσεις που ισχύουν ή είναι υπό διαπραγμάτευση την 1η Μαΐου 1984 

(σε εκοτομ. ECU) 

Παρεμβάσεις από πόρους προϋπολογισμού 

Δάνεια από 

Είδος συμφωνίας 
Περίοδος 

εφαρμογής 

τους ιδίους 
πόρους της 

Τράπεζας |ΐ) 
Δάνεια με 

ειδικούς όρους 

Πράξεις με 
επιχειρηματικά Δωρε άν βοήθεια 

κεφάλαια (2) (3) Σύνολο 

ΑΚΕ Σύμβαση τηςΛομί 1981—1985 685 518(3) 284 (3) 2986 4 473 (^) 
200(6) 200 (6) 

ΥΧΕ Απόφαση του Συμβουλίου 1981—1985 15 27 (3) 7(=| 51 100 

Σύνολο ΑΚΕ/ΥΧΕ 900 545(3) 291 (6) 3037 4 773 

Ισπανία χρημοτοίστική συνίργασία 1.7.1983— 
30. 6. 1984 100 100 

Πορτογαλία πρΜ\Ηθξιβκή βοήβειο 1.7.1983-
30. 6. 1984 75 75 

Γιουγκοσλαβία χρηματοβοτΜό πρωτόκολλο 1.7. 1980-
30. 6. 1985 200 200 

Τουρκία 4θ χρηματοδοτικό πρωτόκολλο ανυπόγραφο 225 325 (6) 50 600 
Αλγερία 2ο χρηματοδοτικό ττρωτόκολλο 1. 1. ISSS

SI. 10. 1986 107 16 η 28 151 
Μαρόκο te χρίϊιατοβοτικό τιρωτόκολλο 1. 1. ISSS

SI. 10. 1986 90 42 η 67 199 
Τυνησία te χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1.6. 1983-

31.10.1986 78 24 η 37 139 
Αίγυπτος te χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1.1. ISSS

SI. 10.1986 150 50 η 76 276 
Ιορδανία te χρηματόδΟΤΜό πρωτόκολλο 1.1.1983-

31. 10. 1986 37 7 η 19 63 
Λίβανος te χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1.3. ISSS

SI. 10.1986 34 5 η 11 50 
ίη έκταττη βοήβοα — 50 50 

Συρία 2ι> χρημβτοδοηιό πρωτόκολλο 1.2. 1983-
31.10. 1986 64 11 η 22 97 

Μάλτα 2ο χρηματοδοτικό ττρωτόκολλο προβλέπεται η έναρξη των Μάλτα 
δίοπραγνατΐυΑων 

Κύπρος 2ο χριμ ιστοδοτικό πρωτόκολλο 1.5. 1984-
31,12.1988 28 6(5) 10 44 

Ισραήλ 2ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο 1. 1. 1984-
31. 10. 1986 40 40 

Σύνολο μεσογειακών χωρών 1278 486 320 2 084 

Γενικό σύνολο 2178 1031 291 3 357 6Β57 

(1) Δάνεια που χορηγούνται με επιδόπιση επιτοκίου από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για έργα στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ καθώς και 
από τους πόρους του γενικού προϋπολογισμού της Κοινότητας για έργα στις μεσογειακές χώρες εκτός από πιν Ισπανία, τη Γιουγκοσλαβία και το 
Ισραήλ. Ο Λίβσνος και η Τουρκία δεν θέλησαν να χρησιμοποιήσουν το ποσόν της δωρεάν βοήθειας για τις επιδοτήσεις επιτοκίου. 

(2) Τα αναγκαία για τις επιδοτήσεις επιτοκίου ποσά καταλογίζονται στη δωρεάν βοήθεια. 

(3) Χορηγήσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(<) Δεν συμπεριλαμβάνονται: τα ποσά για τη σταθεροποίηση των εξαγωγικών εσόδων των κρατών ΑΚΕ (557 εκατομμύρια) και των ΥΧΕ (9 εκατομμύρια) και 
το ποσό της ειδικής διευκόλυνσης για τα μεταλλευπκά προϊόντα των κρατών ΑΚΕ (282 εκατομμύρια). Χορηγήσεις της Επιτροπής. 

(5) Χορηγήσεις της Τράπεζας. 

(6) Στο άρθρο 59 της Σύμβασης της Αομέ 11 προβλέπεται όπ η Τράπεζα μπορεί να παρεμβαίνει με τους ιδίους της πόρους, κατά περίπτωση, για τη χρηματο
δότηση μεταλλευτικών και ενεργειακών προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στο παράρτημα XXXI της ίδιας σύμβασης καθορίζεται όπ τα δάνεια 
αυτά, τα οποία δεν μπορούν να επιδοτηθούν, πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας. Τα δάνεια αυτά μπορούν να 
φτάσουν τα 200 εκατομμύρια. 

(') Χορηγήσεις της Επιτροπής ή της Τράπεζας. 
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Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα παρέχει συνολική 
εγγύηση για το 75 % των ανοικτών πιστώσεων για την 
κάλυψη των κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύ
ψουν από τις οικονομικές υποχρεώσεις της Τράπεζας 
στις χώρες αυτές. 

Η Τράπεζα χορηγεί επίσης από τους πόρους του κοινο
τικού προϋπολογισμού, ύστερα από εντολή, συνδρομές 
με ειδικούς όρους που καταχωρούνται στο ειδικό τμήμα 
με τη μορφή είτε ειδικών δανείων πολύ μεγάλης διάρ
κειας (40 χρόνια με δεκαετή περίοδο χάριτος) και πολύ 
χαμηλού επιτοκίου (1 %) ή επιχειρηματικών κεφαλαίων 
με όρους που δεν απέχουν πολύ από εκείνους των 
δανείων που χορηγούνται στα κράτη ΑΚΕ. 

Χρηματοδοτήσεις ττου χορηγήθηκαν 
το 1983 

Γιουγκοσλαβία 

Η Τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους 66,7 εκατομμυρίων 
για την κατασκευή νέων τμημάτων του υπεργιουγκο-
σλαθικού αυτοκινητόδρομου, η χάραξη του οποίου 
παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για τη χώρα όσο και για 
την Κοινότητα καθώς θα βελτιώσει σημαντικά τις συνδέ
σεις της Ελλάδας με την Ιταλία και μέσω της Αυστρίας 
με τη Γερμανία. 

Μαρόκο 

Τα δύο δάνεια συνολικού ύψους 36 εκατομμυρίων που 
χορηγήθηκαν στο Μαρόκο αφορούν τη διαμόρφωση 
του πετρελαϊκού λιμένα της Μοχαμέντια, βόρεια της 
Καζαμπλάνκα, για την ασφαλέστερη πλεύριση και 
εκφόρτωση των πλοίων και την κατασκευή ενός φράγ

ματος, ανατολικά του Μαρακές, στα πλαίσια ενός 
ολοκληρωμένου συνόλου το οποίο θα περιλαμβάνει 
μελλοντικά ένα υδροηλεκτρικό σταθμό και δίκτυα 
ύδρευσης και άρδευσης. Επιπλέον 29 βιοτεχνικές επι
χειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις συνολικού 
ύψους 2,8 εκατομμυρίων από ένα συνολικό δάνειο που 
είχε συνομολογηθεί το 1981. 

Αίγυπτος 

Η Τράπεζα χορήγησε συνολικό δάνειο ύψους 25 εκα
τομμυρίων σ' ένα πιστωτικό ίδρυμα ειδικευμένο στη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών και τουρι
στικών επιχειρήσεων. 

Ιορδανία 

Στην Ιορδανία χορηγήθηκαν επτά συνδρομές συνολικού 
ύψους 20 εκατομμυρίων, από τις οποίες οι τρεις ύψους 
5,5 εκατομμυρίων από πόρους του προϋπολογισμού. 
Οι συνδρομές αυτές αφορούν; 

— την ενίσχυση του οικονομικού ιστού που αποτελούν 
οι μικρές επιχειρήσεις και βιοτεχνίες, 

— τη βελτίωση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος στα 
βόρεια προάστεια του Αμμάν, 

— τη χρηματοδότηση μικρών επενδύσεων σε γεωρ
γικές εκμεταλλεύσεις. 

Λίβανος 

Στο Λίβανο χορηγήθηκε δάνειο ύψους 5 εκατομμυρίων 
για την ενίσχυση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του 
Ζουκ, βόρεια της Βηρυτού. 

Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 
(ΑΚΕ) και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) 

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

Χρησιμοποιηθέντα μέσα 
και επιδιωκόμενοι στόχοι 

ο αντικειμενικός σκοπός της χρηματοδοτικής συνεργα
σίας είναι να τονωθεί η οικονομική και κοινωνική ανά

πτυξη των ενδιαφερόμενων χωρών. Η χρηματοδότηση 
παραγωγικών επενδύσεων στο βιομηχανικό, αγροτο
βιομηχανικό, τουριστικό, μεταλλευτικό και ενεργειακό 
τομέα καθώς και αποδοτικών έργων υποδομής εξα
σφαλίζεται κατά προτεραιότητα με τη χορήγηση 
δανείων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και επι
χειρηματικών κεφαλαίων από τους πόρους του Ευρω
παϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ). 

Τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας συν
οδεύονται με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους 
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του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Οι επιδοπ^σεις 
αυτές που φτάνουν συνήθως το 3% αυξάνονται όταν 
το επιτόκιο των δανείων της Τράπεζας είναι μεγαλύ
τερο από 11 % σε τρόπο ώστε το επιτόκιο αυτό να μην 
υπερβαίνει το 8 % που είναι το ανώτατο επιτόκιο που 
καθορίζεται στη σύμβαση της Λομέ. Δεν μπορούν 
ωστόσο να επιδοτηθούν τα δάνεια που χορηγούνται 
για τη χρηματοδότηση πετρελαϊκών προγραμμάτων. 

Τα κράτη μέλη επιπλέον παρέχουν συνολική εγγύηση 
για το 75% των ανοικτών πιστώσεων για την κάλυψη 
των κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από 
τις οικονομικές υποχρεώσεις της Τράπεζας στα κράτη 
ΑΚΕ και τις ΥΧΕ. 

Οι συνδρομές με επιχειρηματικά κεφάλαια, τις οποίες 
χορηγεί η Τράπεζα ως εντολοδόχος της Κοινότητας, 

Πίνακας 11 ; Χορηγησ€ΐς στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) κατά το 1983 

Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

Δάνειο ο-πό ιδίους πόρους 

Πράξεις με επιχειρηματικά 
κεφάλαιο οπό πόρους του 

προϋπολογισμού Σύνολο 

σε εκοτομ. ECU % σε εχατομ . ECU % σε εκατομ. ECU % 

Αφρική 88,0 97,8 42.3 88,8 130,3 84,7 

Δυπκή Αφρική 40,0 44,4 18,9 39.7 58.9 42,8 
Ακτή Ελεφαντοστού 2,43 5.1 2,43 1.8 
Γκάνα 6.0 12,6 6.0 4.3 
Νιγηρία 40,0 44,4 40,0 29,0 
Σενεγάλη 0.5 1,0 0,5 0.4 
Περιφερειακή 10.0 21.0 10,0 7.3 

Κεντρική και 
Ισημιερινή Αφρική 29,0 32,2 9.2 19,3 38.2 27,8 

Καμερούν 25,0 27.7 0,4 0,8 25,4 18.5 
Κεντροαφρικανική 5.1 10,7 5.1 3.7 
Δημοκρατία 4.0 4.5 0,48 1.0 4.48 3.3 
Κονγκό 2.5 5.3 2,5 1.8 
Γκσμπόν 0.7 1.5 0.7 0.5 
Ρουάντα 

Ανατολική και 
Μεσημβρινή Αφρική 19,0 21,2 14.2 29.8 33,2 24.1 

Μποτσουάνα 4.0 4.5 4.0 2.9 
Τζιμπουτί 0.05 0.1 0.05 — 
Μαδαγασκάρη 5.0 10.5 5.0 3.6 
Μαλάουι 3.4 7.2 3.4 2.5 
Σουδάν 0.2 0.4 0.2 0.1 
Ζιμπάμπουε 15,0 16.7 5.0 10.5 20,0 14.6 
Περιφερειακή 0.5 1,1 0,5 0,4 

Καραϊβική 2,0 2.2 0,6 1.3 2,6 1,9 
Μπελίζ 2,0 2.2 0,6 1,3 2,6 1,9 

Εφηνικός — — 2.0 4.2 2,0 1,4 

Κιριμπάπ 0.2 0.4 0,2 0.1 
Παπούα-
Νέα Γουινέα 1.8 3.8 1.8 1.3 

Σύνολο ΑΚΕ 90,0 100,0 44,9 94,3 134,9 98,0 

Σύνολο ΥΧΕ — — 2,7 5.7 2,7 2.0 
Νήσοι Φάλκλαντ 0,2 0,4 0.2 0.1 
Γαλλική Πολυνησία 1,5 3.2 1,5 1,1 
Αγιος Χριστόφορος-Νεβις 1,0 2.1 1,0 0.7 

Γενικό σύνολο 90,0 100,0 47,6 100,0 137,6 100,0 
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σε εκατομ. ECU 

Ο < 1 
Ο από 1.1 έως 10  Ο από 10,1 έως 40 

από 65 έως 105 

^ Ενέργεια 
^ Λοιπές υποδομές 

Βιομηχανία 
"Ç? Συνολικά δάνεια {^ )  
^ Μελέτες 

(1) Συνολικά δάνεια στις μεσογειακές χώρες — Συνδρομές σε τρά
πεζες ανάπτυξης στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ 

Ειρηνικός και Καραϊβική 

Παττούο-Νεο Γουϊνέα 

Κφιμττά'η 

Γαλλική Πολυνησία t " -· ι ΟΑΛΙΚη I ΙΟί 

ο 

1000 2000 χλμ. 
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επιτρέπουν την πρσγμστοποίηίτη μετοχικών επενδύ
σεων, τη χορήγηση δανείων σ' ένα κράτος ή σ' ένα 
εθνικό αναπτυξιακό οργανισμό για την ενίσχυση των 
ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων και την παροχή 
ενισχύσεων σε οιονεί-κεφάλαιο. Οι τελευταίες έχουν τη 
μορφή εξαρτημένων δανείων, η αποπληρωμή των 
οποίων γίνεται μόνο μετά τη ρύθμιση των δανειακών 
υποχρεώσεων προτεραιότητας, ή δανείων υπό όρους η 
αποπληρωμή ή η διάρκεια των οποίων είναι συν
άρτηση των όρων που καθορίζονται κατά τη 
χορήγησή τους. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν συχνά 
επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται και 
με δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας. Οι 
μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής που έχουν οι ενι
σχύσεις αυτές, λόγω κυρίως της μεταβολής των όρων 
παροχής τους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του επεν
δυτικού προγράμματος, επιτρέπουν να αντιμετωπί
ζονται πολύ διαφορετικές χρηματοδοτικές ανάγκες στο 
βιομηχανικό κυρίως τομέα και να χρηματοδοτούνται με 
μικρότερα ποσά οι διάφορες μελέτες σκοπιμότητας ή η 
παροχή τεχνικής βοήθειας για το ξεκίνημα των επιχειρή
σεων. 

και των μεταφορών (2%) και οι μελέτες σκοπιμότητας 
(3,5 %). Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του 
1983 ήταν η διαπιστωθείσα και το 1982 αύξηση των 
συνδρομών σε τράπεζες ανάπτυξης. 

Οι επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν, είτε με ατομικά 
δάνεια είτε με πιστώσεις από συνολικά, υπολογίζεται 
ότι θα επιτρέψουν τη δημιουργία 7 200 άμεσων θέσεων 
εργασίας περίπου στο βιομηχανικό και αγροτοβιομηχα
νικό κυρίως τομέα. Στη βιομηχανία, το μέσο ύψος της 
επένδυσης ανά δημιουργούμενη θέση είναι 13000  
ECU. Τα ενεργειακά προγράμματα θα συμβάλουν στη 
μείωση των εισαγωγών ή στην αύξηση των εξαγωγών 
πετρελαϊκών προϊόντων κατά 220 000 τόννους το 
χρόνο. Εάν ληφθούν όμως υπόψη και τα προγράμματα 
που έχουν χρηματοδοτηθεί από τότε που άρχισε να 
ισχύει η πρώτη σύμβαση της Λομέ (Απρίλιος 1976),  
τότε η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει τα 1,9  
εκατομμύρια τόννους ισοδυνάμου πετρελαίου το χρόνο 
ή το 6,5 % περίπου των εισαγωγών πετρελαϊκών 
προϊόντων όλων των κρατών ΑΚΕ κατά το 1982. 

Χρηματοδοτήσεις ττου χορηγήθηκαν 
το 1983 

Η Τράπεζα χορήγησε έξι επιδοτούμενα δάνεια συ
νολικού ύψους 90 εκατομμυρίων από τους ιδίους της 
πόρους και 22 πιστώσεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 
συνολικού ύψους 46,6 εκατομμυρίων. Επιπλέον, από 
τις συνολικές εγκρίσεις για επιχειρηματικά κεφάλαια 
που είχαν δοθεί στα πλαίσια της πρώτης σύμβασης 
της Λομέ για την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και 
πιν παροχή τεχνικής βοήθειας διατέθηκαν τρεις πιστώ
σεις συνολικού ύψους ενός εκατομμυρίου. Μ' αυτό 
τον τρόπο οι χρηματοδοτήσεις που χορηγήθηκαν το 
1983 ανήλθαν συνολικά σε 137,6 εκατομμύρια έναντι 
159,5 εκατομμυρίων το 1982. Η κάμψη αυτή μπορεί να 
εξηγηθεί από την νέα επιδείνωση που σημείωσε η 
οικονομική κατάσταση των περισσότερων κρατών ΑΚΕ 
και οφείλεται εν μέρει στην ξηρασία. 

Η κατανομή των χορηγήσεων ανάλογα με το βαθμό 
ανάπτυξης των διάφορων χωρών δείχνει ότι τα δάνεια 
από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας χορηγήθηκαν σε 
έξι κράτη ΑΚΕ, τα οποία έχουν κατά κεφαλή εισόδημα 
ανώτερο των 400 δολαρίων, ενώ οι συνδρομές με επι
χειρηματικά κεφάλαια αφορούν κατά 60 % επενδύσεις 
που πραγματοποιούνται στα φτωχότερα κράτη ΑΚΕ με 
κατά κεφαλή εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 400  
δολάρια ΗΠΑ. 

Στην Αφρική, η Τράπεζα έχει παρέμβει σης εξής χώρες: 

Στη Νιγηρία, ένα συνολικό δάνειο ύψους 40 εκατομμυ
ρίων θα επιτρέψει την Τράπεζα Βιομηχανικής Ανά
πτυξης της Νιγηρίας (NIDB) να χρηματοδοτήσει μικρο
μεσαίες βιομηχανικές, αγροτοβιομηχανικές, μεταλλευ
τικές και τουριστικές επενδυτικές πρωτοβουλίες. Ένα 
μέρος του δανείου θα χρησιμοποιηθεί από τις χρημα
τοδοτικές εταιρίες περιφερειακής ανάπτυξης στις αντί
στοιχες περιοχές αρμοδιότητάς τους. Η NIDB έχει ήδη 
λάβει το 1978 ένα άλλο δάνειο ύψους 25 εκατομμυρίων. 

Πάνω από το 50 % των χρηματοδοτήσεων αφορά βιομη
χανικές επενδύσεις και κυρίως επενδύσεις μικρού και 
μεσαίου μεγέθους στα πλαίσια των δανείων σε τρά
πεζες ανάπτυξης (43 %), αλλά και επενδύσεις στη μετα
ποίηση (9 %) και στον τομέα των ορυχείων (4,5 %), ενώ 
ακολουθούν τα ενεργειακά προγράμματα (20%), τα 
έργα υποδομής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (18 %) 

Στο Καμερούν, η Τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους 25  
εκατομμυρίων για την προσθήκη δύο στροβιλοεναλ-
λακτήρων ισχύος 48 μεγαβάτ ο καθένας σ' ένα υδροη
λεκτρικό σταθμό. Η συνολική ισχύς του σταθμού αυτού 
θα φτάσει έτσι τα 288 μεγαβάτ και θα επιτρέψει να 
αντιμετωπιστεί η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέρ
γειας. Επιπλέον μια πίστωση 400 000 ECU χορηγήθηκε 
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για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά μ' ένα 
κοίτασμα σιδηρομεταλλεύματος. 

Στην Ακτή Ελεφαντοστού, πίστωση 2,4 εκατομμυρίων 
χορηγήθηκε για την κάλυψη της συμμετοχής του Δημο
σίου στο μετοχικό κεφάλαιο μιας τσιμεντοβιομηχανίας. 

Στη Ζιμπάμπουε, οι χορηγήσεις ύψους 20 εκατομμυ
ρίων αφορούν την επέκταση του υπεραστικού και διε
θνούς τηλεφωνικού και τηλετυπικού δικτύου και την 
ίδρυση μιας τράπεζας ανάπτυξης. 

Στη Γκάνα, μια πίστωση 6 εκατομμυρίων θα συμβάλει 
στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό ενός ορυ
χείου μαγγανίου στα νότια της χώρας. 

Στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, δύο πιστώσεις 
συνολικού ύψους 5,1 εκατομμυρίων θα συμβάλουν στην 
ανακαίνιση και την επαναλειτουργία της μοναδικής 
κλωστοϋφαντουργικής μονάδας της χώρας, η οποία 
είχε διακόψει τη λειτουργία της το 1980. 

Έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί: 

στη Ρουάντα, μελέτες σκοπιμότητας σχετικά με την 
εκτέλεση έργων ή τη συμμετοχή στο κεφάλαιο μικρομε
σαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, μεταλλευ
τικών και τουριστικών επιχειρήσεων. 

στη Σενεγάλη, μελέτη για την εκμετάλλευση κοιτα
σμάτων χρυσού, 

στο Σουδάν, μελέτη για τον εντοπισμό νέων κοιτα
σμάτων χρωμίτη και τη χρήση του μεταλλεύματος 
χαμηλής περιεκτικότητας, 

Στη Μαδαγασκάρη, μια πίστωση 5 εκατομμυρίων 
χορηγήθηκε για την επέκταση μιας μονάδας βιομηχα
νικής αλιείας της γαρίδας με την προμήθεια τεσσάρων 
μηχανοτράτων, τον εκσυγχρονισμό έξι άλλων και την 
επέκταση των εργαστηρίων και των ψυκτικών χώρων. 

Στο Κονγκό, δύο πιστώσεις συνολικού ύψους 4,5 εκα
τομμυρίων χορηγήθηκαν για τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών, μεταλ
λευτικών και τουριστικών πρωτοβουλιών και την 
εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την εκμε
τάλλευση κοιτασμάτων ασφαλτούχου ψαμμίτη. 

στο Τζιμπουτί τέλος, ένα συνολικό δάνειο στο Ταμείο 
Ανάπτυξης του Τζιμπουτί θα διατεθεί για την εκπόνηση 
διάφορων μελετών. 

Η Τράπεζα χορήγησε επίσης δύο πιστώσεις περιφε
ρειακού χαρακτήρα: μία ύψους 10 εκατομμυρίων για 
εγκαταστάσεις διαπεριφερειακών τηλεπικοινωνιών με 
ερτζιανά κύματα μεταξύ ορισμένων χωρών μελών της 
Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής 
Αφρικής και την ενίσχυση τοπικών τηλεφωνικών 
κέντρων και μία άλλη ύψους 0,5 εκατομμυρίων στην Τρά
πεζα Ανάπτυξης Ανατολικής Αφρικής, της οποίας μέλη 
είναι η Κένυα, η Ουγκάντα και η Τανζανία, για την 
εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας. 

Στη Μποτσουάνα, η Τράπεζα Ανάπτυξης έλαβε ένα 
συνολικό δάνειο ύψους 4 εκατομμυρίων για τη χρημα
τοδότηση μικρομεσαίων Βιομηχανικών, αγροτοβιομηχα
νικών, μεταφορικών και τουριστικών πρωτοβουλιών. 

Στο Μαλάουι, πιστώσεις 3,4 εκατομμυρίων θα διατε
θούν για την εγκατάσταση ενός τέταρτου ηλεκτρογε-
νούς συγκροτήματος ισχύος 20 μεγαβάτ σ' ένα υδροη
λεκτρικό σταθμό και την εκπόνηση μελέτης για την 
αύξηση της παραγωγής τσιμέντου. 

Στη Γκαμπόν, ένα δάνειο υπό όρους ύψους 2,5 εκατομ
μυρίων χορηγήθηκε για την εκπόνηση μελετών σχετικά 
με την εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδήρου στα βορειο
ανατολικά σύνορα της χώρας με το Κονγκό. 

Στην Καραϊβική, η Τράπεζα χορήγησε δύο συνδρομές 
συνολικού ύψους 2,6 εκατομμυρίων στο Μπελίζ, πρώην 
βρετανικό υπερπόντιο έδαφος: ένα συνολικό δάνειο για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτο
βουλιών και μια πίστωση για την κάλυψη μέρους της 
συμμετοχής του Δημοσίου στην αύξηση του κεφαλαίου 
της τράπεζας ανάπτυξης. 

Στον Εφηνικό, η Τράπεζα ήταν παρούσα στην 
Παπούα-Νέα Γουινέα (1,8 εκατομμύρια) και το Κφι-
μπάτι (0,2 εκατομμύρια) όπου ενίσχυσε τα ίδια κεφά
λαια της περιφερειακής εταιρίας θαλάσσιας ναυ
σιπλοΐας Pacific Forum Line. Αυτή η αύξηση του 
κεφαλαίου θα χρησιμοποιηθεί για τη μερική χρηματο
δότηση της αγοράς κοντέινερς. Οι άλλες χώρες που 
συμμετέχουν στην εταιρία αυτή έχουν χρηματοδοτηθεί 
από την Τράπεζα το 1982. 
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Στις ΥΧΕ η Τράπεζα χορήγησε τέσσερις πιστώσεις συ
νολικού ύψους 2,7 εκατομμυρίων: 

— στις Νήσους Φάλκλε(ντ για μια μελέτη σχετικά μ' 
ένα πρότυπο εκτροφείο σολωμών. 

— στη Γαλλική Πολυνησία, για μικρομεσαίες επενδυ
τικές πρωτοβουλίες στους τομείς βιομηχανίας, μετα
φορών, τουρισμού και κατεργασίας των ψαριών, 

— στον Άγιο Χριστόφορο-Νέβις για την αύξηση της 
συμμετοχής του Δημοσίου στο κεφάλαιο της τράπεζας 
ανάπτυξης και για μικρομεσαίες βιομηχανικές, αγροτο
βιομηχανικές και τουριστικές πρωτοβουλίες, και 

Το 1983 χορηγήθηκαν μέσω τραπεζών ανάπτυξης των 
κρατών ΑΚΕ και των ΥΧΕ 56 πιστώσεις συνολικού 
ύψους 21 εκατομμυρίων από εκκρεμή συνολικά δάνεια. 
Οι πιστώσεις αυτές κατευθύνθηκαν σε μικρομεσαίες 
επενδυτικές πρωτοβουλίες στους κλάδους γεωργικής 
βιομηχανίας (36%), ξύλου (12%), χημείας (10%),  
κλωστοϋφαντουργίας (8%), ορυχείων-μεταλλείων (5%)  
και τουρισμού (5 %). 
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Χορηγήσεις έξω από την Κοινότητα (') 

Α. Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1983 

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

Κοινότητα που υπογράφηκαν κατά το 1983 φτάνει τα 427,2 εκατομμύρια, από τα οποία 337,2 χορηγήθηκαν στις μεσογειακές 

χώρες και 90 στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). Οι 

πράξεις αυτές — τα οικονομικά χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 67 έως 75 — καταχωρούνται στον ισολο

γισμό της Τράπεζας. 

Στην Πορτογαλία τρία δάνεια χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου κατά 3 % σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότη

τας ('). Όλα τα δάνεια στις χώρες ΑΚΕ χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά

πτυξης (βλ. σελ. 71). 

1. Υποψήφιες για 
προσχώρηση χώρες 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 85,0 ΜΑΡΟΚΟ 36,0 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

σε εκατομ, ECU  

105,0 

20,0 

17.0 

13 478,4 εκατομμύρια πεσέτες 

250. Βελτίωση τμήματος μήκους 
90 χλμ. της σιδηροδρομικής 
γραμμής που συνδέει το λιμάνι της 

Χιχόν με τη Λεόν και με το κύριο δί

κτυο πις χώρας 
Red Naclonai de los Ferrocarrl-
les Espanoles —RENFE 
2 611,1 εκατομ. πεσέτες 

251. Μικρά έργα υποδομής: δρό
μοι, αγροτικές οδοί, ηλεκτροδότηση 
της υπαίθρου, επεξεργασία των 
στερεών αποβλήτων, τουριστικά 
έργα 
Junta de Andalucia 
2 148,4 εκατομ. πεσέτες 

252.-253. Συνολικά δάνεια στη 
Banco de Credito Industrial  
μέσω του Instltuto de Credito  
Oficlal για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχει
ρήσεων στις λιγότερο αναπτυγμέ
νες περιοχές 
— 3 159,4 εκατομ. πεσέτες 
— 1 958,3 εκατομ. πεσέτες 

254. Συνολικό δάνειο στη Banco  
de Credito Local de Espana  
μέσω του instltuto de Credito  
Oficlal για τη χρηματοδότηση 
μικρών έργων υποδομής που 
κατασκευάζονται από οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης 

1 642,9 εκατομ. πεσέτες 

255. Συνολικό δάνειο στη Banco 

Hipotecarlo de Espana μέσω του  

Instituto de Credito Oficial για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων στις λιγό
τερο αναπτυγμένες περιοχές 
1 958,3 εκατομ. πεσέτες 

25,0 
15,0 

13,0 

15,0 

(ή Οι πιστώσεις που ανοίγονται στα πλαίσια της 
χρηματοδοτικής συνεργασίας εκφράζονται σε ECU.  
Τα ποσά σε εθνικό νόμισμα που υπάρχουν σ' αυτό 
τον κατάλογο αναφέρονται ενδεικτικά και καθορί

ζονται με βάση τις τιμές μετατροττής του ECU που 

χρησιμοποιεί η Τράπεζα κατά την υπογραφή των 

συμβάσεων (βλ. σελ. 10). 

8 960,6 εκατομμύρια εσκούδος 

256. Ανθρακικός σταθμός στη 
Σίνες, νότια της Λισσαβώνας —  
τρίτη μονάδα ισχύος 300 MW  
Eiectricidade de Portugal  
2 664,1 εκατομ. εσκούδος 25,0 

257. Διαμόρφωση των αερολι

μένων του Πόρτο και του Φάρο: 
νέοι σταθμοί αφίξεων και αναχωρή
σεων, χώροι στάθμευσης των 
αεροσκαφών, δρόμοι προσπέ
λασης και χώροι στάθμευσης αυτο
κινήτων, νέος πύργος ελέγχου στο 
Πόρτο 
Aeroportos e Navigaçao Aerea, 
E.P. 
3 729,7 εκατομ. εσκούδος 35,0 * 

258. Συνολικό δάνειο στη Caixa  
Gérai de Depositos για τη χρημα
τοδότηση μικρομεσαίων επενδυ
τικών πρωτοβουλιών στο βιομηχα
νικό και τουριστικό τομέα και για 
την εξοικονόμηση ενέργειας 
2 131,3 εκατομ. εσκούδος 20,0 

259. Συνολικό δάνειο στη Socle-
dade Portugese de Investîmen-
tos για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων βιομηχανικών και τουρι

στικών πρωτοβουλιών 
435,5 εκατομ. εσκούδος 5,0 

2. Άλλες μεσογειακές χώρες 

, σε εκατομ. ECU 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 

260. Πέντε τμήματα συνολικού 
μήκους 38 χλμ. του υπεργιουγκο-
σλαβικού αυτοκινητόδρομου 
Οδικοί φορείς των Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών της Σλοβενίας, της 
Κροατίας, της Σερβίας και της 

Μακεδονίας και της αυτόνομης 
επαρχίας της Βοϊβοντίνα 
5 383,2 εκατομ. δηνάρια 66,7 

231,1 εκατομμύρια ντίρχαμ 

261. Υδροηλεκτρικό συγκρότημα 
ανατολικά του Μαρακές: κατασκευή 
φράγματος 
Μαροκινό Δημόσιο 
121,6 εκατομ. ντίρχαμ 18,0 

262. Επέκταση του λιμένα του 
Μοχαμμέντια, στα βόρεια της 
Καζαμπλάνκα, με την κατασκευή 
κυματοθραύστη και θέσεων για το 
πλεύρισμα των πετρελαιοφόρων 
Μαροκινό Δημόσιο 
109,5 εκατομ. ντίρχαμ 18,0 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

263. Συνολικό δάνειο στην Indu
strial Development Bank για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιο
μηχανικών και τουριστικών πρωτο
βουλιών 
15 εκατομ. λίρες Αιγύπτου 25,0 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 14,5 

4,8 εκατομμύρια δηνάρια 

264. Συνολικό δάνειο στην IDB — 
Industrial Development Bank για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών και τουριστικών 
πρωτοβουλιών, και στα πλαίσια 
του προγράμματος ενίσχυσης της 
IDB πολύ μικρών βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών πρωτοβουλιών 
1,7 εκατομ. δηνάρια 5,0 

265. Συνολικό δάνειο στον Jordan  
Co-operative Organisation μέσω 
του Ιορδανικού Δημοσίου για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
0,5 εκατομ. δηνάρια 1,5 

266. Συνολικό δάνειο στην Agri 
cultural Credit Corporation μέσω 
του Ιορδανικού Δημοσίου για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
0,5 εκατομ. δηνάρια 1,5 
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267. Ενίσχυση και επέκταση του ΚΑΜΕΡΟΥΝ 
δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος στην 
ευρύτερη περιοχή του Αμμσν 
Jordanian Electric Power Com 
pany Ltd μέσω του Ιορδανικού 
Δημοσίου 
2,1 εκατομ. δηνάρια 6.5 

ΛΙΒΑΝΟΣ 

268. Αύξηση της παραγωγικής 
ισχύος του θερμοηλεκτρικού σταθ
μού του Ζουκ 

Électricité du Liban μέσω του 
Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανα
συγκρότησης 
19,2 εκατομ. λίρες Λιβάνου 5,0 

3. Κράτη ΑΚΕ — Αφρική 
σε εκατομ. ECU 

ΝΙΓΗΡΙΑ 

269. Συνολικό δάνειο στη Nige 
rian industriai Development  
Bank για τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων βιομηχανικών, μεταλλευ
τικών και τουριστικών πρωτοβου

λιών 
26,5 εκατομ. νάιρα 

270. Ενίσχυση ενός υδροηλεκτρι
κού σταθμού με την εγκατάσταση 
δύο στροβιλοεναλλακτήρων ισχύος 
48 MW ο καθένας και εγκατάσταση 
γραμμών υψηλής τάσης 
Société Nationale d'Électricité  
du Cameroun 
8 587,3 εκατομ. φράγκα χωρών κε
ντρικής Αφρικής 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ 

25,0 

271. Ενίσχυση του υπεραστικού 

και του διεθνούς τηλεφωνικού και 
τηλετυπικού δικτύου 

Posts a nd T elecommunications 
Corporation 
13,6 εκατομ. δολάρια Ζιμπάμπουε 15,0 

40,0 

272. Συνολικό δάνειο στη Botswa
na Development Corporation 
Ltd για τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων επενδυτικών πρωτοβου

λιών στο βιομηχανικό και τουριστι
κό τομέα και στον τομέα των μετα
φορών 
3,3 εκατομ. πούλα 4,0 

ΚΟΝΓΚΟ 

273. Συνολικό δάνειο στη Banque  
Nationale de Développement du  
Congo για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων βιομηχανικών, αγρο
τοβιομηχανικών, μεταλλευτικών και 
τουριστικών επιχειρήσεων 

1 374,0 εκατομ. φράγκα χωρών κε
ντρικής Αφρικής 4,0 

Κράτη ΑΚΕ — Καραϊβική 

σε εκατομ. ECU 
ΜΠΕΑΙΖ 

274. Συνολικό δάνειο στον Belize  
Development Finance Corpora 
tion για τη χρηματοδότηση μικρο
μεσαίων βιομηχανικών, αγροτο
βιομηχανικών και τουριστικών επι
χειρήσεων 
3,4 εκατομ. δολάρια Μπελίζ 2,0 

Εξοπλισμός για το υδροηλεκτρικό συγκρότημα ανατολικά του Μαρακές, στο Μαρόκο. 
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Β. Χορηγήσεις από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας 

Συμβάσεις που υπογράφηκαν το 1983 

Το συνολικό υψος των δανειακών συμβάσεων από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας που υπογράφηκαν κατά το 1983  

φτάνει τα 53,1 εκατομ. ECU από τα οποία 5,5 εκατομμύρια χορηγήθηκαν ως δάνεια με ειδικούς όρους στις μεσογειακές χώρες και 

47,6 εκατομμύρια ως συνδρομές με επιχειρηματικά κεφάλαια στα κράτη ΑΚΕ και τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ). Οι 

χρηματοδοτήσεις αυτές χορηγούνται από την Τράπεζα με εντολή, εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας και καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα (σελ. 92). Για τις πράξεις αυτές, τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται στις σελίδες 67 έως 75, η ευθύνη της Τράπεζας περιορίζεται στην καλή εκτέλεση της 

εντολής που της έχει ανατεθεί. 

1. Δάνεια με ειδικούς όρους στις 
μεσογειακές χώρες 

σε εκατομ. ECU 

ΓΚΑΝΑ 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 5.5 
1,8 εκατομμύρια δηνάρια 

275. Συνολικό δάνειο στην IDB — 
Industrial Development Bank για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών και τουριστικών 

πρωτοβουλιών, και στα πλαίσια 

του προγράμματος ενίσχυσης της 
(DB πολύ μικρών βιομηχανικών και 
βιοτεχνικών πρωτοβουλιών 
0,8 εκατομ. δηνάρια 2,5 

27S. Συνολικό δάνειο στον Jordan  
Co-operative Organisation μέσω 
του Ιορδανικού Δημοσίου για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
0,5 εκατομ. δηνάρια 1,5 

277. Συνολικό δάνειο στην Agri 
cultural Credit Coφoratloπ μέσω 
του Ιορδανικού Δημοσίου για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
0.5 εκατομ. δηνάρια 1.5 

2. Συνδρομές με επιχειρηματικά 
κεφάλαια από τους πόρους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
τττυξης 

Κράτη ΑΚΕ — Αφρική 
σε εκατομ. ECU 

ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 

278. Εγκαταστάσεις για τις τηλεπι
κοινωνίες με ερτζιανά κύματα μετα
ξύ διάφορων χωρών μελών της 
Οικονομικής Κοινότητας των 
Κρατών της Δυτικής Αφρικής 
(CEDEAO) 
Δάνειο υπό όρους στις κυβερνή
σεις της Γκάμπιας, Γουινέας, 
Γουινέας-Μπισσάου και Σενε
γάλης μέσω του Fonds de Coopé 
ration, de Compensation et de  
Développement de la CEDEAO 10,0 

279. Αναδιάρθρωση και εκσυγχρο
νισμός ενός ορυχείου μαγγανίου 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
τον Ghana National Manganese  
Coφoratlon  
14,7 εκατομ. σέντι 

ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 

ΜΑΛΑΟΥΙ 

6,0 

280.—281. Επαναλειτουργία μιας 
κλωστοϋφαντουργικής μονάδας στο 
Μπανγκί 
Δάνεια υπό όρους στο Δημόσιο για 
τη χρηματοδότηση 
— της συμμετοχής του στο μετοχι

κό κεφάλαιο της Ucatex 
412,2 εκατομ. φράγκα χωρών 
κεντρικής Αφρικής 

— μιας προκαταβολής μετόχων 
στην Ucatex 
1 339,6 εκατομ. φράγκα χωρών 
κεντρικής Αφρικής 

1,2 

3.9 

282. Εκσυγχρονισμός μιας μονά
δας βιομηχανικής αλιείας της γαρί
δας και αγορά τεσσάρων νέων 
μηχανοτρστών 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
1 859 εκατομ. φράγκα Μαδαγα
σκάρης 5,0 

283.—284. Δημιουργία της Zim
babwe Development Bank (ZDS) 
— συμμετοχή στο κεφάλαιο της 

ZDB 
0.4 εκατομ. δολάρια Ζιμπά
μπουε 

— δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
για την κάλυψη μέρους της 
συμμετοχής του στο κεφάλαιο 
της ZDB 
4,1 εκατομ. δολάρια Ζιμπά
μπουε 

0,5 

4,5 

285, Υδροηλεκτρικός σταθμός 
στους καταρράκτες της Νκούλα: 4ο 
ηλεκτρογενές συγκρότημα ισχύος 
20 MW 
Εξαρτημένο δάνειο στο Δημόσιο 
για την Electricity Supply Com 
mission 
3 εκατομ. κουάχα 3,0 

ΣΕΝΕΓΑΛΗ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ 

ΚΟΝΓΚΟ 

0.4 

2,5 

286. Γεωλογική μελέτη ασβεστολι
θικών κοιτασμάτων για την 
παραγωγή τσιμέντου 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
0.4 εκατομ. κουάχα 

ΓΚΑΜΠΟΝ 

287. Λεπτομερής μελέτη για την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδη-
ρομεταλλεύματος 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
851,6 εκατομ. φράγκα χωρών κε
ντρικής Αφρικής 

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΠΟΥ 

288. Αναδιάρθρωση ενός περιφε
ρειακού συγκροτήματος παραγω
γής τσιμέντου 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο για 
τη χρηματοδότηση μέρους της 
αύξησης του κεφαλαίου της 
CIMAO — Société des Ciments  
de l'Afrique de l'Ouest  
817 εκατομ. φράγκα χωρών δυτικής 
Αφρικής 
ΡΟΥΑΝΤΑ 

289. Συνολικό δάνειο για τη 
χρηματοδότηση μελετών και μετο
χικών επενδύσεων σε μικρομεσαίες 
βιομηχανικές, αγροτοβιομηχανικές, 
μεταλλευτικές και τουριστικές επι
χειρήσεις 
Δάνειο υπό όρους στη Banque 
Rwandaise de Développement 
58 εκατομ. φράγκα Ρουάντας 

2.4 

0,7 

290. Μελέτη σκοπιμότητας για την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού 
στην ανατολική χώρα 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
170,3 εκατομ. φράγκα χωρών 
δυτικής Αφρικής 0.5 

291. Συνολικό δάνειο για τη 
χρηματοδότηση μελετών σκοπι
μότητας σχετικά με την εκτέλεση 
στην Κένυα, Ουγκάντα και Τανζανία 
έργων περιφερειακού ενδιαφέρο
ντος 
Δάνειο υπό όρους στη African 
Development Bank 0.5 

292. Μελέτη σκοπιμότητας για την 
αξιοποίηση κοιτασμάτων ασφαλ-
τούχου ψαμμίτη 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
163,5 εκατομ. φράγκα χωρών κε
ντρικής Αφρικής 0.48 
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ΚΑΜΕΡΟΥΝ 
293. Μελέτη σκοπιμότητας για την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδή
ρου 

Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
136,3 εκατομ. φράγκα χωρών κε
ντρικής Αφρικής 

ΣΟΥΔΑΝ 

ΤΖΙΜΠΟΥΠ 
δάνειο για τη 

μελετών σκοπι-

295. Συνολικό 
χρηματοδότηση 
μότητας 

Δάνειο υπό όρους στο Caisse de 
Développement de Djibouti 
8,6 εκατομ. φράγκα Τζιμπουτί 

0,4 

294. Μελέτη σκοπιμότητας για την 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρω
μίτη 
Δάνειο υπό όρους στο Δημόσιο 
0.2 εκατομ. λίρες Σουδάν 0,2 

0.05 

Κράτη ΑΚΕ — Καραϊβική 

σε εκατομ. ECU 

ΜΠΕΛΙΖ 
296. Δάνειο υπό όρους στο Δημό
σιο για την αύξηση της συμμε

τοχής του στο κεφάλαιο του Belize 
Development Finance Corpora
tion 
1 εκατομ. δολάρια Μπελίζ 

Κράτη ΑΚΕ — Ειρηνικός 

0,6 

σε εκατομ. ECU 

297.—^298. Αγορά κοντέινερς από 
την Pacific Forum Line, περιφε
ρειακή εταιρία θαλάσσιας ναυσι
πλοΐας 
Δάνειο υπό όρους στα κράτη — ΠΑΠΟΥΑ-ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ 

1,4 εκατομ. κίνα 
— ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ 

0,2 εκατομ. δολάρια Αυστραλίας 0,2 

ΥΧΕ 

ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ 
σε εκατομ. ECU 

299. Συνολικό δάνειο για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών, 

μελετών ή μετοχικών επενδύσεων 
στους τομείς βιομηχανίας, αγροτο-
βιομηχανίας, μεταφορών, ενέργει
ας και τουρισμού 

Δάνειο υπό όρους στη Société de 
Crédit et de Développement de 
rOcéanie 
187,4 εκατομ. φράγκα CFP 1,5 

ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΝΕΒΙΣ 

300. Συνολικό δάνειο στη Deve 

lopment Bank για τη χρηματο
δότηση μικρομεσαίων βιομηχα
νικών και τουριστικών επιχειρήσεων 

1,6 εκατομ. δολάρια ανατολικής 
Καραϊβικής 0,65 

301. Δάνειο υπό όρους στο Δημό
σιο για την χρηματοδότηση της 
αύξησης του κεφαλαίου της Deve 
lopment Bank 
0,8 εκατομ. δολάρια ανατολικής 
Καραϊβικής 0,35 

ΝΗΣΟΙ ΦΑΛΚΛΑΝΤ 
302. Μελέτη σκοπιμότητας για την 
εκτροφή σολομών 
Δάνειο υπό όρους στην κυβέρνηση 
των νήσων 
0,1 εκατομ. λίρες Φάλκλαντ 0,2 

Jro πλαίσια των συμβάσεων της Λομέ, η Τράπεζα συμβάλλει στη χρηματοδότηση μεταλλευτικών προγραμμάτων (φωτογραφία: εκμετάλλευση 
ενός ορυχείου σιδήρου στη Μαυριτανία, το οποίο χρηματοδότησε η Τράπεζα το 1979). 
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Ίδια κεφάλαια και προσφυγή 
στην κεφαλαιαγορά 

Το παρόν κεφάλαιο αφορά τους πόρους, που κινητο
ποίησε η Τράπεζα για τις πράξεις χορήγησης δανείων 
που καταχωρούνται στον ισολογισμό της και για τις 
οποίες έχει την οικονομική ευθύνη, για τους οποίους 
λετηομερής ανάλυση για το 1983 υπάρχει στις σελίδες 
50 έως 62 και 77 και 78. Δεν αφορά τους πόρους που 
διαχειρίζεται η Τράπεζα με εντολή και για λογαριασμό 
τρίτων οι οποίοι καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο 
ειδικό τμήμα (βλ. σελ. 92), όπως τα δάνεια που χορη
γούνται από τους πόρους του ΝΚΜ και οι πιστώσεις 
που χορηγούνται από τους πόρους του προϋπολο
γισμού της Κοινότητας στις μεσογειακές χώρες και τις 
χώρες ΑΚΕ, για τους οποίους λεπτομερής ανάλυση για 
το 1983 υπάρχει αντίστοιχα στις σελίδες 63 έως 66 και 
79 και 80. 

Οι ττόροι της Τράπεζας που υπάρχουν στον ισολογισμό 
της 31ης Δεκεμβρίου 1983 (καταβλημένο κεφάλαιο, 
αποθεματικά και προβλέψεις, υπόλοιπο του λογα
ριασμού Αποτελέσματα Χρήσης και προϊόν δανεισμού) 
ανέρχονται σε 23 692,5 εκατομμύρια έναντι 19 024,9 εκα
τομμυρίων στις 31 Δεκεμβρίου 1982. 

Η αύξηση αυτή προέρχεται κατά 4 179,5 εκατομμύρια 
από την καθαρή αύξηση των δανεισθέντων κεφαλαίων 
(περιλαμβανομένης της αύξησης που προέρχεται από 
τη μεταβολή των τιμών μετατροπής), κατά 392,9 εκα
τομμύρια από το πλεόνασμα του λογαριασμού Αποτε
λέσματα Χρήσης και κατά 95,2 εκατομμύρια από τις εισ
φορές των κρατών μελών που καταβλήθηκαν στα 
πλαίσια της απόφασης του 1978 για αύξηση του κεφα
λαίου της Τράπεζας και από τις καταβολές της 
Ελλάδας στα πλαίσια της συμμετοχής της στο κεφά
λαιο, ίτα αποθεματικά και πς προβλέψεις της Τράπεζας 
μετά από την προσχώρηση της χώρας στην Τράπεζα. 
Οι καταβολές στα πλαίσια της αύξησης του κεφαλαίου 
που αποφασίστηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών 

στις 15 Ιουνίου 1981, οι οποίες θα αρχίσουν να πραγμα
τοποιούνται από το 1984, θα γίνουν σε οκτώ εξαμη
νιαίες δόσεις συνολικού ύψους 540 εκατομμυρίων με 
συνέπεια να φθάσει το καταβλημένο κεφάλαιο τα 
1 465,715 εκατομμύρια (βλ. Παράρτημα Α των χρημα
τοοικονομικών καταστάσεων, σελ. 95). 

Η Τράπεζα προσέφυγε κατά το 1983 στη διεθνή χρημα
ταγορά για ποσό 3 619,4 εκατομυρίων, που ήταν κατά 
13% μεγαλύτερο από το ποσό που αντλήθηκε το 1982  
(3 205,2 εκατομμύρια). Το ποσό αυτό προέρχεται κατά 
3 446,3 εκατομμύρια από εκδόσεις σε δημόσια εγγραφή 
και ιδιωτικές τοποθετήσεις, κατά 62,1 εκατομμύρια από 
μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις και κατά 111  
εκατομμύρια από τη συμμετοχή τρίτων, για την οποία 
δόθηκε η εγγύηση της Τράπεζας, στα δάνεια που 
χορήγησε. 

Η συμμετοχή των διάφορων νομισμάτων στα δάνεια 
που έχει συνάψει η Τράπεζα είναι συνάρτηση της εξέ
λιξης της διεθνούς οικονομικής και νομισματικής κατά
στασης, καθώς και της αναζήτησης των ευνοϊκότερων 
όρων δανεισμού που μπορούν να επιτευχθούν σε 
δεδομένη στιγμή για το ύψος, τη διάρκεια και τα νομί
σματα που αντιστοιχούν όσο γίνεται περισσότερο σης 
επιθυμίες των δανειοληπτών. 

Η ανάλυση των πόρων που έχει αντλήσει η Τράπεζα 
από το 1961 έως το 1983 υπάρχει στον πίνακα 12. 

Το 1983 οι εκδόσεις δανείων της Τράπεζας στα νομί
σματα των χωρών μελών της Κοινότητας συνέχισαν να 
αποτελούν πάνω από το 50 % των συνολικών εκδό
σεων της Τράπεζας. 

Το γερμανικό μάρκο συνεχίζει να παραμένει το 
κυρίαρχο νόμισμα. Τα ποσά που έχουν αντληθεί στο 
νόμισμα αυτό αυξήθηκαν κατά πάνω από 20% σε 
σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (705,6 εκατομμύρια 
έναντι 586 εκατομμυρίων) με συνέπεια η συμμετοχή του 

Πίνακας 12; Αντληθέντες ττόροι αττό το 1961 έως το 1983 
(σε εκατομ. ECU) 

Συναφθέντα δάνεια Συμμετοχή τρίτων 
Σύνολο 

αντληθέντων 
πόρων Χρήση Αριθμός 

Ιδιωτικές 
τοποθετήσεις 

Διατραπεζικές 
πράξεις 

Δάνεια σε 
δημόσια εγγραφή Σύνολο 

στα δάνεια 
που χορήγησε 

η Τράπεζα 

Σύνολο 
αντληθέντων 

πόρων 

1961—1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

254 
59 
73 
57 
91 
81 

2 832,1 
981,7 
874,5 
882,1 

1 213,7 
1 130,9 

126,9 
1,5 

92,8 
105,7 

62,1 

4 868,5 
1453,4 
1 509,0 
1 267,8 
1 826,3 
2 315,4 

7 827,5 
2 436,6 
2 383,5 
2 242,7 
3 145,7 
3 508,4 

274,6 
44,6 
83,3 
67,0 
59,5 

111,0 

8102,1 (1) 
2 481,2 
2 466,8 
2 309,7 
3 205,2 
3619,4 

1961—1983 615 7 915,0 389,0 13 240,4 21 544,4 640,0 22184,4 

(1) Ετήσιος μέσος: 450,1 εκατομ. ECU. 
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μάρκου στο σύνολο των πόρων που άντλησε η Τρά
πεζα με την έκδοση δανείων να φτάσει το 20,1 % έναντι 
18,6% το 1982. Η Τράπεζα εξέδωσε σε δημόσια 
εγγραφή πέντε δάνεια συνολικού ύψους 463,1 εκατομ
μυρίων, ενώ με ιδιωτικές τοποθετήσεις άντλησε 242,5  
εκατομμύρια. Η κλιμάκωση των πράξεων της Τράπεζας 
τον προηγούμενο χρόνο ήταν κανονική, λόγω των 
αυξανόμενων αναγκών της σε γερμανικά μάρκα. 

Το φιορίνι είναι το δεύτερο κοινοτικό νόμισμα από 
άποψη όγκου συναφθέτων κατά το 1983 δανείων με 
357,6 εκατομμύρια έναντι 412,9 εκατομμυρίων κατά το 

1982, ποσό που αντιστοιχεί στο 10,2 % του συνόλου των 
δανείων που εκδόθηκαν στην εσωτερική αγορά των 
Κάτω Χωρών. Η Τράπεζα προσέφυγε στην αγορά των 
εκδόσεων σε δημόσια εγγραφή της χώρας αυτής για 
158,3 εκατομμύρια, όσο περίπου και τον προηγούμενο 
χρόνο, και στην αγορά των ιδιωτικών τοποθετήσεων 
για 199,3 εκατομμύρια. 

Η δραστηριότητα της Τράπεζας στην αγορά των τίτλων 
σε ECU συνεχίστηκε και το 1983. Οι αντληθέντες πόροι 
στο νόμισμα αυτό υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με 
τον προηγούμενο χρόνο (230 εκατομμύρια έναντι 112 

Πίνακας 13; Εκδοθέντα κατά το 1983 δάνεια — Κατανομή κατά νόμισμα 

Νομίσματα χωρών μελών 

Γερμ. 
μάρκο 

Ολλ. 
(ριορ. ECU 

Λίρα Βελγ. Γσλ. Φράγκο 
στερλ. φράγκο φράγκο Λουξ. Σύνολο 

Νομίσματα τρίτων χωρών 

Δολ. ΗΠΑ Γιεν 
Ελ6. 

φράγκο 
Δολ. 

Καναδά 
Αυστρ. 
σελίνι Σύνολο 

Γενικό 
ούνολο 

σε εκατομ.  
ECU 705,6 

% 20,1 

357,6 
10,2 

230,0 

6.5 

175,7 
5,0 

160,7 
4,6 

148,7 

4,2 

35,3 
1.0 

1 813,6 
51,6 

834,3 

23,8 

468,5 
13,4 

284,7 
8,1 

75,6 
2.2 

31.7 
0,9 

1694,8 
48,4 

3508,4 
100,0 

Εκδοθέντα κατά το 1983 δάνεια 

(3 508,4 εκατομ. ECU) 

Χρεωστικό υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 1983 

(20 746,3 εκατομ. ECU) 

100 — 

90-

80 — 

70 — 

60 — 

50—1 

40-

30-

20-

10-

0-

Δολσριο Καναδά/ 
Αυστριακό σελίνι 

Ελβετικό φράγκο 

Γιεν 

Δολάριο ΗΠΑ 

Φράγκο Λουξ. 
Γαλλικό φράγκο 
Βελγικό φράγκο 

Λίρα στερλίνα 

ECU 

Ολλανδικό φιορίνι 

Γερμανικό μάρκο 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Ο 

Δολ. Καναδά/Αυστριακό 
σελίνι/Λίρα Λιβάνου 
Ελβετικό φράγκο 

Γιεν 

Δολάριο ΗΠΑ 

^ECU και EURCO  
--Ιταλική λιρέτα 
ς-Βελγ. φράγκο και 
^φράγκο Λουξ. 
^Λίρα στερλίνα 

Ί αλλικό φράγκο 

Ολλανδικό φιορίνι 

Γερμσνικό μάρκο 
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εκατομμυρίων), με συνέπεια να κατέχει στο εξής το 
ECU την τρίτη θέση μεταξύ των κοινοτικών νομι
σμάτων. Στα πλαίσια των προσπαθειών της για γεωγρα
φική διαφοροποίηση των αγορών προσφυγής της. η 

Τράπεζα εξέδωσε σε δημόσια εγγραφή στην αγορά του 
ECU τρία δάνεια συνολικού ύψους 185 εκατομμυρίων 
και πραγματοποίησε μια ιδιωτική τοποθέτηση 45 εκα
τομμυρίων. 

Πίνακας 14: Εκδοθέντα κατά το 1983 δάνεια 

Δάνεια σε δημόσια εγγραφή 

Μήνας Νόμισμα 
έκδοσης Τόπος έκδοσης εγγραφής 

Ιανουάριος Ιαπωνία Γιεν 
Φεβρουάριος Γερμανία Γερμ. μάρκο 

Μάρτιος Λουξεμβούργο Δολ. ΗΠΑ 
Μάρτιος Λουξεμβούργο ECU 
Μάρτιος Βέλγιο Βελγ. φράγκο 
Απρίλιος Ελβετία Ελβ. φράγκο 
Απρίλιος Ηνωμένο Βασίλειο Λίρα στερλ. 
Απρίλιος Αυστρία Αυστρ. σελίνι 
Απρίλιος Γ ερμανίσ Γερμ. μάρκο 

Μάιος Λουξεμβούργο Δολ. ΗΠΑ 
Ιούνιος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνι 
Ιούνιος Γαλλία Γολ. φράγκο 
Ιούλιος Ελβετία Ελβ. φράγκο 
Ιούλιος Λουξεμβούργο Φράγκο Λουξ. 
Ιούλιος Γ ερμανία Γ ερμ. μάρκο 

Σεπτέμβριος Γερμανία Γερμ. μάρκο 
Σεπτέμβριος Λουξεμβούργο Δολ. ΗΠΑ 

Οκτώβριος Ιαπωνία Γιεν 
Οκτώβριος Ελβετία Ελβ. φράγκο 
Οκτώβριος Λουξεμβούργο ECU 
Οκτώβριος Κάτω Χώρες Ολλ. φιορίνι 
Νοέμβριος Λουξεμβούργο Δολ. ΗΠΑ 
Νοέμβριος Γερμανία Γερμ. μάρκο 

Δεκέμβριος Λουξεμβούργο Δολ. Καναδά 
Δεκέμβριος Λουξεμβούργο ECU 
Δεκέμβριος Λουξεμβούργο ECU 

Δάνεια με ιδιωτική τοποθέτηση 

Αριθμός 
πράξεων 

Δάνεια 

5 
21 
3 
2 
1 
3 
3 
3 

~49 

Νόμισμα 
εγγραφής 

Γερμ. μάρκο 
λίρα στερλ. 

Ολλ. φιορίνι 

Βελγ. φράγκο 
Φράγκο Λουξ. ECU  Δολ. ΗΠΑ 
Ελβ. φράγκο 

Γιεν 

Μεσοπρόθεσμες διατραπεζικές πράξεις 

Γερμ. μάρκο 
Ολλ. φιορίνι 

Ποσό σε εθνικά 
νόμισμα 

(σε εκατομ.) 

Ποσό σε Διάρκεια 
εκατομ. του δανείου 

ECU (έτη) 

20 000,000 
200,000 
125,000 
60,000 

3 000,000 
100,000 
50,000 
500,000 
200,000 
200,000 
150,000 

1000.000 
100,000 
600,000 
200,000 
200,000 
150,000 

20 000.000 
100,000 
50,000 
250,000 
200,000 
250.000 
80,060 
50,000 
25,000 

88,044 
86,951 
129,177 
60,000 
66,195 
51,988 
80,034 
31,745 
89,186 

216,499 
59,369 
148,715 
53,272 
13.214 
88,175 
88,175 
168,205 
98,802 
54,844 
50,000 
98,881 
232,727 
110,549 
75,617 
50,000 
25,000 

2 315,364 

10 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
7 
8 
8 
5 
15 

Ποσό σε εθνικό 
νόμισμα 

(σε εκατομ.) 

Ποσό σε Διάρκεια 
εκατομ. του δανείου 

ECU (έτη) 

430.0 
56,0 

479,8 
4 300,0 
1000,0 

45,0 
81,9 

230,0 
60 000,0 

190,295 
95,650 

189,507 
94,468 
22,065 
45.000 
87,675 

124,614 
281,642 

1130,916 

5-10 
8-10 

10—20 
12—15 

6-7 
15 

6-10 
6 

10 

120,0 
25,0 

52,245 
9,835 

2-3 
2 

Ονομαστικό 
επιτόκιο 

7,800 
7,750 

11,000 
11,750 
12,750 
5,750 

11,750 
8,250 
7,500 

10,750 
9,250 

14,800 
6,000 
9,875 
8,000 
8,250 

11,875 
7,800 
5,750 

11.125 
8.500 

11,500 
8,000 

12,125 
10,625 
10,000 

Ονομαστικό 
επιτόκιο 

(%) 

7,500-8,200 
11,250—12,750 

7,625—9,000 
11,125—13,000 
12,375—12,750 

12,000 
11,000—11,625 

5,500-6.000 
8.400-8.600 

4,000—7,800 
6,800 

62,080 

Σύνολο 81 3 508,360 
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To 1983 η Τράπεζα προσέφυγε για μικρότερα ποσά, 
της τάξης του 5 % το καθένα, στις αγορές των χρεο
γράφων σε στερλίνες, γαλλικά και βελγικά φράγκα. 
Όσον αφορά τη στερλίνα, έγιναν δύο προσφυγές του 
ίδιου πάνω κάτω ύψους, μία στην αγορά των ευρω-
στερλινών και μία σ' εκείνη των ιδιωτικών τοποθετή
σεων. Όσο για το βελγικό φράγκο, στο οποίο τα ποσά 
που αντλήθηκαν ξαναβρήκαν τη συνηθισμένη τους 
θέση στο σύνολο των πόρων, πραγματοποιήθηκαν μια 
έκδοση σε δημόσια εγγραφή και τρεις ιδιωτικές τοπο
θετήσεις, ενώ για το γαλλικό φράγκο η Τράπεζα πραγ
ματοποίησε στη γαλλική αγορά μόνο μία έκδοση σε 
δημόσια εγγραφή. Η Τράπεζα επίσης προσέφυγε σε 
μικρότερο βαθμό στην αγορά των τίτλων σε φράγκα 
Λουξεμβούργου. 

Η ποσοστιαία συμμετοχή του δολαρίου ΗΠΑ στο 
σύνολο των πόρων που αντλήθηκαν με την έκδοση 
δανείων διατηρήθηκε στα επίπεδα του 1982, ενώ σε 
απόλυτες τιμές πέρασε από 745,3 σε 834,3 εκατομμύρια 
ECU σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12% (2%  
περίπου εάν συγκριθούν τα εκφρασμένα σε δολάρια 
ποσά). Η Τράπεζα παρέμεινε δραστήρια ολόκληρο το 
χρόνο στην διεθνή αγορά των εκδόσεων σε δημόσια 
εγγραφή σε δολάρια, πραγματοποιώντας μια έκδοση 
ανά τρίμηνο, και συνέλεξε 746,6 εκατομμύρια έναντι 
346,6 εκατομμυρίων το 1982. Οι όροι των εκδόσεων 
αυτών αντανακλούν την κατάσταση της αγοράς: 
πτωτικά επιτόκια το πρώτο τρίμηνο, ανοδικά στη συ

νέχεια και σταθεροποιούμενα τον υπόλοιπο χρόνο. Η 
Τράπεζα συνέχισε παράλληλα και την άντληση πόρων 
με ιδιωτικές τοποθετήσεις. 

Μεταξύ των μη κοινοτικών νομισμάτων, το γιεν συ
νέχισε την πρόοδο του και το 1983. Το ποσό που 
άντλησε η Τράπεζα σ' αυτό το νόμισμα έφτασε τα 468,5  
εκατομμύρια ECU έναντι 387,1 εκατομμυρίων το 1982,  
αυξήθηκε δηλαδή κατά 21 % (5 % εάν συγκριθούν τα 
εκφρασμένα σε γιεν ποσά). Στον τομέα των εκδόσεων 
σε δημόσια εγγραφή, η Τράπεζα ποσέφυγε δύο φορές 
στην ιαπωνική αγορά που προορίζεται για τους ξένους 
δανειολήπτες (Samouraï Bond Market) για ποσό 186,9  
εκατομμυρίων, το οποίο αντιστοιχεί στο 6 % περίπου 
της αγοράς αυτής. Η Τράπεζα επίσης δραστηριο
ποιήθηκε και στον τομέα των εκφρασμένων σε γιεν 
τραπεζικών πιστώσεων, αντλώντας 281,6 εκατομμύρια 
έναντι 242,1 εκατομμυρίων τον προηγούμενο χρόνο. 

Η Τράπεζα άντλησε στην ελβετική αγορά 284,7 εκατομ
μύρια ECU με την έκδοση δανείων σε δημόσια 
εγγραφή (160,1 εκατομμύρια) και με ιδιωτικές τοποθετή
σεις (124,6 εκατομμύρια), ενώ ήταν παρούσα στην 
αγορά δολαρίου Καναδά και του αυστριακού σελινίου. 

Στον πίνακα 13 υπάρχει η κατανομή κατά νόμισμα των 
εκδοθέντων κατά το 1983 δανείων που έφτασαν τα 
3 508,4 εκατομ. ECU. 
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Αποτελέσματα χρήσης 

Η αύξηση των δανειοδοτήσεων της Τράπεζας και το 

σημαντικό μέρος των επενδεδυμένων σ'συτές ιδίων 

κεφαλαίων επέτρεψαν τη μικρότερη πάντως από 

προηγουμένως αύξηση των αποτελεσμάτων χρήσης 

κατά το 1983. 

Οι εισπραχθέντες κατά το 1983 τόκοι και προμήθειες 

από χορηγηθέντα δάνεια έφθασαν τα 2 218,8 εκατομ

μύρια έναντι 1 727,5 εκατομμυρίων κατά το 1982, ενώ οι 

τόκοι και οι προμήθειες των συναφθέντων δανείων 

ανήλθαν σε 2 002,5 εκατομμύρια έναντι 1 553 εκατομμυ

ρίων κατά το 1982. Οι προμήθειες διαχείρισης εξάλλου 

έφθασαν τα 12 εκατομμύρια έναντι 9,1 εκατομμυρίων 

κατά το 1982. 

Παρά τα χαμηλότερα επιτόκια στα περισσότερα νομί

σματα που επικράτησαν το 1983, τα έσοδα από τόκους 

και προμήθειες από τοποθετήσεις πέρασαν από 194,9  

εκατομμύρια το 1982 σε 205,6 εκατομμύρια το 1983  

χάρη στο υψηλότερο επίπεδο των διαθεσίμων της Τρά

πεζας. 

Η διαφορά μεταξύ των χρηματοοικονομικών εσόδων 

και εξόδων, που συνδέεται ουσιαστικά με τη διαχείριση 

του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, μειώθηκε το 1983  

(44 εκατομμύρια έναντι 60,6 εκατομμυρίων το 1982)  

λόγω κυρίως της εξέλιξης των κεφαλαιαγορών. 

Οι δαπάνες και τα έξοδα διαχείρισης πέρασαν από 39,1  

εκατομμύρια το 1982 σε 42,9 εκατομμύρια τα 1983. 

Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων των εξόδων 

έκδοσης δανείων και των προμηθειών εξαγοράς που 

ανέρχονται σε 39 εκατομμύρια και των αποσβέσεων του 

κτιρίου και των επίπλων και σκευών που φτάνουν τα 

2,9 εκατομμύρια, και λαμβανομένης υπόψη της υπερα

ξίας των 5,2 εκατομμυρίων που προκύπτει από την 

επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τρά

πεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του 

άρθρου 7 του Καταστατικού της (ή και μιας έκτακτης 

επιβάρυνσης ύψους 5,4 εκατομμυρίων Ι^), το υπόλοιπο 

του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης ανήλθε σε 

392,9 εκατομμύρια έναντι 366,3 εκατομμυρίων κατά το 

1982, αυξήθηκε δηλαδή κατά 7 %. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύστησε στο Συμβούλιο των 

Διοικητών να αυξήσει την πρόβλεψη για μεταβολή της 

τιμής μετατροπής της ECU κατά 5,2 εκατομμύρια που 

αποτελούν την καθαρή υπεραξία που προκύπτει από 

την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τρά

πεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του 

άρθρου 7 του Καταστατικού της και να καταχωρήσει το 

λειτουργικό πλεόνασμα της χρήσης 1983 μειωμένο 

κατά το ποσό της έκτακτης επιβάρυνσης, ή συνολικά 

387,7 εκατομμύρια, στο έκτακτο αποθεματικό. Μ'αυτό 

του τρόπο τα αποθεματικά και οι προβλέψεις φτάνουν 

τα 2 020,4 εκατομμύρια. 

Το σύνολο του ενεργητικού έφτασε στις 31 Δεκεμβρίου 

1983 τα 29 543,7 εκατομμύρια έναντι 23 702,5 εκατομμυ

ρίων στις 31 Δεκεμβρίου 1982, σημείωσε δηλαδή 

αύξηση κατά 25 %. 

Βλέπε σημείωση Κ -των χρηματοοικονίψίκών καταστάσεων, σελ. 100.  

(^) Βλεπε σημείωση Γ των χρημστοοικονομΑκών καταστάσεων, σελ. 98. 
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Διοίκηση της ΤράττΕζας 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Κατά την ετήσια σύνοδο της 13ης Ιουνίου 1983, το Συμβούλιο των Διοικητών ττροέβη στη γενική ανανέωση του Διοικη
τικού Συμβουλίου διορίζοντας 19 τακτικά μέλη (18 οριζόμενα από τα κράτη μέλη και 1 από την Επιτροπή των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων) και 11 αναπληρωτές (10 οριζόμενοι από τα κράτη μέλη και 1 από την Επιτροτπί) για περίοδο 
πέντε ετών. 

Οι Κ.Κ. Giorgio CAPPON, Salvatore GUIDOTTI, Pierre GUILL, Maurice HORGAN και Lionello FRONZONI δεν 
ζήτησαν ανανέωση της θητείας τους. Για την αντικατάσταση τους, το Συμβούλιο των Διοικητών διόρισε τακτικά μέλη 
τους κ.κ. Luigi ARGUTI, Corneille BRÜCK, David McCUTCHEON και Paolo GNES και αναπληρωτή τον κ. Berardo  
CLEMENTE. Η θητεία των υπόλοιπων μελών ανανεώθηκε έως την ετήσια σύνοδο του 1988. 

Η κα Mary MEDLEY-MILLER και οι κ.κ. Sven BOYER-S0GAARD και Σταύρος ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ υπέβαλαν την 
παραίτησή τους τον Οκτώβριο 1983 και το Φεβρουάριο 1984 αντίστοιχα. Για την αντικατάστασή τους, το Συμβούλιο 
των Διοικητών διόρισε, για το υπόλοιπο της θητείας τους, τακτικό μέλος τον κ. Γεράσιμο ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ και ανα
πληρωτές τους κ.κ. Geoffrey FITCHEW και Flemming FARUP-MADSEN. 

To Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί την κα HEDLEY-MILLER και τους κ.κ. CAPPON, GUIDOTTI, GUILL, HORGAN.  
ΘΩΜΑΔΑΚΗ, FRONZONI και BOYER-S0GAARD για την πολύτιμη συμβολή τους στις εργασίες της Τράπεζας. 

Στις 13 Ιουνίου 1983, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημιουργήσει στους κόλπους του μια ομάδα εργασίας η 
οποία θα αναλάμβανε την εξέταση της δραστηριότητας της Τράπεζας, όσον αφορά κυρίως την εξέλιξη των χρηματο-
δοτήσεών της για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη συμβολή της στη διαρθρωτική προσαρμογή και την ενίσχυση της 
θέσης της Ευρώπης στον ενεργειακό και το βιομηχανικό τομέα, την εξέλιξη των πόρων της, τα κριτήρια που πρέπει 
να εφαρμόζονται σχετικά με την ανάθεση των έργων και το περιβάλλον, και τη συνεργασία με τους άλλους κοινοτι
κούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς καθώς και τις τράπεζες και τους οργανισμούς μεσομακροπρόθεσμων χρηματο
δοτήσεων. Η ομάδα εργασίας, υπό την προεδρία του κ. ARLMAN, συνέταξε την έκθεσή της και το Διοικητικό Συμ
βούλιο πρότεινε στο Συμβούλιο των Διοικητών να τη σημειώσει και να αποδεχθεί τις συστάσεις που περιέχει κατά την 
ετήσια σύνοδό του της 4ης Ιουνίου 1984. 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Κατά την ετήσια σύνοδο της 13ης Ιουνίου 1983, το Συμβούλιο των Διοικητών προέβη, όπως κάθε χρόνο, στη μερική 
ανανέωση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Corneille BRÜCK διορίστηκε μέλος του Διοικη
τικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες που προσέφερε. Ο κ. Albert HANSEN διορίστηκε 
μέλος για περίοδο 3 ετών που αφορά τις χρήσεις 1983-1984-1985. Για την αντικατάσταση του παραιτηθέντα το 1982 κ. 
Patrick McDONNEL, το Συμβούλιο των Διοικητών διόρισε τον κ. Κωνσταντίνο ΘΑΝΟΠΟΥΛΟ για το υπόλοιπο της 
θητείας του προκατόχου του (έως το 1984). Την προεδρία της Επιτροπής ασκεί ο κ. ΘΑΝΟΠΟΥΑΟΣ έως την έγκριση, 
κατά την ετήσια σύνοδο του 1984, του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 1983 και του λογαριασμού αποτελέσματα 
χρήσης του 1983. 

Υπηρεσίες 

Το προσωπικό της Τράπεζας έφτανε στις 31 Δεκεμβρίου 1983 τα 596 άτομα έναντι 561 ατόμων στις 31 Δεκεμβρίου 
1982. Μεταξύ των διευθυντικών στελεχών σημειώθηκαν οι παρακάτω μεταβολές: στη διεύθυνση μελετών, το διευ
θυντή από το 1973 κ. John WILLIAMS που βγήκε στη σύνταξη αντικατέστησε ο συμπράττων διευθυντής στην ίδια 
διεύθυνση κ. Henri LEROUX, ενώ ο κ. Herbert CHRISTIE ονομάστηκε συνδιευθυντής. Ο κ. WILLIAMS έλαβε τον 
τίτλο του επίτιμου διευθυντή. Στη διεύθυνση γενικής διοίκησης, ο κ. Jean EQUINET διορίστηκε διευθυντής της υπηρε
σίας διαχείρισης. Το διευθυντή της υπηρεσίας γραμματείας και γενικών υποθέσεων κ. Michel LAUCHE που 
αποχώρησε οικειοθελώς, αντικατέστησε ο προϊστάμενος τμήματος στη διεύθυνση νομικών υποθέσεων κ. Bruno  
EYNARD. Στη διεύθυνση χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας, ο συνδιευθυντής και διευθυντής της υπηρεσίας 
Βελγίου, Δανίας, Γερμανίας, Ελλάδος, Γαλλίας, Λουξεμβούργου και Κάτω Χωρών κ. Helmuth CRAMER που 
αποχώρησε οικειοθελώς αντικαταστάθηκε από το διευθυντή της υπηρεσίας παρακολούθησης δανείων κ, Gérard  
d'ERM, τον οποίο αντικατέστησε με τη σειρά του ο προϊστάμενος του τμήματος Ισπανίας της διεύθυνσης χορηγή
σεων έξω από την Κοινότητα κ. Thomas HALBE. Στην υπηρεσία Ιταλίας, ο διευθυντής της υπηρεσίας κ. Giorgio  
RATTI ονομάστηκε κεντρικός διευθυντής, ενώ ο προϊστάμενος του τμήματος Πορτογαλίας της διεύθυνσης χορηγή
σεων έξω από την Κοινότητα κ, Ernest LAMERS αναπληρωτής διευθυντής υπηρεσίας. Στη διεύθυνση οικονομικών 
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υπηρεσιών, ο διευθυντής της υπηρεσίας εκδόσεων κ. Wolfgang THILL ονομάστηκε συμπράττων διευθυντής, ενώ ο κ. 
François ROUSSEL διορίστηκε διευθυντής της υπηρεσίας γενικής λογιστικής. Στο σώμα των τεχνικών συμβούλων, ο 
προϊστάμενος της ομάδας Γ (έργα έξω από την Κοινότητα) κ. Jacques FAUDON αποχώρησε από την Τράπεζας και 
ανπκαταστάθηκε από τον κύριο τεχνικό σύμβουλο κ, Robert VERMEERSCH. Ο διευθυντής της υπηρεσίας ΑΚΕ-ΥΧΕ 
κ. Jacques SILVAIN διορίστηκε συνδιευθυντής στη διεύθυνση χορηγήσεων έξω από την Κοινότητα. 

Σπς 31 Δεκεμβρίου 1983, η Τράπεζα απασχολούσε 265 γυναίκες και 331 άνδρες. Η κατανομή των διοικητικών και μη 
διοικητικών υπαλλήλων της Τράπεζας κατά την τελευταία τριετία είναι η εξής; 

Διοικητικοί υπάλληλοι 

Μη διοικητικοί, Γραμματείς και Τεχνικοί 

1981 1982 1983 Αναλογία 

212 225 245 41 % 
316 336 351 59% 

Από το γυναικείο προσωπικό οι 21 είναι διοικηπκοί υπάλληλοι, από τους οποίους οι 9 είναι της γλωσσικής υττηρεσίας, 
και οι 244 είναι μη διοικητικοί υπάλληλοι και γραμματείς (16, 8 και 229 αντίστοιχα το 1982). Οι υπάλληλοι της Τρά-
πεζας έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται μερικές μόνο ώρες της ημέρα. Στο τέλος του 1983, 20 γυναίκες υπάλληλοι 
εργάζονταν πς μισές μόνο εργάσιμες ώρες και 12 τα τρία τέταρτα των ωρών αυτών. Η μέση ηλικία του προσωπικού 
της Τράπεζας στο τέλος του 1983 ήταν 38 χρόνια και 5 μήνες. Η ηλικία αυτή έφτανε τα 42 χρόνια και 6 μήνες για τους 
διοικητικούς υπαλλήλους και τα 35 χρόνια και 6 μήνες για το λοιπό προσωπικό. Το 1983, 16 υπάλληλοι, από τους 
οποίους 9 διοικητικοί, υπέβαλαν την πσραίτησή τους. 

Η εξέλιξη του προσωπικού και των εργασιών της Τράπεζας υπάρχει στο διάγραμμα που ακολουθεί. 

Εξέλιξη του προσωπικού και της συνολικής δραστηριότητας της Τράπεζας (1960—1963) 
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Το 1983, 2 600 ημέρες εργασίας περίπου αφιερώθηκαν στη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού τόσο στον οικονομικό 
και τραπεζικό τομέα όσο και στην πληροφορική και την επεξεργασία κειμένων καθώς και στο γλωσσικό τομέα για 
τους νέους κυρίως υπαλλήλους. 

Τα γενικά συμφέροντα του προσωπικού εκπροσωπούνται στη Διοίκηση της Τράπεζας από 9 άτομα που εκλέγονται 
για δύο χρόνια. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν στις 8 Ιουνίου 1983. Το προσωπικό της Τράπεζας, από το οποίο 39  
άτομα εργάζονται στα γραφεία της Ρώμης, των Βρυξελλών και του Λονδίνου, συμμετέχει ενεργά στην αύξηση των 
εργασιών της. 

Την οργάνωση των διάφορων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει αναλάβει ο κύκλος που δημιουργήθηκε 
για την αναψυχή του προσωπικού. Τα έσοδα του κύκλου προέρχονται από τις εισφορές των μελών του (363 μέλη το 
1983) και μια συμμετοχή της Τράπεζας. Με την ευκαιρία της 25ης επετείου από την ίδρυσή της, η Τράπεζα διορ
γάνωσε μια έκθεση έργων τέχνης των μελών του προσωπικού της και των οικογενειών τους, καθώς και μια αθλητική 
και πολιτιστική εβδομάδα κατά την οποία οργανώθηκε μια σειρά αθλητικών εκδηλώσεων μεταξύ των διάφορων διευ
θύνσεων κι' ένα ρεσιτάλ κλασσικής μουσικής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί το προσωπικό της Τράπεζας για την ικανότητα, την εργατικότητα και το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης που επέδειξε το 1983 κατά την εκτέλεση της αποστολής του. 

Για να σημαδέψει την 25η επέτειο από την ίδρυσή της, η Τράπεζα έθεσε υπό την αιγίδα της την έκδοση ενός βιβλίου 
με τίτλο «Επενδύοντας στο Μέλλον της Ευρώπης» και διοργάνωσε σης 17 και 18 Νοεμβρίου 1983 ένα συνέδριο με το 
ίδιο θέμα στο οποίο συμμετείχαν προσωπικότητες του πολιτικού και οικονομικού κόσμου των χωρών μελών της Κοι
νότητας και όπου οι συγγραφείς του βιβλίου ανέπτυξαν τα άρθρα τα οποία είχαν επιμεληθεί. 

Με πρωτοβουλία του Τμήματος Πληροφοριών και Δημοσίων Σχέσεων εκδόθηκε ένα έντυπο για την εξέλιξη των εργα
σιών της Τράπεζας κατά τα 25 χρόνια της λειτουργίας της. 

Η Τ ράπεζα συνέχισε και κατά το 1983 τη σύσφιγξη και βελτίωση των σχέσεών της με την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το 
Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και με τις κυριότερες 
διεθνείς και περιφερειακές τράπεζες ανάπτυξης και πολλούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ενώ διατήρησε τις 
επαφές της με μεγάλο αριθμό ειδικευμένων οικονομικών και αναπτυξιακών φορέων. 

Λουξεμβούργο, 3 Μαΐου 1984 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Yves LE PORTZ 
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Ισολογισμός της Τράττεζσς σης 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 

σε εκατομ. ECU 

30000 

Ενεργητικό 

I Εκκρεμή δάνεια από ιδίους πόρους 

Διαθέσιμα 

Λοιπά στοιχεία ενεργηπκού 

Παθητικό 

I Εκκρεμής δανεισμός 

Κεφάλαιο, αποθεματικά, προβλέψεις 

^ Λοιπά στοιχεία παθητικού 

Εξέλιξη των εκκρεμών δανείων από ιδίους πόρους 

Εξέλιξη του εκκρεμούς δανεισμού 

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 83 
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1983 
σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 31.12.1983 31.12.1982 

Προς καταβολή αττό τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμ· 
μετοχής τους στο κεφάλαιο (Παράρτημα Α)  

Προς είσπραξη στα πλαίσια των αποθεματικών και των 
προβλέψεων  

540 000 000 632 049 250 

3 100 832 

Ταμείο και τράπεζες 

Όψεως και μέχρις ενός έτους 

Πέραν του έτους .... 

Επενδύσεις χαρτοιρυλακίου (Σημείωση Β) 

Μέχρις ενός έτους  

Πέραν του έτους  

1 973 588 603 

850 780 

29850117 

516 506 014 

Προϊόν δανεισμού προς είσπραξη 

1974 439 383 

546 356 131 
156 137 237 

1 285 878 884 
159143 

42 057 755 
380 808 790 

1 286 038 027 

422 866 545 
86 215 783 

Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Παράρτημα Δ)  

Εκκρεμή δάνεια (Παράρτημα Β) 

Εκταμιευθέντα  

Προς εκταμίευση  

Αντιθετικοί λογαριασμοί εγγυήσεων 

Επί δανείων μετά από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 1983 : 563 712 542, 1982:  
471 885 620 

Επί συμμετοχών τρίτων στα χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 1983:  
401 326 724,1982: 317 118 663 

Γήπεδα και κτίρια (Σημείωση Γ)  

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες  

Απαιτήσεις από επιδοτήσεις επιτοκίων που έχουν προκα
ταβληθεί στα πλαίσια του ΕΝΣ (Σημείωση Η)  

Δαπάνες εκδόσεων προς απόσβεση  

Προμήθειες εξεχγοράς προς απόσβεση  

Ειδικές καταθέσεις προς εξυττηρέτηση δανεισμού 
(Σημείωση Δ)  

Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

22 558 003 042 
2 090 156 300 

244 230 284 

275 588 

2 229 304 

24 648 159342 

45 816 574 

45 569 457 

631473 467 

324 065 328 

244 505 872 

355 871 894 

29112 058 
29 543 736 047 

18 181 885 101 
1 712 339 710 

196 955 895 

475 398 

15 953 427 

19 894 224 811 

56 776 979 

47 236 457 

479 794336 

266686 233 

197 431 293 

285 965 754 

28 124 282 
23 702464 009 
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Παθητικό 

Κεφάλαιο (Παράρτημα Α) 

Αναληφθέν 14 400 000 000 

Μη απαιτητό 12934 2Β5 000 

Αποθεματικά (Σημείωση Ν)  

Έκτακτο αποθεματικό (Σημείωση Ν)  

Πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής της ECU 
(Σημείωση Ν )  

Ταμείο συντάξεων προσωπικού (Σημείωση Ε)  

Υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής 
του κεφαλαίου (Παράρτημα Δ)  

Ληφθέντα δάνεια (Παράρτημα Γ) 

Ομολογίες και γραμμάτια 16 259 068 329 

Λοιπά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια 4 487 237 865 

20 746 306 194 

Προμήθειες εξαγοράς ομολογιών 2 826 741 

Διάφοροι πιστωτές (Σημείωση ΣΤ)  

Υπόλοιπα δανείων προς καταβολή  

Εγγυήσεις 

Επί δανείων μετά από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 1983: 563712 542, 1982: 

471 885 620 

Επί συμμετοχών τρίτων στα χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 1983: 

401 326 724,1982:317118 663 

Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου (Σημείωση Η) . . 1 073 690 682 

Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις 
επιτοκίου (Σημείωση Η) 159 305 021 

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες και προεισπραχθέ-
ντες τόκοι  

Οφειλόμενα και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολο
γίες (Σημείωση Δ)  

Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

Υπόλοιπο λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης (Σημείωση Ν) 

31.12.1983 31. 12. 1982 

1465 715 000 

1440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 

39 406 937 

1931402 

20 749132 935 

619 039 588 

2 090 156 300 

45 816574 

1232 995703 

876 750 708 

355871894 

46 469182 

392 936 807 
29 543 736 047 

14400000000 
12934 285000 

13001 291 416 
3 565 538 034 
16 566 829 450 

3 323194 

910 552 269 

84 944 537 

1 465 715 000 

1 249673 593 

11 499 731 

31 775 310 

8 039 789 

16 570 152 644 

213 798 629 

1 712 339 710 

56 776 979 

995 496 806 

693 603579 

285 965 754 

41 286792 

366 339 693 
23702 464 009 

Λογαριασμοί τάξεως 
Ειδικό Τμήμα 

Εμπιστευθέντα κεφάλαια προς διαχείρηση 

— για λογαριασμό των κρατών μελών  

— για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . . .  

Χρεόγραφα ληφθέντα ως εγγύηση δανείων μετά από εντολή 

Χρεόγραφα ληφθέντα ως κατάθεση  

319 891 368 
4 752 620 976 

23 778 727 
84 605 437 

330 006 748 
3183 874476 

26 670116 
72 338 935 
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Κατάσταση του ειδικού τμήματος (ή 
στις 31 Δεκεμβρίου 1983 
σε ECU — 6λ, σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 
Χώρες μέλη της Κοινότητας 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

Εκταμιευθέντα δάνεια ΕΥΡΑΤΟΜ Σύνολο 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (νέο κοινοτικό 
μέσο σύναψης και χορήγησης δανείων) 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση  

— εκταμιευθέντα  

Σύνολο (3) 

Τουρκία 

Από πόρους των κρατών μελών 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση  

— εκταμιευθέντα  

Σύνολο (*) 
Μεσογειακές χώρες 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση  

— εκταμιευθέντα  

Πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή  

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (δ) 
Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και 
υττερττόντιες χώρες και εδάφη 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Συμβάσεις της Γιαουντέ I κ αι II 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση  

— εκταμιευθέντα  

31.12.1983 31.12.1982 

Συμμετοχή σε επενδύσεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 

— ποσά καταβληθέντα  

Συμβάσεις της Λομέ I κ αι II 

Πράξεις με επιχειρηματικά κεφεΑαια 

— ποσά προς καταβολή  

— ποσά καταβληθέντα  

Σύνολο (3) 

Σύνολο (ή 
Γ ενικό σύνολο 

834 371642 
2 887 570 429 

319 891 360 

119 604 062 
157 695 938 
277 300000 

5000000 

1 663 624 
112 563 263 
114 226 887 

1 231 245 

87 724674 
139 003 069 

1 649 557 032 1 250 248 522 

3 321 942 071 

319891 360 

282 300 000 

115458 132 

226 727 743 
5 915 876 338 

371 351 071 
1 590 301 487 

1 679 062 
330 006 748 

161 335 043 
110 464 957 
271 800 000 

5000 000 

1 961 652 558 

4 956 023 
115 835 339 
120 791 362 

1 303 265 

70 854 324 
110720 906 

331 685 810 

276 800 000 

122 094 627 

181 575 230 
4 124 056 747 

Υπόμνημα: 
Καταβληθέντα και μη εξοφληθέντα ποσά από ειδικά δάνεια που χορηγήθηκαν με ειδικούς όρους από την Επιτροπή και για τα οποία η Τράπεζα έκανε αποδεκτή εντολή 
της ΕΟΚ για είσπραξη των τοκοχρεωλυσίων: 
α) στα πλαίσια των συμβάσεων της Λομέ I κα ι II ση ς 31.12.19Θ3: 394 756 268/στις3ΐ. 12. 1982 = 265 220 177. 
β) στα πλαίσια των πρωτοκόλλων που υπογράφηκαν με πς μεσογειακές χώρες σης 31.12.1983 = 43 44Θ410/ στις 31.12.1982 = 20 843 977. 

(ή Το ειδικό τμήμα δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών 
στις 27 Μαΐου 1^. Με απόφαση της 4ης Αυγούστου 1977, στο ειδικό 
τμήμα καταχωρούνται οι πράξεις που πραγματοποιούνται με εντο
λή, για λογαριασμό και με κίνδυνο των κρατών μελών, της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατο
μικής Ενέργειας. 

(2) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(77/271/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 29ης Μαρτίου 1977 και (82/170/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 

15ης Μαρτίου 1982 μέχρι συνολικού ποσού δύο δισεκατομμυρίων για 
τη χρηματοδότηση πυρηνικών σταθμών στις χώρες της Κοινότητας 
με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας Ατομικής Ενέργειας: 

1 585 223 462 
Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές + 77 801 987 

Μείον: εξοφλήσεις — 13 468 417 

1649 557 032 
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Παθητικό 3ΐ. «, 1983 

Εμπιστευθέντα κεφέιλοαα ττρος δΐ€χχείριση 

Με εντολή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 1 649 557 032 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα: 

— Νέο Κοινοτικό Μέσο 2 887 570 429 

— Χρηματοδοπκά πρωτόκολλα με τις μεσογειακές χώρες 162 695 938 

— Συμβάσεις της Γιαουντέ I και II 113 794 508 

— Συμβάσεις της Λομέ I και II 139 003 069 

Με εντολή των κρατών μελών  

Σύνολο 
Κεφάλαιο ττρος καταβολή 

Για δάνεια του Νέου Κοινοτικού Μέσου 634 371642 

Για δάνεια στην Τουρκία βάσει του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτο
κόλλου — 

Για δάνεια και πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια στις μεσογειακές 
χώρες 119 604 062 

Γ ισ δάνεια βάσει των συμβάσεων της Γ ιαουντέ I και II 1 663 624 

Για δάνεια και πράξεις με επιχειρημαπκά κεφάλαια βάσει των συμβά
σεων της Λομέ I και II 87 724 674 

Σύνολο 843 364 002 

Γενικά σύνολο 5 915 876 338 

31. 12. 1982 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512 336 

1 250 248 522 

1 590 XI 487 

115 464 957 

117 1X604 

110 7X 906 

371 XI 071 

1679062 

1613X043 

4 956 023 

70 854 324 

3183874476 

3X 006 748 
3 513 881 224 

610175 523 
4 124 056 747 

(®) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(78/870/ΕΟΚ} της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο), και 
(82/169/ΕΟΚ) της 15ης Μαρτίου 1982 και (83/2Χ/ΕΟΚ) πις 19ης Απρι
λίου 1983 για την προώθηση των επενδύσεων στην Κοινότητα καθώς 
και (81/19/ΕΟΚ) της 20ής Ιανουαρίου 1981 για την ανασυγκρότηση 
των περιοχών στην Καμπανία και τα Βσσιλικάτα τις οποίες έπληξαν 
οι σεισμοί του Νοεμβρίου 1980 και (81/1013/ΕΟΚ) της 14ης Δεκεμ
βρίου 1981 για την ανασυγκρότηση των περιοχών της Ελλάδας τις 
οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Φεβρουαρίου/Μαρτίου 1981 με εντο
λή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας; 3X7 606 802 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές + 3ΧΧ1Χ8 

Μείον: ακυρώσεις 4 620 X2 

εξοφλήσεις 1 645 Χ7 — 6 2Χ 039 

3 321 942 071 

(*) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στην Τουρκία με εντολή, για 
λογαριασμό και με κίνδυνο των κρατών μελών: 370 215 ()Χ 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρ
μογές + 13 632 015  

Μείον: ακυρώσεις 215 ΟΧ 

εξοφλήσεις Χ740 6Χ — ΧΧ5 8Χ 

319 891 360 

(®) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες του Μαγκρέμπ, του 
Μασράκ καθώς και στη Μάλτα, Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα 
(10 ΟΧ ΟΧ χορηγήθηκαν πριν από την προσχώρησή της στην ΕΟΚ 
την 1η Ιανουαρίου 1X1) με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 282 3Χ0Χ 

{®) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυπκών προγραμμάτων στα συνδεδεμένα αφρικανικά 
κράτη, τη Μαδαγασκάρη και το Μαυρίκιο και στις υπερπόντιες χώρες, 
εδάφη και διαμερίσματα (ΣΑΚΜΜ—ΥΧΕΔ) με εντολή, για λογαριασμό 
και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

— δάνεια με ειδικούς όρους 

— συμμετοχή σε επενδύ
σεις με επιχειρημαπκά 
κεφάλαια 

Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοι 

τόκοι 

— συναλλαγμαπκές 
σορμογές 

Μείον: 

— ακυρώσεις 

— εξοφλήσεις 

προ-

139 483 ΟΧ 

2X2 615 141 985 671 

1 178 272 

2 929 2Χ -ι- 4107565 

1 502910 

29 132 194 — Χ635104  

1154X132 

(^) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυπκών προγραμμάτων στις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού καθώς και στις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΑΚΕ—ΥΧΕ) με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

— δάνεια υπό όρους και υπο 
εξαρτημένα 

— μετοχικές επενδύσεις 

— προεγγραφή για αγορά 
μετατρέψιμων ομολό
γων 

Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοι 

τόκοι 

Μείον: 

— εξοφλήσεις 
— ακυρώσεις 
— συναλλαγματικές προ

σαρμογές 

224 5Χ0Χ 

7133 827 

2 4Χ6Χ 

1 325 622 

5 861 646 

277 7Χ 

234201 433 

11371 

— 7 485X1 

226 727 743 
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Ανάλυση Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 1983 
σε ECU - 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Έσοδα 1983 1982 

ι 205 602 037 
4 

1 727 464 558 

Τόκοι και προμήθειες επενδύσεων  ι 205 602 037 
4 Ι 194 873 829 

Διαχειρισπκές προμήθειες (Σημείωση Θ)  
Η 
^ 12 018630 9101400 

Χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα (Σημείωση Μ)  44 130 902 

2 480 507 991 

60 703999 

1 992 143 786 

Έξοδα 
Δαπάνες και έξοδα διαχείρισης (Σημείωση Λ) 42875230 39 072 397 

Τόκοι και δαπάνες λης>θέντων δανείων  2 002 459 840 1552 968 637 

Απόσβεση δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς 38 969 790 31 790 412 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση Μ)  137 260 130 078 

Αποσβέσεις 
— επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων 
— κτιρίου 

1 252 462 
1667 000 

2 271 174 
1 667 000 

Συναλλαγμαπκές διαφορές (Σημείωση I) 28785 

2 087 390 367 

991 664 

1 628 891 362 

Λειτουργικό πλεόνασμα 393117 624 363 252 424 

Καθαρή υπεραξία ή υποτίμηση που προκύτττει από την 
επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας 
που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του 
Καταστατικού της (Σημείωση Κ)  

'Εκτακτη επιβάρυνση (Σημείωση Γ) 

Υπόλοιπο (Σημείωση Ν)  

'Μ 

m 

+ 5 245 369 

- 5426 186 

^936 807à 

+ 3 087 269 

366 339 693 
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Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης για τη χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 1983 
σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

1983 1982 

Προέλευση κεφαλαίων 

Υπόλοιπο Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης 392 936 807 

Λογαριασμοί που δεν συνεπάγονται κινήσεις κεφαλαίων: 

Αποσβέσεις κτιρίου, επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων . , 2 919 462 

Αποσβέσεις δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς . , , 38 969 790 

Έκτακτη επιβάρυνση 5 426 186 

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς καταβολή και 
προεισπραχθέντων τόκων 183 147 129 

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς είσπραξη . . . — 151 679131 

366 339 693 

3 938 174 

31 790 412 

162 263 089 

131 160 788 

471 720 243 433170 580 
Λοιπές πηγές 

Προϊόν δανεισμού  3 438 437 466 3117 315 282 
Αποπληρωμή χορηγηθέντων δανείων  1 208 386 243 944 292 286 
Κεφάλαιο, αποθεματικά και προβλέψεις που κατέβαλαν τα κράτη μέλη 95 150 082 100 300 164 
Καθαρή μείωση (αύξηση) λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου των 
κρατών μελών  7 615 736 — 2 523 135 
Αύξηση των λογαριασμών παθητικού Διάφοροι Πιστωτές, Διάφορα, 
Ταμείο συντάξεων προσωπικού και Καθαρές επιδοτήσεις επιτοκίων 598 174 778 283 335 466 
Συναλλαγματικές προσαρμογές επί ληφθέντων δανείων  1 562 989 193 937 445128 

Σύνολο 7 382 473 741 5 813 335 771 

Χρήση κεφαλαίων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιήθηκαν για: 

Καθαρές εκταμιεύσεις δανείων 4 082 026 203 3 581 184 746 
Αποπληρωμές ληφθέντων δανείων 892 367 822 994 819154 
Δαπάνες έκδοσης δανείων . . 86 044 369 61 847 463 
Γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις 6 678 648 2 271 174 
Συναλλαγματικές προσαρμογές επί χορηγηθέντων δανείων 1 502 477 981 891 808 060 
Αύξηση του λογαριασμού ενεργητικού Διάφορα  987 776 7 588 351 
Αύξηση των λογαριασμών Ταμείο και Τράπεζες και Επενδύσεις Χαρτο
φυλακίου  811 890 942 273 816 823 

Σύνολο 7 382 473 741 5 813 335 771 

Παράρτημα Α — Κατάσταση εγγραφών στο κεφάλαιο 
στις 31 Δεκεμβρίου 1983 

Σε χιλιάδες ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Καταβλημένο (μερικώς) κεφάλαιο 

Χώρες μέλη 
Αναληφθέν 

κεφάλαιο Ρ) 
Μη απαιτητό 
κεφάλαιο (2) 

Καταβλημένο στις 
31.12 1983 Προς καταβολή (1) Σύνολο 

Γερμανία  3 150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Γαλλία  3150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Ηνωμένο Βασίλειο  3 150000 2 829 375 202 500 118125 320625 
Ιταλία  2 520 000 2 263 500 162 000 94 500 256 500 
Βέλγιο  829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84 431,25 
Κάτω Χώρες  829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84431,25 
Δανία  420 000 377 250 27 000 15 750 42 750 
Ελλάς  225 000 202 097,5 14 465 8 437,5 22902,5 
Ιρλανδία  105 000 94 312,5 6 750 3 937,5 10 687,5 
Λουξεμβούργο  21000 18 862,5 1 350 787,5 2 137,5 

Σύνολο  14 400 000 12 934 285 925 715 540 000 1465 715 

(1) Me απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών στις 15 Ιουνίου 1981, το σνσληφθέν κεφάλαιο της Τράπεζας διπλασιάστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1981 περνώντας 
από 7 200 000 000 ecu σε 14 400 000 000 ECU. 
Τα κράτη μέλη θα κστσβάλουν στο αντίστοιχο εθνικό τους νόμισμα το 7,5% της αύξησης, δηλαδή το αντίστοιχο συνολικά των 540 000 000 ECU. σε οκτώ 
ισόποσες δόσεις των 67 500 000 ECU η καθεμία στις 30 Απριλίου και στις 31 Οκτωβρίου των ετών 1984—1987. 

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει τη σχετική καταβολή, εφόσον είναι αναγκαία, για να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους 
δανειστές της. 

95 



Παράρτημα Β — Ανάλυση των εκκρεμών δανείων 
σης 31 Δεκεμβρίου 1983 
Σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Αριθμός Εκταμιευθέν Προς 
Γεωγραφική θέση των επενδυτικών σχεδίων (ή (2) δανείων Ποσό εκταμίευση Σύνολο (3) % 
1. Δάνεια για επενδύσεις στο εσα>τερικό της 

Κοινότητας και εξομοιούμενα δάνεια: 
Γ ερμανία  34 387 762 659 26 578 309 414 340 968 1,68 
Γ αλλία  150 2949472 348 107 683 260 3 057 155 608 12,40 
Ηνωμένο Βασίλειο  253 4 349 895 706 102 816 334 4 452 712 040 18,06 
Ιταλία  527 8 949 015 350 611652 026 9 560 667 376 38,79 
Βέλγιο  21 588 417 680 — 588 417 680 2,39 
Κάτω Χώρες  4 25122 570 — 25 122 570 0,10 
Δανία  84 675 492 056 201 034 134 876 526 190 3,56 
Ελλάς  82 999 199 438 153 348 278 1 152 547 716 4,68 
Ιρλανδία  112 1 891 367 726 41 154 465 1 932 522191 7,84 
Λουξεμβούργο  1 1 845 934 — 1 845 934 0,01 
Εξομοιούμενα δάνεια ( * ) 7 217 061 817 — 217 061 817 0,88 

Μερικό σύνολο 1275 21 034 653 284 1 244 266 806 22 278 920090 90,39 

2. Δάνεια για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα: 

Μεσογειακές χώρες {και Πορτογαλία) 
Αλγερία  2 21 781 079 10 000 000 31 781 079 0,13 
Κύπρος  2 13 837 735 7 152 000 20 989 735 0,09 
Αίγυπτος  5 59 579 341 61 774 008 121 353 349 0,49 
Ισπανία  15 209 501 577 52 410 000 261 911 577 1,06 
Ιορδανία  8 21 721 631 13 030 000 34 751 631 0,14 
Λίβανος  7 42 974 925 — 42 974 925 0,17 
Μάλτα  1 3 053 021 — 3 053 021 0,01 
Μαρόκο  5 53182 511 41 800 195 94 982 706 0,38 
Πορτογαλία  30 392 125 610 165 785 980 557 911 590 2,26 
Συρία  1 11 597 713 5 031 502 16 629 215 0,07 
Τυνησία  5 36 441 980 7004 800 43 446 780 0,18 
Τουρκία  9 100 430 502 10060102 110 490 604 0,45 
Γ ιουγκοσλσβία  4 68 760 669 133660000 202 420 669 0,82 

Χώρες ΑΚΕ/ΥΧΕ 
Δυπκή Αφρική  1 — 5000 000 5 000 000 0,02 
Μπαρμπάντος  3 4 695 570 5 744069 10 439 639 0,04 
Μπελίζ  1 — 2000 000 2 000 000 0,01 
Μποτσουάνα  4 6 242 622 19315451 25 558 073 0,10 
Νήσοι Κάυμαν  1 2 568 729 627 134 3195 863 0,01 
Καμερούν  10 41 565 306 36 595439 78 160 745 0,32 
Κονγκό  1 — 4 000 000 4 000 000 0,02 
Ακτή Ελεφαντοστού  19 72 398 047 20 719 738 93117 785 0,38 
Φίτζι  3 30 396 045 8 217 402 38 613 447 0,16 
Γ καμπόν  4 18 722 075 6 071 227 24 793 302 0,10 
Γκάνα  2 17 804 482 — 17 804 482 0,07 
Γουινέα  1 4 477 793 — 4 477 793 0,02 
Ανω Βόλτα  1 3 227 339 4 890127 8117 466 0,03 
Κένυα  11 56 956 898 20 730 706 77 687 604 0,32 
Λιβερία  2 8 087 157 — 8 087 157 0,03 
Μαλάουι  3 12268 273 2 353000 14 621 273 0,06 
Μαυρίκιος    5 13 811 676 3 778 000 17 589676 0,07 
Μαυριτανία  1 22 408168 4 585 644 26 993 812 0,11 
Νίγηρ  3 13 504 939 3 110 381 16 615 320 0,07 
Νιγηρία  3 22 399911 63 000 000 85 399911 0,35 
Νέα Καληδονία  2 10 583 554 — 10 583 554 0,04 
Παπούα Νέα Γουινέα  3 10 186 705 45 556 000 55 742 705 0,23 
Περιοχή Καραϊβικής  1 2 941 752 — 2 941 752 0,01 
Σενεγάλη  5 29 671 078 4 774 802 34 445 880 0,14 
Σουαζιλάνδη  3 18 201 665 2000 000 20 201 665 0,08 
Τανζανία  1 926 783 — 926 783 0,01 
Τόγκο  4 26 825 392 1 284 473 28 109 865 0,11 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο  3 10 093 683 8 685 000 18 778 683 0,08 
Ζαΐρ  1 11 047 576 4194 314 15 241 890 0,06 
Ζάμπια  4 16 348 246 25 948 000 42 296 246 0,17 
Ζιμπάμπουε  2 — 35000000 35 000 000 0,14 

Μερικό σύνολο 202 1 523 349 758 845 889494 2 369 239 252 9,61 

Γενικό σύνολο  1477 22 558 003 042 2090 156 300 24 648 159 342 100,00 

(') Δάνεια εξομοιούμενα με τα δάνεια που χορηγούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας Πράξεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 18.1, εδάφιο 2 του 
Καταστατικού και αφορούν επενδύσεις στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Νορβηγίας, την Αυστρία και την Τυνησία. 
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C) Νομίσματο( αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων: 

Νόμισμα: Ποσά: 

Νομίσματα των κρατών μελών 11 111 699 107 

Λοιπά νομίσματα 11 446 303 935 

Εκταμιευθέν τμήμα των δανειών 22 558 003 042 

Πλέον: Μη εκταμιευθεν τμήμα των δανείων: 

— Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
και τυπική δέσμη νομισμάτων που καθορί
ζονται στη χρηματοδοπκή σύμβαση . . . 266 638183 

— Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
που καθορίζεται στη χρηματοδοτική σύμ
βαση, για τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το 
δικαίωμα επιλογής των νομισμάτων εκτα
μίευσης 950 540 611 

— Δάνεια προς εκταμίευση με ανοιχτό επιτόκιο, 
για τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής των επιτοκίων και των δεσμών των 
νομισμάτων εκταμίευσης 872 977 506 

2 090 156 300 

24 648 159 342 

Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων σε χιλιά
δες ECU 
Περίοδος στις  

31.12.1983 
Περίοδος σης  

31. 12.1982 
έτος 1984 ... . . 1 417 090 έτος 1983 . . . 1099 590 
έτος 1985 . . . . . 1 659 258 έτος 1984 . . 1 299 521 
έτος 1986 .... . 1 951 808 έτος 1985 . . 1 505 691 
έτος 1987 . , . 2143 790 έτος 1986 . . . 1 706 690 
έτος 1988 .... . 2185 087 έτος 1987 . . . 1 783 995 
έτη 
1989 έως 1993 . . . 10563522 

έτη 
1988 έως 1992 . 8 377 277 

έτη 
1994 έως 1998 . . . 4174 821 

έτη 
1993 έως 1997 . 3677960 

έτη 
1999 έως 2003 . . 552783 

έτη 
1998 έως 2002 443 501 

Σύνολο 24 648 159 Σύνολο 19 894 225 

Ρ) Ανάλυση των εκκρεμών δανείων στις 31 Δεκεμβρίου 1983 κατά 
κύρια μορφή εγγυοδοσίας (I) 

Α. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοινότη
τας και εξομοιούμενα δάνεια (II) 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθεντα από 
τα κράτη μέλη 16 916 419 491 (VI) 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
δημόσια ιδρύματα των κρατών μελών ... 3 270 807 276  

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
χρηματοδοπκούς οργανισμούς (τράπεζες, 
ιδρύματα μακροπρόθεσμων πιστώσεων και 
ασφαλιστικές εταιρίες) 774 936 723 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από εταφίες (εκτός 
από χρηματοδοτικούς οργανισμούς), η 
πλειοψηφία των μετοχών των οποίων ελέγ
χεται από τα κράτη μέλη ή από δημόσια 
ιδρύματα των κρατών μελών  

Δάνεια εγγυημένα με υποθήκη επί ακινήτων 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από ιδιωπκές 
επιχειρήσεις (εκτός από τράπεζες) .... 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες εμπράγματες 
ασφάλειες εκτός από ακίνητα, λοιπές ασφά
λειες  

204 870164 
112227 092 

645 681 845 

353 977 499 

22 278 920 090 

Β. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα 

1. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
πρώτης σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
τα κράτη ΣΑΚΜ που υπέγραψαν τη σύμβαση 
αυτή 3 531 398 

2. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της δεύ
τερης σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
τα κράτη ΣΑΚΜ που υπέγραψαν τη σύμβαση 
αυτή  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 

46 570 058 

3 249 979 

49 820 037. 
3. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
πρώτης σύμβασης της Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή έγγυοδοτηθέντα από 
τα κράτη ΑΚΕ που υπέγραψαν τη σύμβαση 
αυτή 388 927 807 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 10 275 327 

399 203 134 (IV) 

4. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της δεύ
τερης σύμβασης της Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα ή εγγυοδοτηθέντα από 
τα κράτη ΑΚΕ που υπέγραψαν τη σύμβαση 
αυτή 330 791 939 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες 3195 863 

Δάνεια χορηγηθέντα για την ανάπτυξη του 
μεταλλευτικού και ενεργειακού δυναμικού 
(άρθρο 59) 40 000 000 

373987 802 (V) 
5. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια των 
χρηματοδοτικών συμφωνιών της ΕΟΚ με τις 
μεσογειακές χώρες (και την Πορτογαλία) 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από τα έξι ιδρυτικά 
κράτη μέλη της Τράπεζας 11 251 185 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από την ΕΟΚ . , . 146 052184 

Δάνεια χορηγηθέντα, εγγυοδοτηθέντα ή 
αντεγγυηθέντα από τις μεσογειακές χώρες 
που υπέγραψαν τις συμφωνίες αυτές . . . 1 264 735 478 (VI) 

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 120 658 034 (VI) 

2 369 239 252 

Σύνολο εκκρεμών δανείων 24 648 159 342 

(If Ορισμένα δάνεια καλύπτονται σωρευτικά από περισσότερες μορφές εγγυή
σεων ή ασφαλειών 

(ί!) Δάνεια εξομοιούμενα με τα χορηγούμενα στο εσωτερικό της Κοινότητας 
δάνεια- πράξεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 18.1. εδάφιο 2  
του Καταστατικού και αφορούν επενδύσεις στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα 
της Νορβηγίας, την Αυστρία και την Τυνησία 

(IUI Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα έξι ιδρυτικά κράτη μέλη της Τράπεζας για 
την κάλυψη κάθε κινδύνου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές 
υποχρεώσεις ανέρχονται σε 24430695 ECU. 

(IV) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κινδύ
νου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές υποχρεώσεις ανέρχονται 
σε 115 469 500 fCi/, 

(V) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κινδύ
νου που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές αυτές υποχρεώσεις ανέρχονται 
σε 277 950 000 f 06/ 

(VI) Η συνολική εγγύηση που παρέχει η ΕΟΚ για την κάλυψη των κινδύνων 
που προέρχονται από τις χρηματοδοτικές αυτές υποχρεώσεις και από τις 
χρηματοδοτικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα οι οποίες ανέρχονταν σε 
250 634 157 ECU και προέρχονταν από τη χορήγηση δανείων πριν από την 
προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ. ανερχόταν σε 1 174357στις 31 
Δεκεμβρίου 1983 έναντι 921525 000 ECU στις 31 Δεκεμβρίου 1982 
Στην περίπτωση που οι εγγυήσεις καταστούν απαιτητές, οι υποχρεώσεις των 
εγγυητών θα προσδιοριστούν με βάση τις τιμές μετατροπής της ECU στα 
νομίσματα εκταμίευσης των δανείων οι οποίες είχαν εφαρμοστεί κατά τις 
ημερομηνίες των εκταμιεύσεων 

(^) Αρχικό ύψος των χορηγηθέντων δανείων 
με βάση τις ισοτιμίες που εφαρμόστηκαν 
κατά τις ημερομηνίες υπογραφής τους 27 201 410 074 

Πλέον: 
συναλλαγματικές προσαρμογές -I- 3 551 029 375 

30 752 439 449 
Μείον: 

καταγγελίες και ακυρώσεις 188 543 344 

καταβληθέντα χρεωλύσια στην Τράπεζα . . , 5 514 410 039 

συμμετοχές τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της 
Τράπεζας 401 326 724 

— 6104 280107 
Εκκρεμή δάνεια 24 648 159 342 

Σπς 31 Δεκεμβρίου 1983, το συνολικό ύψος των δανείων και εγγυή
σεων που είχε χορηγήσει η Τράπεζα, το οποίο σύμφωνα με το 
άρθρο 18, εδάφιο 5 του Καταστατικού της δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 250% του αναληφθέντος κεφαλαίου ή τα 36 000 000 000 με τα 
σημερινά δεδομένα, έφτανε τα: 

δάνεια 24 648 159 342 

εγγυήσεις: 

επί δανείων που χορηγήθηκαν με εντολή ... 45 816 574 

επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους . . 563 712 542 

επί συμμετοχών τρίτων στα χορηγηθέντα δάνεια 
της Τράπεζας 401 326 724 

1 010 855 840 

Σύνολο εκκρεμών δανείων και εγγυήσεων . . . 25 659015 182 
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Παράρτημα 
χρέους 

Κατάσταση του αντιπροσωπευόμενου με χρεόγραφα 

στις 31 Δεκεμβρίου 1983 

Σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Χρήση Ανεξόφλητο χρέος στις 31.12.1983 

Ανεξόφλητο Επιτόκια 

Πληρωτέο σε 
χρέος στις Συναλλαγματικές (σταθμικός Χρονολογία 

Πληρωτέο σε 31.12.1982 Ληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις •προσαρμογές Ποσό(ή μέσος) λήξης 
EÜRC0(2} . . . 83 083 284 3 094 913 33 630 _ 79 954 741 8,13 1984/1989 
ECU 196 323 000 230 000 000 — — 426 323 000 12,28 1984/1999 
Γερμανικά μάρκα . 3 460 215 726 705 576 240 215 344 901 66 629498 -1- 4 017 076 563 8,20 1984/2001 
Γαλλικά φράγκα 737 622 813 148 714 807 22 611 079 44 261 035 - 819 465 506 13,88 1984/1996 
Λίρες Αγγλίας . . 504 327 082 175 683 403 9 372 528 36 005 927 -1- 706 643 884 12,38 1984/2002 
Ιταλικές λιρέτες . . 109 955 495 — 13 628 883 3 501 008 — 92 825 604 9,38 1984/1995 
Βελγικά φράγκα 382 880 229 160 663 273 28 656 992 8 088 873 — 506 797 637 11,15 1984/1998 
Ολλανδικά φιορίνια 1 732 166 432 357 592 963 61 237 211 2 576 341 + 2 031 098 525 9,78 1984/2004 
Φράγκα 
Λουξεμβούργου 183 275 633 35 278 882 7143 270 3 563 863 — 207 847 382 10,30 1984/1993 
Δολάρια ΗΠΑ . . 6 359 762 691 834 282 582 436 738 501 1 120 905 095 •f 7 878 211 867 11,07 1984/2000 
Ελβετικά φράγκα 1 505 971 061 284 717 628 83 011 779 113 048 889 -1- 1 820 725 799 6,33 1984/1994 
Λίρες Λιβάνου . . 4 946 840 — 1 293 533 702 353 — 2 950 954 7,13 1984/1985 
Γιεν  1 238 098 697 468 487 048 5217510 281 163 070 -)- 1 982 531 305 8,40 1984/2000 
Αυστριακά σελίνια . 68 200 467 31 744 621 4 643 012 841 303 -t- 96 143 379 8,02 1984/1993 
Δολάρια Καναδά — 75 617 473 — 2 092 575 -t- 77 710 048 12,13 1991/1991 

Σύνολο .... 16 566 829 450 3 508 358 920 891 994112 1 563111 936 + 20 746 306194 
Προμήθειες 
εξαγοράς .... 3 323194 — 373 710 122 743 - 2 826 741 

Γενικό Σύνολο . . 16 570152 644 3 508 358 920 892 367 822 1 562 989193 + 20 749 132 935 

(1) Στον πίνακα που ακολουθεί σημειώνονται σε χιλιάδες ECU τα συνολικά ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή των δανείων: 

Περίοδος στις Περίοδος στις 
31.12.1983 31.12.1982 

έτος 1984 . . . . 1 287160 έτος 1983 .... 810712 
έτος 1985 . . . . 1 284 453 έτος 1984 .... 1 190717 
έτος 1986 . . . . 1 436106 έτος 1985 . . . . 1 169 027 
έτος 1987 , , , . 2117 579 έτος 1986 . . . . 1 250 503 
έτος 1988 . . . . 2 173 650 έτος 1987 . . . . 1 883 819 
έτη 1989 έως 1993 . 11 064 103 έτη 1988 έως 1992 . 8 640 904 
έτη 1994 έως 1998 1 121 086 έτη 1993 έως 1997 1302 283 
έτη 1999 έως 2003 264 208 έτη 1998 έως 2002 319 739 
έτη 2004 788 έτη 2003 έως 2004 2 449 

Σύνολο 20 749 133 Σύνολο 16 570 153 

(2) Το EURCO αποτελείται από το άθροισμα σταθερών ποσών των νομισμάτων 9 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: 1 EURCO = 0,9 Γερμ. μάρκα + 1,2  
Γαλ. φράγκα + 0,075 λίρες Αγγλίας + 80 Ιταλ. λιρέτες + 0,35 Ολλσνδ. φιορίνια + 4,5 Βελγ. φράγκα + 0,2 Δαν. κορόνες + 0,005 (ρλανδ. λίρες + 0,5 φράγκα 

Λουξεμβούργου. 

Παράρτημα Δ — Προς είσπραξη 
από τα κράτη μέλη ή προς κατα
βολή στα κράτη μέλη λόγω ανα
προσαρμογής του κεφαλαίου 

στις 31 Δεκεμβρίου 1983 

Σε ECU — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
Παράρτημα Ε 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού, η εφαρμογή των τιμών 
μετατροπής που υπάρχουν στη σημείωση Α του Παραρτήματος Ε 
συνεπάγεται την προσαρμογή των ποσών που καταβάλλονται από 
τα κράτη μέλη στα εθνικά τους νομίσματα στα πλαίσια της συμμε
τοχής τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας. 

Τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τράπεζα ποσά είναι; 

Προς είσπραξη από: 

Προς καταβολή σε: 

Γαλλία .... 898 045 
Ιταλία .... 184 287 
Βέλγιο .... 521 073 
Κάτω Χώρες . . 170 420 
Ελλάδα .... 410 280 
Ιρλανδία . . . 31 890 
Λουξεμβούργο 13 309 

2 229 304 

Γερμανία . . . 323 142 
Ηνωμένο Βασίλειο . 1 502 248 
Δανία .... 106012 

1 931 402 

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 30ής 
Δεκεμβρίου 1977, τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τρά
πεζα ποσά θα κανονίζονται στις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου, εάν η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής τιμής μετατροπής ενός νομίσματος 
και της επιλεγείσας για τον καθορισμό της προσαρμογής τιμής μετα
τροπής υπερβαίνει το 1,5 %. Σε περίπτωση που η διαφορά αυτή δεν 
υπερβαίνει το ± 1,5%, τα προς προσαρμογή ποσά θα ξαναμεταφέ-
ρονται στους άτοκους λογαριασμούς προσαρμογής. 
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Παράρτημα E — Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Στις 31 Δεκεμβρίου 1983 — σε ECU 

Σημείωση Α — Κυριότερες λογιστικές αρχές 

1. Η ECU χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των χρηματοοικονο
μικών καταστάσεων και τη μετατροπή των νομισμάτων. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί την ECU ως μονάδα στην οποία εκφράζο
νται οι λογαριασμοί κεφαλαίου των κρατών μελών και ως κοινή βάση 
για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων, η ECU είναι το άθροισμα των παρακάτω ποσών 
των εθνικών νομισμάτων των κρατών μελών: 

Γερμανικά μάρκα 

Λίρες Αγγλίας 

Γαλλικά φράγκα 

Ιταλικές λιρέτες 

0.828 

0,0885 

1.15 

109,0 

Ολλανδικά φιορίνια 0,286  

Βελγικά φράγκα 3,66 

Φράγκα Λουξεμβούργου 0,14  

Δανικές κορόνες 0,217 

Ιρλανδικές λίρες 0,00759 

Με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 13ης Μαίου 
1981 ως λογιστική μονάδα ορίζεται η ECU που χρησιμοποιούν οι 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Οι τιμές μετατροπής μεταξύ των νομι
σμάτων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδας 
ή της ECU καθορίζονται με βάση τις αγοραίες τιμές και δημοσιεύο
νται καθημερινά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί αυτές τις τιμές μετατροπής και για τον υπο
λογισμό των τιμών άλλων νομισμάτων που χρησιμοποιεί στις εργα

σίες της. 

Για την κατάρπση των ισολογισμών της 31ης Δεκεμβρίου 1983 και 

1982 χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές μετατροπής: 

1 ECU = 1983 1982 

Γερμανικά μάρκα 2,25748 2,30014 
Γαλλικά φράγκα 6,90358 6,52207 
Λίρες Αγγλίας 0,570600 0,600289 
Ιταλικές λιρέτες 1 371,99 1 325,70 
Βελγικά φράγκα 46,0969 45,3207 
Ολλανδικά φιορίνια 2,53713 2,54206 
Δανικές κορόνες 8,18269 8,11485 
Δραχμές 81.7773 68,5398 
Ιρλανδικές λίρες 0,728961 0,692923 
Φράγκα Λουξεμβούργου 46.0969 45,3207 
Δολάρια ΗΠΑ 0,827370 0,967667 
Ελβετικά φράγκα 1.80408 1,93098 
Λίρες Λιβάνου 4,54226 3,69165 
Ιαπωνικά γιέν 191.743 227,160 
Αυστριακά σελίνια 15,9103 16,1842 
Δολάρια Καναδά 1,03024 1,19265 
Φράγκα Χωρών Κεντρικής 
Αφρικής 345.179 326,104 

Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τη μετατροπή των στοι
χείων του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας σε ECU εγγρά

φονται σε χρέωση ή σε πίστωση του λογαριασμού Αποτελέσματα 
Χρήσης. Από τους υπολογισμούς αυτούς εξαιρούνται τα προς 
είσπραξη από τα κράτη μέλη ή τα προς καταβολή στα κράτη μέλη 
ποσά που προκύπτουν από την αναπροσαρμογή του καταβλημένου 

κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού. 

2. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα γραμμάτια και οι ομολογίες απο
τιμώνται στην τιμή κτήσης τους. στην ονομαστική τους αξία εάν η 
τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική αξία του αξιογρά-

φου ή στη χρηματιστηριακή κάθε φορά που η αξία αυτή είναι μικρό

τερη από την τιμή κτήσης. 

3. Γήπεδα και κτίρια 

Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους αφού 
αφαιρεθεί η αρχική υποτίμηση του κτιρίου του Kirchberg και οι συ
νολικές αποσβέσεις. Η απόσβεση των εγκαταστάσεων και των 
επίπλων και σκευών γίνεται στο έτος κτήσης τους. 

4. Δαπάνες εκδόσεων και προμήθειες εξαγοράς 

Η απόσβεση των δαπανών εκδόσεων και των προμηθειών εξαγοράς 
γίνεται σε όλη τη διάρκεια του δανείου με βάση τα ανεξόφλητα υπό
λοιπα. 

5. Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίων 

Ορισμένα δάνεια χορηγούνται με επιδοτήσεις επιτοκίων που έχουν 
προεισπραχθεί στην τρέχουσα αξία τους. Οι επιδοτήσεις αυτές 
καταχωρούνται στο λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης κατά τις ημε
ρομηνίες καταβολής των τόκων επί των οποίων εφαρμόζονται. 

6. Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα ταμείο συντάξεων για το προσω

πικό της. Όλες οι εισφορές που κσταβάλλει η Τράπεζα και το 
προσωπικό της επενδύονται στα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας. 

Κάθε τρία χρόνια πραγματοποιείται μια αναλογιστική εκτίμηση. 

7. Φορολογία 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι προσαρτημένο στο άρθρο 28 της 
Συνθήκης για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, τα στοιχεία 
ενεργητικού, τα έσοδα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Τράπε
ζας απαλλάσσονται από όλους τους άμεσους φόρους. 

Σημείωση Β — Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβά

νει; 

τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα 
γραμμάτια και τις ομολογίες 
που έχουν αποτιμηθεί στην 
τιμή κτήσης τους ή ενδεχο
μένως στην ονομαστική ή τη 
χρηματιστηριακή τους αξία 
(χρηματιστηριακή αξία 
1983: 527 084 097  
1982:419158 461) 

τις ομολογίες της Τράπεζας 
στην τιμή εξαγοράς τους . . . 

τα τραπεζικά γραμμάτια στην 

ονομαστική τους αξία .... 

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης: 

μέχρι 3 μηνών  

πέραν των 3 και μέχρι 6 μηνών 

πέραν των 6 και μέχρι 12  
μηνών  

πέραν των 12 μηνών .... 

1983 1982 

512 320 156 

7 938 148 

26 097 827 

546 356 131 

26 780 317 

325 037 

2 744 763 

516 506 014 

546 356131 

402 817 881 

4 531 957 

15 516 707 

422 886 545 

37266 707 

911662 

3879 386 

380808 790 

422 866 545 

Σημείωση Γ — Γήπεδα και κτίρια 

Ο λογαριασμός ενεργητικού «Γήπεδα και κτίρια» ύψους 45 569 457  

περιλαμβάνει τη λογιστική αξία του κτιρίου του Kirchberg αφού αφαι

ρεθούν οι συνολικές αποσβέσεις του κτιρίου ύψους 28 901 036. Η 
έκτακτη επιβάρυνση των 5 426 186 που εμφανίζεται στο λογαριασμό 

Αποτελέσματα Χρήσης αντιπροσωπεύει την οριστική ρύθμιση του 
κόστους κατασκευής του κτφίου. 

Σημείωση Δ — Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού 

Η θέση αυτή που αντιστοιχεί στο λογαριασμό παθητικού «Οφειλό
μενα και μη πληρωθέντα τοκομιερίδισ και ομολογίες», αφορά το 
ποσό των οφειλόμενων τοκομεριδίων και ομολογιών που δεν έχουν 
παρουσιαστεί προς είσπραξη. 
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Σημείωση E — Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Οι δαπάνες για το ετυντσξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού μαζί 
με τους τόκους που πλήρωσε η Τράπεζα για τη χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 1983 έφτασαν τα 7 548 822 (4 530 388 το 1982), 

Σημείωση ΓΤ — ^άφοροι πιστωτές 

Η θέση αυτή περιλαμβάνει: 

το βραχυπρόθεσμο τραπεζικό 
δανεισμό  

τους λογαριασμούς της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

για πράξεις στα πλαίσια του ειδι
κού τμήματος και διάφορα άλλα 

συναφή υπό εκκαθάριση ποσά . 

τους λογαριασμούς καταθέσεων 

τα υπό εκκαθάριση ή προς κατα
βολή ποσά  

1983 

549 277 679 

66 991 045 

2 770 864 

619 039 588 

Στους λογαριασμούς αυτούς κα
ταχωρούνται: 

στο ενεργητικό 

τα στεγαστικά δάνεια και οι προ
καταβολές στο προσωπικό . .  

οι διάφοροι χρεώστες .... 

στο παθητικό 

οι δαπάνες υπό εκκαθάριση, τα 
άλλα προβλεπόμενα διαχειρι
στικά έξοδα ή εκείνα που δεν θα 
εκκαθαριστούν στο τέλος της 
χρήσης και διάφορα  

1983 

18 681 893 
10 430 165 

29 112 058 

1982 

55 556 574 

124 394 494 

31 223113 

2 624 448 

213 798 629 

Σημείωση Ζ — Λογαριασμοί Ισολογισμού Διάφορα 

1982 

που χορηγούνται με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο των 

κρατών μελών ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σημείωση I — Συναλλαγμαπχές διαφορές 

Το ποσό των 28 785 στις 31 Δεκεμβρίου 1983 (ζημία 991 664 το 1982)  
αντιπροσωπεύει την καθαρή συναλλαγματική ζημία που προκύπτει 
από τις χρηματοδοτικές πράξεις της χρήσης και καταχωρείται με πς 
τιμές μετατροπής που ίσχυαν κατά την ημερομηνία που πραγματο

ποιήθηκαν οι πράξεις αυτές. 

Σημείωση Κ — Καθαρή υπεραξία που προκύπτει από την επα
νεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που δεν 
υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του Καταστατικού 
της 
Η εφαρμογή των τιμών μετατροπής που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατάρτιση του ισολογισμού (βλ. σημείωση Α) στις 31 Δεκεμβρίου 1983  
εμφανίζει καθαρή υπεραξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπε
ζας κατά 5 245 369 (3 087 269 το 1982). Κατά την επανεκτίμηση δεν 
έχουν ληφθεί υπόψη τα εκφρασμένα στο εθνικό νόμισμα κάθε κρά
τους μέλους περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν στο μερίδιο που 
έχει καταβάλει κάθε κράτος μέλος στο εθνικό του νόμισμα, το οποίο 
πρέπει να προσαρμόζεται περιοδικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Καταστατικού (βλ. Παράρτημα Δ). 

Σημείωση Α — Δαπέινες και έξοδα διαχείρισης 
Έξοδα προσωπικού 1983 1982 

16573170 Μισθοί και επιδόματα .... 28 347 659 25 426 577 

11551 112 Κοινωνικές δαπάνες  5 742 467 6442 755 

28 124 282 
Λοιπά έξοδα προσωπικού . . . 1 852 906 1 564 990 

28 124 282 
35 943 032 33 434 322 

Γενικά και διαχειριστικά έξοδα 6 932198 5 638 075 

Σύνολο 42 875 230 39 072 397 

46 469182 41 286 792 

Το προσωπικό της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 1983 έφθανε τα 596  
άτομα (561 σης 31 Δεκεμβρίου 1982). 

Σημείωση Η — Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίων 

α) Στη θέση αυτή καταχωρούνται τα ποσά των επιδοτήσεων επιτο
κίου των δανείων που χορηγούνται για επενδυτικά προγράμματα 
έξω από την Κοινότητα στα πλαίσια των πρωτοκόλλων που έχουν 
συναφθεί με τις χώρες ΑΚΕ και τις μεσογειακές χώρες καθώς και οι 
επιδοτήσεις επιτοκίου ορισμένων δανείων που χορηγεί η Τράπεζα 
από τους ιδίους της πόρους στο εσωτερικό της Κοινότητας, οι οποίες 
τίθενται στη διάθεσή της στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Συστήματος σύμφωνα μιε τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979,  

β) Οι «Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις επιτο
κίου» είναι τα ποσά που λαμβάνονται ως επιδοτήσεις επιτοκίου των 
δανείων που χορηγούνται από πόρους της ECK στα πλαίσια των 
Αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (78/870)  
της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο), (82/169) της 15ης 
Μαρτίου 1982 και (83/200) της 19ης Απριλίου 1983, και σε εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979, όπως τροποποιήθηκε 
από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2790/82 του Συμβουλίου των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων της 18ης Οκτωβρίου 1982.  

γ) Ένα μέρος των ποσών που εισπράχθηκαν στα πλαίσια του ΕΝΣ 
χορηγήθηκε ως μακροπρόθεσμη προκαταβολή. Ο αντίστοιχος αντι
θετικός λογαρια<ηιός ενεργητικού είναι ο λογαριασμός «Απαιτήσεις 
από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκαταβληθεί στα πλαίσια 
του ΕΝΣ». 

Σημείωση Μ — Χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα, χρηματοοι
κονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά και λοιπά 1983 1982 

έσοδα περιλαμβάνουν: 

τα πραγματοποιηθέντα λογιστικά 
κέρδη από πράξεις χαρτοφυλακίου 

τη μείωση της μη πραγματοποιη
θείσας υποτίμησης του χαρτοφυ

λακίου  

τα λοιπά έσοδα 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 

42 706 125 

996156 

428 621 

44 130 902 

137 260 

52 211 817 

7 980 322 

511860 

60 703999 

130 078 

Σημείωση Ν — Αποθεματικά και προβλέψεις και διάθεση του λει

τουργικού πλεονάσματος 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε στις 13 Ιουνίου 1983 να αυξή
σει την πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής της ECU κατά 
3 087 269 που αποτελούν την καθαρή υπεραξία που προκύπτει από 
την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που 
δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του Καταστατικού 

και να διαθέσει το λειτουργικό πλεόνασμα του 1982 ύψους 

363252 424: 

Σημείωση θ — Διαχειριστικές προμήθειες 

Η θέση αυτή αναφέρεται σης προμήθειες που εισπράττει η Τράπεζα 

για τη διαχείριση, στα πλαίσια του ειδικού τμήματος, των δανείων 

στα Αποθεματικά μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 
10 % του αναληφθέντος κεφαλαίου, ή 190 326 407 

και στο Έκτακτο αποθεματικό το υπόλοιπο, ή .... 172 926 017 
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Κίνηση των λογαριασμών αττοθεματικών και προβλέψεων για 
την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1983 

Αποβεμαηκά .... 

Έκτοκτο αποθβματικό 

Πρόβλεψη γιο μεταβολή 
ττις τιμής μετατροττής 
ΤΙΚ ECU 

Κατάσταση των 
λογαριασμών στις 

31.12.1982 

1249 673593 

11499731 

1261 173324 

Δισβεση του 
υπολοίτιου του 

λογαριασμού Ατιο· 
τελέσματα Χρήσης 

του 1982 

190326407 

172 926017 

+ 308 7269 

Κατάσταση των 
λογαριασμών στις 

31.12.1983 

1440000000 

172926017 

Η Διευθύνουσα Επιτροπή σπσφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο να συστήσει στο Συμβούλιο των Διοικητών να αυξήσει την 
πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής της ECU κατά 

5 245 369 που αποτελούν την καθαρή υπεραξία που προκύπτει στις 
31. 12. 1983 από την επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της 
Τράπεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του άρθρου 7 του 
Καταστατικού και να καταχωρήσει το λειτουργικό πλεόνασμα της 
χρήσης 1983 μειωμένο κατά το ποσό της έκτακτης επιβάρυνσης, ή 
συνολικά 387 691 438, στο Έκτακτο αποθεμαπκό. 

14587000 

Έκθεση της Price Waterhouse 

Προς τον Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
Λουξεμβούργο 

Κατά τη γνώμη μας. οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της Ευρω
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 1983 και 1982  
όπως επίσης και τα αποτελέσματα χρήσης και τις μεταβολές της 
οικονομικής της κατάστασης για τις πιο πάνω χρήσεις, σύμφωνα με 
τις γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν χωρίς 
μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Κατά τον έλεγχο 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εφαρμόσαμε τις γενικά 
παραδεγμένες ελεγκτικές αρχές και τέτοιους ελέγχους λογισηκών 
στοιχείων και άλλες ελεγκπκές διαδικασίες, όπως κρίναμε αναγκαίο 
κατά περίπτωση. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καλύπτονται από την 
έκθεσή μας, είναι: 

Ισολογισμός 

Κατάσταση του ειδικού τμήματος 

Ανάλυση Λογαριασμού Αποτελέιηιατα Χρήσης 

Κατάσταση μιετσβολών της οικονομικής θέσης 

Κατάσταση εγγραφών στο κεφάλαιο Παράρτημα Α 

Ανάλυση εκκρεμών δανείων Παράρτημα Β 

Κατάσταση ανππροσωπευόμενου με χρεόγραφα 
χρέους Παράρτημα Γ 

Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη και υποχρεώσεις προς 
τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου Παράρτημα Δ 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παράρτημα Ε 

Λουξεμβούργο, 27 Φεβρουαρίου 1984 PRICE WATERHOUSE 
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Δήλωση της Ελεγκτικής Επιτροπής 

Η Επιτροπή που συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 14 του Καταστατικού και του άρθρου 25 του Εσωτερικού Κανονισμού 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για να ελέγχει την κανονικότητα των εργασιών και των βιβλίων της, 

— αφού μελέτησε τα βιβλία και τα λογιστικά και λοιπά έγγραφα που έκρινε απαραίτητο να εξετάσει κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων της. 

— αφού εξέτασε την έκθεση που συνέταξαν οι Ορκωτοί Λογιστές της Price Waterhouse στις 27 Φεβρουα
ρίου 1984, 

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 1983, τον ισολογισμό της Τράπεζας και την κατάσταση του ειδικού τμήματος στις 
31 Δεκεμβρίου 1983 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, όπως τα συνέταξε το 
Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 3ης Μαΐου 1984, 

έχοντας υπόψη τα άρθρα 22,23 και 24 του Εσωτερικού Κανονισμού, 

βεβαιώνει: 

ότι οι εργασίες της Τράπεζας κατά τη χρήση 1983 πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους τύπους και πς διαδικασίες 
που ορίζουν το Καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός, 

ότι ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και η κατάσταση του ειδικού τμήματος συμφωνούν με τις λογιστικές 
εγγραφές και απεικονίζουν, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθηπκό, την κατάσταση της Τράπεζας. 

Λουξεμβούργο, 9 Μαΐου 1984 

Η Ελεγκτική Επιτροπή 

Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ J. BREDSDORFF Α. HANSEN 
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Εξέλιξη TCAJV χορηγήσεων 

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας αυξήθηκαν με γρήγορο 
ρυθμό περνώντας από 500 εκατομμύρια το 1972, την 
παραμονή της πρώτης διεύρυνσης της Κοινότητας, σε 
3 δισεκατομμύρια το 1979 και σε 6 δισεκατομμύρια το 
1983. Ο πίνακας 15, το πιο κάτω διάγραμμα και εκείνο 
της σελ. 12, καθώς και η έκδοση για τα 25 χρόνια της 
Τράπεζας (ή δείχνουν την εξέλιξη αυτή. 

Στους χάρτες και τα διαγράμματα που ακολουθούν 

παρουσιάζονται ορισμένες πτυχές της δραστηριότητας 
της Τράπεζας στα κράτη μέλη την τελευταία πενταετία, 
καθώς και έξω από την Κοινότητα στα πλαίσια των 
συμφωνιών συνεργασίας. 

Ο Μπορεί να αποκτηθεί με απλή αίτηση στην έδρα της Τράπεζας ή σ' 
ενα από τα γραφεία της. 

Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας (1979—1983) 

Από το 1979 έως το τέλος 1983, η Τράπεζα έχει 
χορηγήσει για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοι
νότητας δάνεια από τους ιδίους της πόρους και εγγυή
σεις συνολικού ύψους 15 549,2 εκατομμυρίων. Αλλα 
3 017,4 εκατομμύρια χορηγήθηκαν από τους πόρους 
του ΝΚΜ (βλ. σελ. 30-31). 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δραστηριότητα της Τρά
πεζας στο σύνολό της, περιλαμβανομένων και των 
δανείων από τους πόρους του ΝΚΜ τα οποία καταχω
ρούνται στο ειδικό τμήμα. 

Χορηγήσεις στα κράτη μέλη και έξω από την Κοινότητα από το 1959 έως το 1983 

(Κ κατομ. ECU 

1^9 60 61 62 63 64 65 81 62 63 

ποσά σε τρέχουσες τιμές 

•Μ—^ από ιδίους πόρους 

ποσά σε τιμές 1983 

II από ιδίους πόρους 

από ιδίους πόρους και 
πόρους του ειδικού 
τμήματος (ή 

από ιδίους πόρους και 
πόρους του ειδικού 
τμήματος(ή 

(η Έξω από την Κοινόπ^τα κα« από το 1979 και στο £σωτερ(κό της Κοινότητας στα πλαίσια του ΝΚΜ. 

103 



Διοίκηση της Τράπεζας 

Η κατανομή των χορηγηθέντων ποσών κατά στόχο 

οικονομικής πολιτικής, θέση επενδυτικού σχεδίου και 

τομέα υπάρχει στους πίνακες 5, 16 και 18 και στο πιο 

κάτω διάγραμμα, καθώς και σ' εκείνο της σελίδας 105. 

Κατανομή κατά θέ(τη επενδυτικού 
σχεδίου 

Το 62% περίπου των χρηματοδοτηθέντων από το 1979  

έργων πραγματοποιήθηκε στις χώρες με τα οξύτερα 

περιφερειακά προβλήματα; Ιταλία (μόνο στη μεσημ

βρινή Ιταλία χορηγήθηκε το 31 % των χρηματοδοτή

σεων στις χώρες μέλη), Ελλάδα και Ιρλανδία. Το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έλαβαν το 27,5% των 

χρηματοδοτήσεων, ενώ οι υπόλοιπες χορηγήθηκαν στη 

Δανία, τη Γερμανία και το Βέλγιο. 

Κατανομή κατά θέση επενδχητκού σχεδίου 

σε εκατομ. ECU 
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Κατανομή κατά στόχο οικονομικής 
πολιτικής 

Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από το 1979 για τη 

χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην περιφε

ρειακή ανάτττυξη αποτελούν τα δύο τρίτα του συν

όλου των χορηγήσεων στις χώρες μέλη. Οι χρηματο

δοτήσεις έργων που συντελούν στην επίτευξη των 

ενεργειακών στόχων της Κοινότητας αφορούσαν την 

Κατανομή κατά στόχο οικονομικής πολιτικής 

σε εχστομ 
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εξέλιξη των χορηγήσεων 

αξιοποίηση των εγχώριων πόρων (55%), την ορθολο
γική χρήση της ενέργειας (28 %) και τη διαφοροποίηση 
των εισαγωγών ενέργειας (17%). Χρηματοδοτήθηκαν 
επίσης έργα χιποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος 
που διευκολύνουν τις επικοινωνίες ή συντελούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και επενδύσεις εκσυγ
χρονισμού και μετατροττης των εττιχεφήσεων μικρού 
και μεσαίου κυρίως μεγέθους ή επενδύσεις που συμ
βάλλουν στην εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας. 

Κατανομή κατά τομέα 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων στη βιομηχανία, τη γεωργία 
και τις υ-πηρεσίες σημείωσαν σημαντική αύξηση λόγω 
κυρίως της αύξησης των συνολικών δανείων, η οποία 
επέτρεψε τη χορήγηση 5 530 πιστώσεων για βιομηχα
νικές προωτοβουλίες και 680 πιστώσεων για επενδυ
τικές πρωτοβουλίες στους τομείς της γεωργίας και των 
υπηρεσιών. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές συνολικού 
ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων αποτελούν το 23,2 % του 
συνόλου των χρηματοδοτήσεων της ίδιας περιόδου. Οι 
χρηματοδοτήσεις ενεργειακών προγραμμάτων ανήλθαν 
σε 6,6 δισεκατομμύρια, αποτελούν δηλαδή το 35,8 %  
του συνόλου, ενώ οι χρηματοδοτήσεις έργων υπο
δομής (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, κλπ.) έφτασαν τα 
7,6 δισεκατομμύρια, ή το 41 % του συνόλου. 

Κοτοινομή κατά τομέα 
σε εκατομ ECU 
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Πίνακας 15: Χορηγήσεις της περιόδου 1959—1983 
(σε εκοτομ. ECU) 

στο εσωτερικό της Κοινότητας εξω από την Κοινότητα 

Έτος 
Σύνολο Δάνεια αττό Δάνεια με Δάνειο από πόρους Δάνειο από Πράξεις με πόρους 

Έτος χορηγήσεων ιδίους πόρους εντολή και εγγυήσεις του ΝΚΜ ιδίους πόρους προϋπολογισμού 

1959—1978 10622.5 9073,8 228,2 _ 744.9 575,6 
ετήσιος 
μέσος όρος 531.1 4537 IIA — 37,2 28,8 
1979 3 071,0 2 281,2 — 277,0 420,9 91,9 
1980 3 498,5 2 739,0 14.2 197,6 371,4 176,3 
1981 3 831,9 2 523,8 282,1 539.8 396.4 89,8 
1982 4 695,7 3 453,2 — 791,0 410.2 41,3 
1983 5 947,8 4 158,1 97,6 1211,8 427,2 53,1 

Σύνολο 31 667,7 24 229,1 622,1 3017,4 2 771,0 1028,1 

Χορηγήσεις στις μεσογειακές χώρες (1979—1983) 

Η Τράπεζα έχει συντελέσει από το 1963 στην εφαρμογή 
της πολιτικής οικονομικής και χρηματοδοτικής συνερ
γασίας της Κοινότητας μ' ένα αυξανόμενο αριθμό μεσο
γειακών χωρών. Πάνω από το 60 % του συνόλου των 
πιστώσεων χορηγήθηκε την περίοδο 1979—1983: 

1 252,9 εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους της Τρά
πεζας και 272,3 εκατομμύρια από τους πόρους προ
ϋπολογισμού. Στο χάρτη που ακολουθεί υπάρχει η 
χωροταξική, και κλαδική κατανομή των χορηγήσεων 
αυτών (6λ. πίνακες 21 και 22). 
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οε εκατομ. ECU  

Ο οπό Ο έως 2 
Ο από 2,1 έως 20  Ο από 20,1 έως 70 

Χρηματοδοτηθέντα προγράμματα στις μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1979—1983 

ο 
Ο 

από 70,1 έως 150 

πάνω από 250 

^ Ενέργεια 
^ Λοιπές υποδομές 

Βιομηχανία 

^7 Συνολικά δάνεια C  
• Μελέτες 

Συνολικά δάνεια στις μεσογεια
κές χώρες — Συνδρομές σε τρά
πεζες ανάπτυξης στα κράτη 
ΑΚΕ και τι ς ΥΧΕ 

Χρηματοδοτηθέντα προγράμματα στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ κατά την περίοδο 1976—1983  
(συμβάσεις της Αομέ) 
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Εξέλιξη των χορηγήσεων 

Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού στα πλαίσια των συμβάσεων της Λομέ 

Παρεμβαίνοντας από το 1964 σε πολλές χώρες της 
Αφρικής στα πλαίσια των δύο συμβάσεων της Γιαουντε, 
η Τράπεζα επέκτεινε από το 1976 τις παρεμβάσεις της 
και σε άλλες χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και 
του Ειρηνικού στα πλαίσια των δύο συμβάσεων της 
Λομέ και των αποφάσεων που αφορούν τις υπερπό
ντιες χώρες και εδάφη. 
Οι χορηγήσεις συνολικά έφτασαν τα 1001,4 εκατομ
μύρια, ή το 40,4 % των πιστώσεων που έχει χορηγήσει 

η Τράπεζα έξω από την Κοινότητα, 767,6 εκατομμύρια 
με τη μορφή δανείων από τους ιδίους της πόρους και 
233,7 εκατομμύρια με τη μορφή επιχειρηματικών κεφα
λαίων από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάπτυξης. Στους πίνακες 23 και 24 και στο χάρτη της 
σελίδας 106 υπάρχει η χωροταξική και κλαδική κατα
νομή των χορηγήσεων αυτών, ενώ στο πιο κάτω διά
γραμμα η κατανομή των χορηγήσεων ανάλογα με το 
κατά κεφαλήν εισόδημα των διάφορων χωρών. 

Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ αττό το 1976 έως το 1983 

Κατανομή κατά το κατά κεφαλή ΑΕΠ 
των επισκοπούμενων χωρών ΑΚΕ 

Ίδιοι πόροι Επιχεφηματικά κεφάλαια 

m 
m 
M 

II 

H 
50 

40 

M  
20 
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749,6 εκατομ. ECU 215,5 εκατομ. ECU 

1 κατά κεφαλή ΑΕΠ > 1100 δολ. ΗΠΑ 

2 400 δολ. ΗΠΑ < κατά κεφαλή ΑΕΠ < 1100 δολ. ΗΠΑ 

3 ΗΝΙ κεφαλή ΑΕΠ < 400 δολ. ΗΠΑ 

Κατανομή κατά τομέα 

1 Hm Ενέργεια 

Ορυχεία 

3 Λοιπές υποδομές 

4 Βιομηχανία και τουρισμός 

από τις οποίες επιχειρηματικά κεφάλαια 
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Πίνακας 16: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1983 και κατά την περίοδο 1979—1983 (^1 

Κατανομή κατά οικονομικό στόχο 

1983 

Στόχος οικονομικής 
πολιτικής 

Από ιδίους πόρους 

σε εκοτομ. ECU 

Περιφερειακή (χνάπτυξη  

Βέλγιο  
Δανία  
Γερμανία  

Ελλάς  
Γαλλία  
Ιρλανδία  
Ιταλία  
Λουξεμβούργο  
Κάτω Χώρες  
Ηνωμένο Βασίλειο  

Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και 
εκσυγχρονισμός και μετατροπή επι-

χεφήσεων  

Ενεργειακοί στόχοι  

Αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων 

της Κοινότητας  

υδροηλεκτρική  
πυρηνική  
νδρογονάνδρσκες  
λιδά\^ρακας. A/yv/777ç, τύρφη 

Ορθολογική χρήση της ενέργειας 

Διαφοροποίηση των εισαγωγών 

φυσικό αέριο  
ηλεκτρισμός  

άνδρακας  

Επικοινωνίες και λοιπές υποδομές κοινο 

τικού ενδιαφέροντος  

Μεταφορές  

Σιδηροδρομικές  
Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες . . 
Θαλάσσιες  
Εναέριες  

2843^ 100,0 

15.1 
22.9 

364,3 
425,5 
234,8 

1421,1 

359.7 

1 922,0 
1 505,9 

100,0 
78.4 

223,1 

Προστασία του περιβάλλοντος 
και λοιπές  

Εκσυγχρονισμός και μετατροπή επιχειρή 

σεων  

Εκσυγχρονισμός και μετατροπή . . 

Νέες τεχνολογίες  

Βιομηχανική συνεργασία ....  

Παραγωγικές επενδύσεις των MME . 

— Μείον: ώστε να ληφδούν υπόψη οι 
διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγή

σεων που δικαιολογούνται ταυτόχρονα 
με αναφορά σε πολλούς στόχους . . . 

193,1 

859,3 
56.2 

442,1 
315.8 
45,2 

530.9 
115,7 
115,7 

93,2 

38,1 

55,1 

129,9 

20,9 
172,2 

11.6 

10,0 

-509,5 

0,5 
0,8 

12,8 
15,0 
8,2 

50,0 

12.7 

44,7 
2,9 

23,0 
16,4 
2,4 

27,7 
6,0 
6.0 

4,9 

2,0 

2,9 

6.8 

1.1 
8,9 

Σύνολο 4 255,7 

Από πόρους 
του ΝΚΜ 

σε εκστομ. ECU 

537,7 

85.3 
29,7 
69.4 

353,3 

315,4 

30,2 

148,0 

83.3 
64,7 

83,0 
84.4 
37,7 

46,7 

30,2 

30,2 

485.3 

485,3 

- 156,8 

1211,8 

Σύνολο 

σε εκστομ. ECU 

3380,9 100,0 

15,1 
22,9 

449,6 
455,2 
304,0 

1 774,4 

359.7 

2 752,9 
1821,3 

100.0 
66.2 

253,3 

678,4 

1007,3 
56,2 

442,1 
399,1 
109,9 

613,9 
200,1 
153,4 

46,7 

123,4 

68,3 

55,1 

129,9 

20,9 
172.2 

485.3 

9.2 

24,8 

-666,3 

5467,5 

0,4 
0,7 

13,3 
13,5 
9.0 

52,5 

10,6 

36,6 
2.0 

16.1 
14,5 
4,0 

22,3 
7,3 
5.6 

1.7 

4,5 

2,5 

2,0 

4,7 

0.8 
6.2 

17,6 

(1) Βλ. σημ. 1 του πίνακα 1. 
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1979-1983 

Από ιδίους πόρους 
Από πόρους 

του ΝΚ Μ Σύνολο Στόχος οικονομικής 
πολιτικής σε εκατομ. ECU % σε εκατομ. ECU σε εκατομ. ECU % 
Στόχος οικονομικής 
πολιτικής 

1058U 100,0 1778,0 12359,2 100,0 Περιφερειακή ανάπτυξη 

32,7 0.3 — 32,7 0,3 Βέλγιο 
179.0 1.7 48,6 227,6 1,8 Δανία 
26.0 0,3 — 26,8 0,2 Γερμανία 

831,8 7,9 210,3 1 042,1 8,4 Ελλάς 
960,7 9.1 70,0 1 030,7 8,3 Γαλλία 

1449,7 13.7 298,3 1 748,0 14,2 Ιρλανδία 
5125,9 48.4 1091,0 6 216,9 50,3 Ιταλία 

— — — — Λουξεμβούργο 
— — — Κάτω Χώρες 

1 974,6 18,7 59,8 2034,4 16,5 Ηνωμένο Βασίλειο 

Κοινό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον και 
εκσυγχρονισμός και μετατροττη επι

6 987,9 100,0 1 624,4 8 612,3 100,0 χειρήσεων 

5 950,8 85,2 773,3 6724,1 78,1 Ενεργειακοί στόχοι 

Αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων 
3430,9 49,1 273,6 3 704,5 43,0 της Κοινόπρας 

117,7 1.7 — 117,7 1.4 υδροηλεκτρική 
2300.3 32,9 — 2300,3 26.7 πυρηνική 

794,6 11.4 161,8 956,4 11.1 υδρογονάθρακες 
218,3 3,1 111,8 330,1 3.8 λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη 

1560,2 22.3 330,7 1890,9 22,0 Ορθολογική χρήση της ενέργειας 

959,7 13,8 169,0 1 128,7 13,1 Διαφοροποίηση των εισαγωγών 

682,0 9.8 122,3 804,3 9.3 φυσικό αέριο 
73,0 1.1 — 73,0 0.9 ηλεκτρισμός 

204,7 2,9 46,7 251,4 2,9 άνθρακας 

Επικοινωνίες και λοιπές υποδομές κοι
615,1 8,8 135,5 750,6 8.7 νοτικού ενδιαφέροντος 

433,8 6.2 78,8 512,6 6.0 Μεταφορές 

— — — — Σιδηροδρομικές 
220,2 3.2 78,8 299,0 5.5 Δρόμοι, σήραγγες, γέφυρες 

23,4 0.3 — 23,4 0.3 Θαλάσσιες 
190,2 2,7 — 190,2 2.2 Εναέριες 

19,2 0.3 — 19,2 0.2 Τηλεπικοινωνίες 

Προστασία του περιβάλλοντος 
162,1 2,3 56,7 218,8 2,5 και λοιπές 

Εκσυγχρονισμός και μετατροττή επι
422.0 6,0 715,6 1 137,6 13,2 χειρήσεων 

100,1 1.4 — 100,1 1.2 Εκσυγχρονισμός και μετατροπή 

220,9 3.2 — 220,9 2.5 Νέες τεχνολογίες 

94,5 1.3 — 94,5 1.1 Βιομηχανική συνεργασία 

— — 715,6 715,6 8.3 Παραγωγικές επενδύσεις των MME 

6.5 0.1 — 6.5 0,1 Προστασία του περιβάλλοντος 

— Μείον: ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
διπλοχρησίες στην περίπτωση χορηγή
σεων που δικαιολογούνται ταυτόχρονα 

-2019,9 - 535,0 2404,9 με αναφορά σε πολλούς στόχους 

15549,2 3017,4 18 566,6 Χύνολο 
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Πίνακας 17.1 : Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας από ιδίους πόρους κατά το 1983  

Κατανομή κατά τομέα 

Πιστώσεις Σύνολο δανείων και πιστώσεων 
Δάνεια και εγγυήσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. 
Τομέας Αριθμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  134 3179,5 74,7 317 137,0 3041,4 76,6 

Ενέργεια  50 1 402,5 33,0 35 57,9 1460,4 36,8 
Παραγωγή  Χ 849,3 20,0 35 57,9 907,2 22,9 
Πυρηνική ενέργεια  10 442,1 10,4 — — 442,1 11.1 
Θερμοηλεκτρικοί σταΰμοι  2 42,7 1.0 — — 42.7 1.1 
Υδροηλεκτρικοί σταΘμοί  7 126,6 3.0 15 8.3 134.9 3,4 
Γεωθερμικοί σταθμοί και σταθμοί 
παραγωγής θερμότητας  7 46,5 1.1 9 22.5 69.0 1.7 
Υδρογονάνθρακες {^)  9 165,6 3.9 11 27,1 192.7 4.9 
εξόρυξη στερεών καυσίμων  1 25,8 0.6 — — 25.8 0.7 
Μεταφορά  14 553,2 13,0 — — 553,2 13,9 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος  6 227,9 5,4 — — 227,9 5.7 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  8 325,3 7,6 — — 325,3 8.2 

Επικοινωνίες  39 1 041,9 24,5 282 79.1 1 121,0 28,2 
Μεταφορές  28 486,9 11,4 282 79,1 566,0 14,2 
Σιδηροδρομικές  2 49,6 1.2 — — 49,6 1.2 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες  18 350,6 8.2 79.1 429.7 10,8 
Θαλάσσιες και πλωτές  3 12,6 0,3 — — 12.6 0.3 
Εναέριες  S 74.1 1.7 — — 74,1 1.9 
Τηλεπικοινωνίες  11 555,0 13,1 — — 555,0 14,0 

Υδραυλικές υποδομές  17 255,5 6.0 255,5 6,4 
Γεωργική ανάπτυξη  5 31,5 0.7 — — 31,5 0,8 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 12 224,0 5.3 — — 224,0 5.6 

Διάφορα έργα υποδομής  17 204,5 4.8 — — 204,5 5,2 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής . . , 11 275,1 6,5 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . . 65 1076,2 25,3 1720 560,8 929,3 23,4 

Βιομηχανία  25 355,8 8.4 1463 474,5 8Χ,3 20,9 
Εξορυκτική  — _ — 74 15.2 15,2 0,4 
Βασικές μεταλλουργικές  1 20,9 0,5 16 11.3 32,2 0,8 
Οικοδομικών υλών  2 16,5 0,4 145 47,6 64,1 1,6 
Ξύλου  — — — 140 32,8 32,8 0,8 
Υάλου και κεραμικής  2 16,2 0,4 35 23,9 40,1 1.0 
Χημικές  3 13,7 0,3 76 39,6 53,3 1.3 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 5 76,3 1.8 267 71,6 147.9 3,7 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  6 181,6 4.3 45 32,2 213,8 5,4 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 1 6,3 0,1 56 20,0 26,3 0,7 
Ειδών διατροφής  4 20,4 0,5 240 96,8 117,2 3,0 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... — — — 68 20,3 20,3 0.5 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 1 3.9 0,1 80 31,6 35,5 0,9 
Προϊόντων από ελαστικό και πλασηκή ύλη — — — 68 16,6 16,6 0.4 
Λοιπές  — — — 33 6.9 6.9 0,2 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . — — — 120 8,1 8.1 0,2 

Γεωργία, δάση. αλιεία  — — — 53 24,5 24.5 0.6 

Υττηρεσίες  4 12.7 0.3 204 61,8 74.5 1,9 
Τουρισμός  1 0,8 — 155 48,0 48,8 1.2 
Λοιπές  3 11.9 0,3 49 13,6 25,7 0,7 

Συνολικά δάνειο  36 707,7 16.6 

Σύνολο  199 4 255,7 100,0 2 037 697,8 3 970,7 (2) 100,0 

(ή Περιλαμβάνεται η διύλιση πετρελαίου (59,3 εκατομμύρια). 
(2) Δεν περιλαμβάνονται το συνολικά δάνειο. 
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Πίνακας 17.2: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας αττό πόρους του ΝΚΜ κατά το 1983 

Κατανομή κατά τομέα 

Δάνειο 
Πιστώσεις 

από εκκρεμή συνολικό δάνεια 
Σύνολο δανείων και πιστώσεων 

από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. 
Τομέας Αριθμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  28 722,7 59,6 167 36,4 691,3 58.7 

Ενέργεια  11 279,0 23,0 279,0 23,7 
Παραγωγή  6 134,1 11.1 134,1 11,4 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  4 87,5 7.2 87.5 7.4 
Υδρογονάνθρακες  1 22,6 1.9 22.6 1.9 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων  1 24,0 2.0 24,0 2.1 
Μεταφορά  5 144,9 11,9 144,9 12,3 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος  2 46,6 3.8 46.8 4.0 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  3 98,3 8.1 98,3 8.3 

Επικοινωνίες  4 82,9 6.8 — — 82,9 7.0 
Μεταφορές  2 45,1 3,7 45,1 3,8 
Σιδηροδρομικές  1 15,0 1.2 15.0 1,3 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες  1 30,1 2.5 30.1 2,5 
Τηλεπικοινωνίες  2 37,8 3.1 37,8 3.2 

Διάφορα έργα υποδομής  11 293,0 24,2 167 36,4 329,4 28,0 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής . . . 2 67,8 5,6 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . . 22 489,1 40,4 1523 482,4 486,2 41.3 

Βιομηχανία  2 3.8 0.3 1342 436,0 439,8 37,4 
Εξορυκτική  — — — 10 3.7 3.7 0.3 
Βασικές μεταλλουργικές  — — — 14 10,9 10,9 0.9 
Οικοδομικών υλών  — — — 63 29,0 29,0 2.5 
-ύλου  — — — 108 26,8 26,8 2,3 
Υάλου και κεραμικής  — — — 43 31,8 31,8 2,7 
Χημικές  — — — 85 37,5 37,5 3,2 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . — — — 369 100,2 100,2 8,5 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  — — — 45 20,9 20,9 1,8 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού — — — 88 23,6 23,6 2.0 
Ειδών διατροφής  — — — 121 47,4 47,4 4.0 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... — — — 71 32,7 32,7 2.8 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων — — — 150 39,2 39,2 3,3 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη — — — 65 13,5 13,5 1.2 
Λοιπές  — — — 44 9.2 9,2 0.8 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . — — — 66 9.6 9.6 0.8 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια .... 2 3.8 0.3 — — 3.8 0.3 

Γεωργία, δάση, αλιεία  — — — — — — — 
Υπηρεσίες  181 46,4 48.4 3.9 

Τουρισμός  — — — 110 27,5 27,5 2.3 
Λοιπές  — — — 71 18,9 18,9 1,6 

Συνολικά δάνεια  20 485,3 40,1 

Σύνολο  50 1 211,8 100,0 1690 518,8 1177,5 (2) 100,0 

(2) Βλ. σημ. 2 του πίνακα 17.1. 
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Πίνακας 17.3: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας από ιδίους πόρους και πόρους του ΝΚΜ κατά το 1983 

Κατανομή κατά τομέα 

Δάνεια και εγγυήσεις 
Πιστώσεις αττό εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 
Σύνολο δανείων και πιστώσεων 

από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Τομέας Αριβμός 
σε εκατομ. 

ECU % Αριθμός 
σε εκοτομ. 

ECU 
σε εκατομ. 

ECU % 
Ενεργεία, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  162 3 902,2 71,4 484 173,4 3 732,7 72,5 

Ενέργεια  61 1681,5 30,7 35 57,9 1 739,4 33,8 

Παραγωγή  42 983,4 18,0 35 57,9 1041,3 20,2 
Πυρηνική ενέργεια  10 442,1 8.1 — — 442,1 8.6 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  6 130,2 2.4 — — 130,2 2.5 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  7 126,6 2.3 15 8.3 134,9 2.6 
Γεωθερμικοί σταθμοί και σταθμοί 
παραγωγής θερμότητας  7 46,5 0,9 9 22,5 69,0 1.3 
Υδρογονάνθρακες (ή  10 188,2 3,4 11 27.1 215,3 4.2 
εξόρυξη στερεών καυσίμων  2 49,8 0.9 — — 49,8 1,0 

Μεταφορά  19 698,1 12,7 — — 698,1 13,6 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος  8 274.5 5.0 — — 274,5 5.3 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  11 423,6 7,7 — — 423,6 8.3 

Επικοινωνίες  43 1124,8 20,6 242 79.1 1203,9 23,3 

Μεταφορές  30 532,0 9,7 282 79,1 611,1 11.8 
Σιδηροδρομικές  3 64,6 1.2 — — 64,6 1.3 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες  19 380.7 7.0 282 79.1 459,8 8,9 
Θαλάσσιες και πλωτές  3 12,6 0.2 — — 12.6 0,2 
Εναέριες  5 74,1 1.3 — — 74.1 1.4 

Τηλεπικοινωνίες  13 592,8 10,8 — — 592,8 11,5 

Υδραυλικές υποδομές  17 255,5 4.7 255,5 5,0 
Γεωργική ανάπτυξη  5 31,5 0.6 — — 31,5 0.6 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . , 12 224,0 4.1 — — 224,0 4.4 

Διάφορα έργα υποδομής  28 497,5 9.1 167 36,4 533,9 10,4 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής . . . 13 342,9 6.3 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . . 87 1565,3 28,6 3243 1043,2 1415,5 27,5 

Βιομηχανία  27 359,6 6.6 2 805 910,5 1 270,1 24,7 
Εξορυκτική  — — — 84 18,9 18,9 0.3 
Βασικές μεταλλουργικές  1 20,9 0,4 30 22,2 43,1 0,8 
Οικοδομικών υλών  2 16,5 0,3 206 76,6 93,1 1.8 
Ιύλου  — — — 246 59,6 59,6 1.2 
Υάλου και κεραμικής  2 16,2 0.3 78 55,7 71,9 1.4 
Χημικές  3 13,7 0.2 161 77,1 30,8 1.8 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 5 76,3 1.4 636 171,8 248,1 4,8 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  6 181,6 3,3 90 53,1 234,7 4,6 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 1 6.3 0.1 144 43,6 49,9 1.0 
Ειδών διατροφής  4 20,4 0,4 361 144,2 164,6 3,2 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... — — — 139 53,0 53,0 1.0 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 1 3.9 0,1 230 70,8 74,7 1.5 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη — — — 133 30,1 30,1 0,6 
Λοιπές  — — — 77 16.1 16.1 0,3 
Κτίρια και έργα πολιπκού μηχανικού . . — — — 186 17,7 17.7 0,3 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια .... 2 3.8 0.1 — — 3,8 0,1 

Γεωργία, δάση. αλιεία  — — — 53 24,5 24,5 0.5 

Υπηρεσίες  4 12.7 0,2 385 108,2 120,9 2.3 
Τουρισμός  1 0,8 265 75.5 76,3 1.5 
Λοιπές  3 11,9 0.2 120 32,7 44,6 0,8 

Συνολικά δάνεια  56 1 193,0 21,8 

Σύνολο  249 5467,5 100,0 3 727 1216,6 5148,2 (2) 

(ή Περιλαμβάνεται η διύλιση πετρελαίου (59.3 εκατομμύρια). 
(2) Δεν περιλαμβάνονται τα συνολικά δάνεια. 
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Πίνακας 18.1 : Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας αττό ιδίους πόρους κατά την περίοδο 1979—1983 (^] 

Κατανομή κατά τομέα 

Δάνεια και εγγυήσεις 
Πιστώσεις αττό εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 
Σύνολο δανείων και πιστώσεων 

από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

σε εκοτομ. σε εκατομ. σε εκοτομ. 
Τομέας Αριθμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 

Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
79.4 υποδομές  520 11 997,8 77,2 644 283,2 11822,5 79.4 

Ενέργεια  2(Χ) 5 917.3 38,1 59 94,7 6012,0 40,4 

Παραγωγή  148 4315,2 27,8 42 73.2 4 388,4 29,5 
Πυρηνική ενέργεια  44 2296,4 14.8 — — 2296,4 15,4 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  23 539,4 3,5 — — 539.4 3,6 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  21 641.5 4.1 17 15,7 657,2 4.4 
Γΐωθερμικοί σταθμοί και σταθμοί 

1.5 παραγωγής θερμότητας  18 188,1 1,2 13 27,7 215,8 1.5 
Υδρογονάνθρακες (2) 36 595.8 3,8 12 29.8 625,6 4,2 
εξόρυξη στερεών καυσίμων  6 54.0 0,4 — — 54.0 0,4 

Μεταφορά  52 1602,1 10,3 17 21,5 1 623,6 10,9 

Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος  22 604,8 3,9 17 21,5 626.3 4,2 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  30 997,3 6,4 — — 997,3 6,7 

Ετηκοινωνίες  144 3 350,4 21.5 585 188,5 3 538,9 23.8 

Μεταφορές  93 1 424,7 9.1 585 188,5 1 613,2 10,8 
Σιδηροδρομικές  8 185,2 1,2 — — 185,2 1.2 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες  53 907,8 5,8 564 163,5 1071,3 7,2 
Θαλάσσιες και πλωτές  20 110,9 0,7 20 24,9 135,8 0,9 
Εναέριες  12 220,8 1.4 1 0.1 220,9 1.5 

Τηλεπικοινωνίες  51 1 925,7 12,4 — — 1 925,7 13,0 

Υδραυλικές υποδομές  106 1 703,5 11,0 — _ 1 703,5 11.4 
3,3 Γεωργική ανάπτυξη  30 489,6 3.2 — — 489,6 3,3 

Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 76 1 213,9 7,8 — — 1 213,9 8.1 

Διάφορα έργα υποδομής  46 568,1 3,7 — — 568,1 3,8 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής . . . 24 458,5 2,9 — — — — 

Βιομι^χανία, γεωργία και υπηρεοίες . . . 284 3551,4 22,8 4 687 1540,8 3070,7 20,6 

Βιομηχανία  151 1436.8 9,2 4188 1 376,0 2 812,8 18,9 
Εξορυκτική  — — — 126 39,8 39.8 0.3 
Βασικές μεταλλουργικές  4 63,8 0,4 77 56,0 ΙΙΟθ 0,8 
Οικοδομικών υλών  16 177,0 1.1 380 145,5 322,5 2.2 
Ξύλου  2 13,0 0.1 446 88,7 101,7 0.7 
Υάλου και κεραμικής  8 72,9 0,5 94 59,5 132.4 0.9 
Χημικές  16 112,8 0.7 221 115,3 228,1 1.5 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 28 201,3 1.3 911 249.2 450,5 3,0 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  18 386,7 2.5 134 63.7 450,4 3.0 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . 12 73,3 0.5 197 63,9 137,2 0.9 
Ειδών διατροφής  22 125,8 0,8 661 239,7 365,5 2,4 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... 1 6,5 — 218 69,4 75,9 0,5 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 8 36,0 0,2 265 85,1 121,1 0,8 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη 8 42,1 0,3 238 73,9 116,0 0.8 
Λοιπές  2 5,4 — 96 17,2 22,6 0.2 
Κτίρια και έργα πολιπκού μηχανικού . . — — — 124 9,1 9.1 0.1 
Βιομηχανικά γήπεδο και κτίρια .... 6 120,2 0.8 — — 120,2 0,8 

Γεωργία, δάση, αλιεία  2 33,3 0,2 165 53,4 86.7 0,6 

Υπηρεσίες  9 59,8 0.4 334 111,4 171,2 1.1 

Τουρισμός  2 3,8 — 271 89,2 93,0 0.6 
Έρευνα και ανάπτυξη  2 7.4 — 7,4 — 
Λοιπές  5 48,6 0,3 63 22,2 70,8 0,5 

Συνολικά δάνεια  122 2021,5 13,0 

(1) Βλ. σημ. 1 του πίνακα 1. 
(2) Περιλαμβάνεται η διύλιση πετρελαίου (162.1 εκατομμύρια). 
(3) Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών αντιστοιχεί στο αδιάθετο υπόλοιπο των εκκρεμών συνολικών δανείων. 
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Πίνακας 18.2: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας από ττόρους του ΝΚΜ κατά την ττερίοδο 1979—1983 (^! 

Κατανομή κατά τομέα 

Δάνειο 
Πιστώσεις από εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 

Τομέας Αριθμός 

Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές 81 

Ενέργεια 33 
Παραγωγή 22 
Πυρηνική ενέργεια — 
Θερμοηλεκτρικοί σταϋμοί 8 
Υδροηλεκτρικοί σταβμοί 3 
Γtω<9εpμικoί σταθμοί και σταθμοί 
παραγωγής θερμότητας 3 
Υδρογονάνθρακες 4 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων 4 

Μεταφορά 11 
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 3 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου 8 

Εττικοινωνίες 22 

Μεταφορές 10 
Σιδηροδρομικές 3 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες 7 
Θαλάσσιες και πλωτές — 
Εναέριες — 
Λοιπές — 

Τηλεπικοινωνίες 12 

Υδραυλικές υποδομές 8 
Γεωργική ανάπτυξη — 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 8 

Διάφορα έργα υποδομής 16 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής ... 2 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες ... 30 

Βιομηχανία 4 
Εξορυκτική — 
Βασικές μεταλλουργυιές — 
Οικοδομικών υλών 1 
Ξύλου — 
Υάλου και κεραμικής — 
Χημικές — 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής ... — 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού 1 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . — 
Ειδών διατροφής — 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... — 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων — 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη — 
Λοιπές — 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . — 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια .... 2 

Γεωργία, δάση, αλιεία — 

Υτπιρεσίες — 
Τουρισμός — 
Έρευνα και ανάπτυξη — 
Λοιπές — 

Συνολικά δάνεια 26 

Σύνολο 111 

(1) και (3) Βλ- σημειώσεις του πίνακα 18,1. 

σε εκατομ. 
ECU Αριθμός 

σε εκατομ. 
ECU 

Σύνολο δανείων και πιστώσεων 
οπό εκκρεμή συνολικά δάνεια 

σε εκατομ. 
ECU % 

2266,9 75.1 167 36.4 2 235.5 81.8 

730,5 24,2 

441,2 14,6 

730,5 26.7 

589,2 

156,3 
147.2 

31.6 
58,4 
47.7 

289.3 
63,6 

225,7 

271,9 
65,3 

206,6 

19,5 

5,2 
4,9 

1.0 
1.9 
1.6 

9.6 
2.1 
7.5 

9.0 
2.2 
6,8 

589,2 

441.2 

156.3 
147.2 

31.6 
58,4 
47.7 

289.3 
63,6 

225,7 

271.9 
65,3 

206,6 

21,6 

271,0 

608,4 

67,8 

317,3 10,5 

9,0 

271,0 9,0 

20,2 

2.2 

167 36.4 

16,1 

5.7 
5.4 

1.2 
2.1 
1,7 

10,6 
2.3 
8,3 

10,0 
2.4 
7.6 

317,3 11,6 

271,0 9,9 

271,0 9,9 

644,8 23,5 

750,5 24,9 1523 482,4 498,4 18.2 

16,0 0.5 1342 436,0 452,0 16,5 

6.8 

5.4 

3,8 0.1 

734,5 24,4 

— 10 3,7 3,7 0,1 
— 14 10,9 10,9 0,4 
0,2 63 29,0 35,8 1,3 

108 26,8 26,8 1,0 
— 43 31,8 31,8 1.2 
— 85 37,5 37,5 1.4 
— 369 100,2 100,2 3,7 
0.2 45 20,9 26,3 1,0 
— 88 23,6 23,6 0,9 
— 121 47,4 47,4 1.7 
— 71 32,7 32,7 1,2 
— 150 39,2 39,2 1,4 
— 65 13,5 13,5 0.5 
— 44 9,2 9,2 0.3 
— 66 9,6 9,6 0.3 
0.1 — — 3,8 0.1 

181 46,4 46,4 1.7 
— 110 27.5 27,5 1.0 

— 71 18,9 18,9 0.7 

3 017,4(3) 100,0 518,8 2733,9 (3) 100,0 
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Πίνακας 18.3: Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας από ιδίους πόρους και πόρους του ΝΚΜ κατά την περίοδο 
1979-1983(^1 

Κατανομή κατά τομέα 

Δάνεια και εγγυήσεις 
Πιστώσεις από εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 
Σύνολο δανείων και πιστώσεων 

από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

σε εκστομ. σε εκστομ. σε εκστομ. 
Τομέας Αριθμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  601 14 264,7 76,8 811 319,6 14 058,0 79,8 

Ενέργεια  233 6 647,8 35,8 59 94,7 6 742,5 38,3 
Παραγωγή  170 4 756,4 25,6 42 73,2 4 829,6 27,4 
Πυρηνική ενέργεια  44 2296,4 12,4 — — 2296,4 13,0 
Θερμοηλεκτρικοί σταϋμοί  31 695,7 3.7 — — 695,7 3,9 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  24 788,7 4,2 17 15,7 804,4 4.6 
Γΐω^ερμικοί σταβμοί και σταθμοί 
παραγωγής Θερμότητας  21 219,7 12 13 27,7 247,4 1.4 
ΥδρογονάνΘρακες(^]  40 654,2 3.5 12 29,8 664,0 3.9 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων  10 101,7 0.6 — — 101,7 0,6 
Μεταφορά  63 1891,4 10,2 17 21,5 1 912,9 10,9 
Γοαμμές ηλεκτρικού ρεύματος  25 668,4 3.6 17 21.5 689,9 3.9 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  38 1223.0 6.6 — — 1223,0 7.0 

Επικοινωνίες  166 3939,6 21,2 585 188,5 4128,1 23,4 
Μεταφορές  103 1696,6 9.1 585 188,5 1 885,1 10,7 
Σιδηροδρομικές  11 250,5 1.3 — — 250,5 1.4 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες  60 1 114,4 6,0 564 163,5 1277,9 7.2 
Θαλάσσιες και πλωτές  20 110,9 0,6 20 24.9 135,8 0.8 
Εναέριες  12 220,8 1.2 1 0,1 220,9 1.3 

Τηλεπικοινωνίες  63 2243,0 12,1 — — 2243,0 12,7 

Υδραυλικές υποδομές  114 1 974,5 10,6 — — 1 974.5 11,2 
Γεωργική ανάπτυξη  30 489,6 2,6 — — 489,6 2,8 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 84 1484,9 8,0 — — 1484,9 8.4 

Διάφορα έργα υποδομής  62 1 176,5 6.3 167 36,4 1 212,9 6.9 

Συνολικά δάνεια για έργα υποδομής . . . 26 526,3 2,9 — — — — 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . . 314 4 301,9 23^ 6210 2023,2 3569,1 m 
Βιομηχανία  155 1452,8 7,8 5 530 1 812,0 3 264,8 18,5 

Εξορυκτική  — — 136 43,5 43,5 0.3 
Βασικές μεταλλουργικές  4 63,8 0.3 91 66,9 130,7 0.8 
Οικοδομικών υλών  17 183,8 1.0 443 174,5 358,3 2.0 
"ύλου  2 13,0 0,1 554 115,5 128,5 0.7 
Υάλου και κεραμικής  8 72,9 0,4- 137 91,3 164,2 0.9 
Χημικές  16 112,8 0,6 306 152,8 265,6 1.5 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 28 201,3 1.1 1 280 349,4 550,7 3.1 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  19 392,1 2,1 179 84,6 476,7 2.7 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλυ(θύ . . 12 73,3 0,4 285 87,5 160,8 0,9 
Ειδών διατροφής  22 125,8 0,7 782 287.1 412,9 2,4 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... 1 6,5 — 289 102,1 108,6 0,6 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων 8 36,0 0,2 415 124,3 160,3 0.9 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη 8 42,1 0,2 303 87,4 129,5 0.7 
Λοιπές  2 5,4 — 140 26,4 31,8 0.2 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού . . — — — 190 18.7 18,7 0.1 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια .... θ 124,0 0,7 — — 124,0 0,7 

Γεωργία, δάση, αλιεία  2 33,3 0,2 165 53,4 86,7 0.5 

Υπηρεσίες  9 59,8 0,3 515 157,8 217,6 1.2 
Τουρισμός  2 3,8 — 381 116,7 120,5 0,7 
Έρευνα και ανάπτυξη  2 7,4 — — — 7,4 — 
Λοιπές  5 48,6 0,3 134 41.1 89,7 0,5 

Συνολικά δάνεια  148 2 756,0 14,9 

Σύνολο  915 18 566,6 (3) 100,0 7 021 2 342,8 17627,1 (3) 100,0 

(f), (2) και (3) Βλ. σημειώσεις του πίνακα 18.1. 
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Πίνακας 19: Συνολικά δάνεια και διατεθείσες πιστώσεις που χορηγήθηκαν στο εσιοτερικό της Κοινότητας 
κατά την περίοδο 1979—1983 

Κατανομή κατά στόχο οικονομικής πολιτικής και θέση 

Συνολικά δάνεια 0) που 
υπογράφηκαν από το 

1979 έως το 1983 
Διατεθείσες πιστώσεις από το 

1979 εως το 1983 

Αριθμός 
σε εκατομ. 

ECU Αριθμός 
σε εκατομ 

ECU 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-
Ιταλία  50 1 147.0 2 034 838,8 
Ελλάς  13 198,1 197 132,1 
Ιρλανδία  18 176,2 1379 162,2 
Γαλλία  7 159,9 (2) 562 114,0 
Ηνωμένο Βασίλειο  10 120,5 199 103,9 
Δανία  7 31,8 110 28,3 
Βέλγιο  4 30,2 29 30,2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» 
αϊτό ιδίους πόρους 
Γαλλία  14 236,2 602 210,0 
Ελλάς  1 31,5 — — 
οπό πόρους του ΝΚΜ 
Ελλάς  1 31,5 — — 

Σύνολο περιφερειακής ανάπτυξης  125 2162,9 5112 1 619,4 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ίδιοι πόροι 
Βιομηχανία 
Ιταλία 4 . . 9 115,6 114 104,4 
Γαλλία » . . , 1 21,8 47 18,8 
Ελλάς  1 9.8 9 6.8 
Δανία  1 6,1 — — 
Ιρλανδία  1 4.5 7 1.4 
Έργα υποδομής 
Ιταλία , 5 116,4 18 45,9 
Δανία  3 45,0 6 10,2 
Γ αλλία  1 29.4 18 17.1 
Πόροι ΝΚΜ 
Βιομηχανία 
Ιταλία  1 18,9 27 16,2 
Έργα υποδομής 
Γαλλία  1 36.4 167 36,4 

Σύνολο ορθολογυπις χρήσης της ενεργείας  24 403,9 413 257JZ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ MME 
Πόροι ΝΚΜ 
Ιταλία  11 482,1 491 303,8 
Γαλλία  6 143,2 851 140,3 
Ηνωμένο Βασίλειο  5 68,1 75 11.4 
Δανία  3 22,1 79 10,6 

Σύνολο παραγωγικών επενδύσεων των MME  25 715,5 1496 466,1 

Μερικό σύνολο — ίδιοι πόροι  146 2 480,0 5 331 1 824,0 
Μερικό σύνολο — πόροι ΝΚΜ  28 802,3 1690 518,7 

Γενυιό σύνολο  174 3 282,3 7 021 2 342.7 

(1) Συνολικό ύφος των ορίων των πιστώσεων που έχουν ανοιχθεί με την υπογραφή δανειακών συμβάσεων. 
(2) Από τα οποία 18,1 εκατομ. ECU καταχωρούνται επίσης στον «εκσυγχρονισμό και μετατροπή επιχειρήσεων·. 
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Πίνακας 20: Πιστώσεις από συνολικά δάνεια που χορηγήθηκαν στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1983 και κατά την 
περίοδο 1979—1983 

Κατανομή κατά περιοχή και οικονομικό στόχο 

1983 1979-1983 1983 1979-1983 
σε εκστομ. σε εκατομ. σε εκστομ. σε εκατου. 

Αριβμός ECU Αριθμός ECU Αριθμός ECU Αριθμός ECU 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Βέλγιο  
Αμβέρσα  

— — 29 
8 

30,2 
6,4 

Ιρλανδία  42 5.2 1379 162,2 

Αινώ  6 8,5 Γαλλία (1) 511 97,9 562 114,0 Λιέγη  6 4,9 Ακουιτανία  64 10,0 71 11.4 
Λιμβούργο  3 1.6 Ωβέρνη  51 7.8 58 10,0 
Λουξεμβούργο  1 0,8 Κάτω Νορμανδία . . . . 36 5,3 36 5,3 
Ναμύρ  1 1,2 Βρετάνη  103 24,2 108 25,9 
Ανατολική Φλάντρα .... 5 4.9 Κέντρο  3 0.3 4 0,6 
Δυτική Φλάντρα  1 1.9 Καμπανία-Αρδέννες . . . , . 1 0.1 1 0.1 Δυτική Φλάντρα  

Κορσική  19 3.0 20 3.5 
Δανία  27 6.5 110 28,3 Φρανς Κοντέ  1 0.1 1 0,1 
Ανατολικά του Μεγάλου Βελτ 

28,3 
Ανω Νορμανδία . . . . 6 2.4 6 2,4 

(εκτός της Κοπεγχάγης) . . 8 1,3 17 3.8 Λσνγκεντόκ-Ρουσσιγιόν , . 12 2.6 15 3.6 
Δυτικά του Μεγάλου Βελτ , . 19 5.2 93 24.5 Λιμουζίν  17 2,8 18 2,9 Δυτικά του Μεγάλου Βελτ , . 

Λωρραίνη  20 2,1 28 3,5 Ελλάς  94 60,9 197 132,1 Μιντί-Πυρηνσίσ . . . . . . 21 3.6 27 7,4 
Κρήτη  8 7.5 15 13,4 Βορράς-Πα ντε Καλαί . . 23 5,4 24 5.8 
Ήπειρος  1 0.8 5 4,7 Λουάρ  48 9,0 58 12.1 
Ανατολική Στερεά .... 23 11.1 52 25.8 Πικαρδίσ  25 6,8 25 6,8 
Νησιά του ανατολικού Αιγαίου 3 4.5 8 8.6 Πουστού-Σαρέντ , , 48 10,6 49 10.7 
Κεντρική και Δυτική 

8.6 
Προβηγκία-Κυανή Ακτή 4 1,1 4 1.1 

Μακεδονία  16 9.8 38 25.2 Ρον-Αλπ  9 0.8 9 0,8 
Ανατολική Μακεδονία . . . 9 4,0 17 9.1 Ιταλία  914 303,4 2 034 838,8 
Πελοπόννησος-Δυπκή Αβρούζια  61 21.7 181 79,7 
Στερεά  17 9.2 27 14,9 Βασιλικάτα  15 2.0 44 11,2 
Θεσσαλία  12 8.9 20 19.3 Καλαβρία  33 5,4 112 23,8 Θράκη  1 0.7 6 2.6 Καμπανίσ  116 55.7 303 160,5 
Πολυπεριφερειακά Φριούλι-Βενέτσια 27 9.2 71 22,3 

128,1 
προγράμματα  4 4.4 9 8.5 Τζούλια  

Λάτιο  83 37,5 206 

22,3 

128,1 
Ηνωμένο Βασίλειο .... 20 12,5 199 103,9 Μάρκες  96 33.4 142 62.3 
Σκωτία  — — 24 13,3 Μολίσε  19 5.7 38 15,5 
Βόρεια Αγγλία  3 2.5 44 29,2 Πούλια  92 21,3 235 76,6 
Βορειοδυτική Αγγλία . . . 2 0.1 25 3,9 Σαρδηνία  149 28.3 196 55.7 
Νοτιοδυτική Αγγλία .... 2 0.3 17 16,6 Σικελία  89 21,6 225 68.4 
Γ ιόρκσάιρ και Χαμπερσάιντ 4 4.4 31 19,0 Τοσκάνη  40 15,9 94 31,2 
Ανατολικά Μίντλσντς . , . 2 2.9 8 4.1 Τρεντίνο-Άνω Αδίγη . . . 23 13,6 70 39,1 
Ουαλλία  1 0.1 37 13.4 Ούμπρια  58 26,9 101 56,4 
Βόρειος Ιρλανδία  6 2.2 13 4.4 Βένετο  13 5.2 16 8,0 

Μερικό σύνολο περιφερειακής ανάπτυξης και βιομηχανίας από ιδίους πόρους της Τράπεζας 1608 486,4 4510 1 409,4 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Γαλλία  . . 282 79.1 602 210,0 
Ακουιτανία  . . 18 6,9 47 18,5 
Ωβέρνη  71 13,5 84 20,5 
Κάτω Νορμανδία . . . 5 3,6 13 12,5 
Βρετάνη  32 10.9 51 32,1 
Κέντρο  . . 3 3,6 

Κορσική  
Ανω Νορμανδία , .  
Λανγκεντόκ-Ρουσιπγιόν 
Λιμουζιν  
Μιντί-Πυρηναία . .  
Βορράς-Πα ντε Κολαί 
Λουάρ  
Πουστού-Σαρέντ . . 

Μερικό σύνολο περιφερειακής ανάπτυξης και έργων υποδομής από ιδίους πόρους της Τράπεζας 282 79,1 602 210,0 

Σύνολο περιφερειακής ανάπτυξης από ιδίους πόρους της Τράπεζας . . 1890 565,5 5112 1 619,4 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δανία  2 4,9 6 10,2 
— από ιδίους πόρους Ελλάς  2 0.3 9 6.8 — από ιδίους πόρους 

Ιρλανδία  — — 7 1.4 
Γ αλλίσ  65 35,9 65 35,9 
Ιταλία  78 91,2 132 150,3 

— από πόρους του ΝΚΜ Γαλλία  167 36,4 167 36,4 
Ιταλία  27 16,2 27 16,2 

Σύνολο ορθολογικής χρήσης της ενέργειας  341 185,0 413 257,2 
από τα οποία βιομηχανία  139 90,7 204 147,6 
από τα οποία έργα υποδομής  202 94,3 209 109,6 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΩΝ MME Δανία  79 10,6 79 10,6 
Από πόρους του ΝΚΜ Γαλλία  851 140,3 851 140,3 Από πόρους του ΝΚΜ 

Ιταλία  491 303,8 491 303,8 
Ηνωμένο Βασίλειο . . . 75 11,4 75 11,4 

Σύνολο παραγωγικών επενδύσεων των MME  . 1496 466,1 1496 466.1 

Γενικό σύνολο  3 727 1 216,6 7021 2342,7 
από τα οποία από ιδίους πόρους  2037 697,8 5 331 1824.0 
από τα οποία από πόρους του ΝΚΜ  , 1690 518.8 1690 518,7 

13 
5 

75 
49 
14 

4.4 
1.5 

12.5 
16.3 
9.4 

44 
13 

230 
77 
29 
1 

1.0 
3,8 

13.2 
3,2 

40,9 
38.5 
21,2 
1.0 

(ή Από τα οποία καταχωρούνται στον «εκσυγχρονισμό και μετατροπή επιχειρήσεων»: —12.6 εκατομ. κατά το 1983 
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Πίνακας 21 : Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1979—1983 

Κατανομή κατά δέση επενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

250,0 
360,0 

133,7 
310,0 

30,0 
111,0 
56,0 

118,0 
38,3 
37,0 
19,2 

24.0 
30.0 
8.0 

40,0 

60.0 

29.1 

12,9 

13,9 

4,1 

100,0 

Σύνολο 

.164-
23.6 

8,8 
20,3 

Δάνεια από ιδίους Πράξεις με πόρους 
πόρους προϋπολογισμού 

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

Υποψήφιες χώρες 610,0 48,7 810,0 
Ισπανία 250.0 20,0 — r.- — 
Πορτογαλία 360,0 28,7 — — 

Λοιπές 642,9 51,3 272.3 100,0 915,2 

Βόρεια Μεσόγειος (1) 223.7 17,9 220,0 80,8 443,7 

Γιουγκοσλαβία 133,7 10,7 — — 
Τουρκία 90.0 7,2 220,0 80,8 

Μαγκρέμπ 163,0 13.0 34,0 12,5 197,0 

Αλγερία 30,0 2,4 — — 
Μαρόκο 92,0 7,3 19,0 7,0· 
Τυνησία 41.0 3,3 15,0 5,5 

Μασράκ 203,2 16.2 9,3 3,4 212,5 

Αίγυπτος 118,0 9,4 — — 
Ιορδανία 32,5 2,6 5,8 2,1 
Λίβανος 37.0 2,9 — — 
Συρία 15,7 1,3 3,5 1,3 

Λοιπές 53,0 4.2 9,0 3,3 62.0 
Κύπρος 20.0 1,6 4,0 1,5 
Ισραήλ 30,0 2,4 — — 
Μάλτα 3.0 0,2 5,0 1.8 

Σύνολο 1252.9 100,0 272.3 100,0 1 525,2 

(1) Στο ποσό αυτό προστίθενται τα δάνεια που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα το 1979 και το 1980 ύψους 205 εκατομ, από ιδίους πόρους της Τρά πεζας και 10 εκατομ. από 
πόρους του προϋπολογισμού. 

2,0 
7,3 
3,6 

7.7 
2,5 
2.4 
1.3 

1.6 
2.0 
0,5 
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Πίνακας 22: Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες κατά την περίοδο 1979—1983  

Κατανομή κατά τομέα 

Χορηγήοεις 
Πιστώσεις από εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 
Σύνολο δανείων και πιστώσεων 

από εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Τομέας 
σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. 

Τομέας Αριθμός ECU % Αριθμός ECU ECU % 
Ενέργεια, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές .... . - 54 1038,5 68,1 35 38,9 1038,4 71.9 

Ενέργεια  25 526,6 34,5 3 6,0 532,6 36,9 
Παραγωγή  17 380,1 24,9 3 6.0 386,1 26,7 
Θερμοηλεκτρικοί σταϋμοί  12 229,0 15,0 — — 229,0 15,9 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  3 121,0 7,9 — — 121,0 8,4 
Υδρογονάνθρακες  2 30,1 2.0 1 0,7 30,8 2,1 
Στερεά καύσιμα  — — — 2 5.3 5,3 0.3 
Μεταφορά  β 146,5 9,6 146,5 10,2 
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος  7 131,5 8.6 — — 131,5 9.1 
Αγωγοί αερίου και πετρελαίου  1 15,0 1.0 — — 15,0 10 

Επικοινωνίες  21 425,9 27,9 14 9,0 434,9 30,1 
Μεταφορές  21 425,9 27,9 14 9,0 434.9 30,1 
Σιδηροδρομικές  5 92,0 6,0 — — 92,0 6,4 
Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες  6 151,9 10,0 14 9.0 160,9 11.1 
Θαλάσσιες και πλωτές  8 136,0 8,9 — — 136,0 9,4 
Εναέριες  2 46,0 3.0 — — 46,0 3.2 

Υδραυλικές υποδομές  4 30,0 2,0 13 13,2 43,2 3,0 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) . . 4 30,0 2.0 13 13,2 43,2 3.0 

Διάφορα έργα υποδομής  1 17,0 1.1 5 10,7 27.7 1.9 

Συνολικά δάνεια  3 39,0 2.6 — — — — 

Βιομηχανία, γεωργία και ιητηρεσίες . . . 42 486,7 31,9 594 320,9 405,8 28,1 

Βιομηχανία  6 44.9 2,9 576 309,1 354,0 24,5 
Εξορυκτική  — — — 21 10,3 10,3 0,7 
Βασικές μεταλλουργικές  — — — 13 8,7 8,7 0,6 
Οικοδομικών υλών  1 15,0 1.0 61 43,9 58,9 4,1 
Ξύλου  — — — 56 28,0 28,0 1,9 
Υαλου και κεραμικής  1 1,9 0.1 22 16,4 20,3 1,4 
Χημικές  — — — 44 31.7 31.7 2,2 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . — — — 86 45,0 45,0 3,1 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  — — — 22 8,5 8.5 0.6 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . , — — — 26 17,4 17,4 1.2 
Ειδών διατροφής  — — — 114 46,3 46,3 3.2 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... — — — 43 13,1 13,1 0,9 
Χαρτοπολτού, χάρτου  2 20.0 1,3 23 12,9 32,9 2,3 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη — — — 33 14,3 14,3 1.0 
Λοιπές  — — — 5 1.5 1,5 0,1 
Κτίρια και έργα πολιπκού μηχανικού . . — — — 4 2,9 2.9 0,2 
Βιομηχανικά γήπεδα και κτίρια .... 2 8,0 0,5 3 6,2 14.2 1.0 

Γεωργία, δάση, αλιεία  5 40,0 2.6 1 0,2 40,2 2.8 

Υπηρεσίες  — — 17 11.6 11,6 0,8 
Τουρισμός  — — — 7 9.4 9,4 0.7 
Λοιπές  — — — 10 2.2 2,2 0.1 

Συνολικά δάνεια  31 401,8 26,4 

Σύνολο  96 1525ί(3) 100,0 629 359,8 1444,2 (3) 100,0 

{') Βλ. σημ. 1 του πίνακα 1. 

(2) Δάνεια οπό τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (1 252,9 εκστομ.) και πράξεις με ειδικούς όρους από πόρους προϋπολογισμού των ι^κιτών μελών και της Κοινότητας 
που καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα της Τράπεζας (272,3 εκατομ.). 

(3) Η διαιρορό μεταξύ των δύο αυτών ποσών ανπστοιχεί στο αδιάθετο υπόλοιπο των εκκρεμών συνολικών δανείων. 
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Πίνακας 23: Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και τις υπερττόνηες χώρες και 
εδάφη (ΥΧΕ) κατά την περίοδο 1976—1983 (Συμβάσεις της Λομέ) 

Κατανομή κατά βέση εττενδυτικού σχεδίου και προέλευση πόρων 

(σε εκατομ. ECU) 

Πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 
Δάνεια από ιδίους πόρους από πόρους προϋπολογισμού Σύνολο χορηγήσεων (η 

Λομέ I Αομε I I Σύνολο Λομέ I Λομέ 11 Σύνολο Λομέ I Λομέ Ι! Σύνολο 

ΑΦΡΙΚΗ 338.5 293,7 632,2 94,26 97,08 191,34 432,76 390,78 823,54 
Δυτική Αφρική 192,5 102,0 294,5 41,14 27,20 68.34 233,64 129,2 362,84 
Μπενίν . - - - 0,35 - 0,35 0,35 - 0,35 
Πράσινο Ακρωτήριο ... — — — 3,58 1,8 5,38 3,58 1.8 5.36 
Ακτή Ελεφαντοστού . . . 47.4 21,6 69,0 2,93 2,43 5,36 50,33 24,03 74,36 
Γκάμπια - - - 2,39 - 2.39 2,39 - 2,39 
Γκάνα 16,0 — 16,0 2,25 6,0 8,25 18,25 6,0 24,25 
Γουινέα 4,4 — 4,4 0,3 — 0.3 4.7 — 4.7 
Ανω Βόλτα 8,0 — 8.0 7,93 — 7,93 15.93 — 15,93 
Λιβερία ... 7.4 — 7,4 0,29 0.7 0,99 7,69 0.7 8,39 
Μαλί - - - 6.36 - 6,36 6,36 - 6,36 
Μαυριτανία 25.0 — 25,0 — — — 25.0 — 25,0 
Νίγηρ 6.0 10.0 16,0 0.9 — 0.9 6,9 10,0 16,9 
Νιγηρία 50,0 40,0 90.0 - — - 50,0 40,0 90,0 
Σενεγάλη 12.0 21.0 33,0 8,47 4.65 13.12 20,47 25,65 46,12 
Τόγκο 16.3 4.4 20.7 5,25 - 5.25 21.55 4.4 25,95 
Περιφερειακή Τράπεζα 
Ανάπτυξης 5.0 5.0 0.14 11.62 11.76 0.14 16.62 16,76 
Κεντρική και Ισημερινή 
Αφρική 32,6 71.7 104.3 24,96 20,08 45.04 57,56 91.78 149,34 
Μπουρούντι — — — 0.5 5,3 5.8 0.5 5.3 5,8 
Καμερούν 32,6 45.7 78,3 5,0 — 5.0 37,6 45,7 83,3 
Κεντροαφρικανική Δημο
κρατία — — — — 5,1 5.1 — 5,1 5,1 
Κονγκό — 4,0 4.0 3,32 0,48 3.8 3.32 4.48 7,8 
Γκσμπόν - 22.0 22.0 - 2.5 2.5 - 24,5 24.5 
Ρουσντα - - - 3,0 0.7 3,7 3.0 0.7 3,7 
Τσαντ — — — 7,5 — 7.5 7.5 — 7,5 
Ζαΐρ — — — 5.64 6,0 11.64 5.64 6,0 11,64 
Ανατολική και Μεσημβρινή 
Αφρική 113.4 120,0 233.4 28,16 49.8 π.96 141.56 169.8 311,36 
Μποτσουάνα 6,5 19,0 25.5 1,75 — 1,75 8.25 19,0 27,25 
Καμόρες , — 0.02 0.16 0,18 0,02 0,16 0,18 
Τζιμττουτί - - - 1.0 2,26 3,26 1.0 2,26 3,26 
Αιθιοπία — — — — 0.5 0,5 — 0,5 0,5 
Κένυα 52.4 23.5 75.9 1,25 1,55 2,8 53,65 25.05 78,7 
Λεσότο — — — 0.1 3,0 3,1 0,1 3,0 3,1 
Μαδαγασκάρη - - - 2,45 7,17 9,62 2,45 7,17 9,62 
Μαλάουι 14.5 - 14,5 1,55 6.0 7,55 16,05 6,0 22,05 
Μαυρίκιος 12.5 4,0 16,5 0,03 0,5 0,53 12,53 4,5 17,03 
Ουγκάντα - - - 0,35 10,0 10,35 0,35 10,0 10,35 
Σεϋχέλλες - - - 0,58 1.0 1.58 0.58 1,0 1,58 
Σομαλία - - - 0.25 2,56 2,81 0,25 2,56 2,81 
Σουδάν - - - 6.5 0,2 6,7 6,5 0.2 6,7 
Σουαζιλάνδη 12,0 7,0 19,0 1,15 — 1,15 13,15 7,0 20,15 
Τανζανία 5,0 - 5,0 7,75 7.5 15,25 12.75 7.5 20,25 
Ζάμπια 10.5 31.5 42,0 3,43 1,5 4,93 13,93 33,0 46,93 
Ζιμπάμπουε — 35,0 35,0 — 5,4 5,4 — 40,4 40,4 
Περιφερειακή Τράπεζα 
Ανάπτυξης — — — — 0.5 0.5 — 0,5 0,5 
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ 20,5 14,0 34,5 3,38 9.0 12.38 23,88 23,0 46,88 

Περιφερειακή Τράπεζα 
Ανάπτυξης 3,0 — 3,0 — - - 3,0 - 3,0 
Μπαρμπάντος 7.5 4.0 11,5 — — — 7.5 4,0 11,5 
Μπελίζ - 2.0 2.0 - 0.6 0.6 - 2,6 2,6 
Δομίνικος - - - - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 
Γρενάδα — — — — 2,4 2,4 — 2,4 2,4 
Γουιάνα — — — 3.2 — 3,2 3,2 — 3,2 
Ιαμαϊκή - - - - 5,0 5,0 - 5,0 5,0 
Αγία Λούκια - - - 0.18 - 0.18 0,18 - 0,18 
Τρινιντσντ και Τομπάγκο . 10,0 8.0 18,0 _ — _ 10,0 8.0 18,0 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ . . . 31.0 59,9 90,9 2,07 21,57 23,64 33,07 81,47 114.54 
Φίτζι 24.0 12.0 36,0 0,17 1,8 1,97 24,17 13,8 37,97 
Κιριμπάτι — — — — 0,2 0.2 — 0.2 0,2 
Παπούα-Νέα Γουινέα . . 7.0 47,9 54,9 1,9 13.8 15,7 8.9 61,7 70,6 
Δυτική Σσμόα — — — — 3,32 3,32 — 3,32 3.32 
Τόνγκα - - - - 1,32 1,32 - 1,32 1,32 
Τουβαλού - - ~ - 0,13 0,13 - 0,13 0,13 
Βανουάτου — — — — 1.0 1,0 — 1.0 1,0 
Σύνολο κρατών ΑΚΕ . . . 390,0 367,6 757,6 99,71 127,65 227,36 489,71 495,25 984,96 
ΥΧΕ 7,0 3,0 10^ W 4^34 Μ9 W 7,34 16,39 

Γενικό σύνολο 397,0 370,6 767,6 101,76 132,0 233,76 499,2 502,6 1 001,35 

(ή Δεν περιλαμβάνονται τα 146,1 εκατομμύρια από τους ιδίους πόρους και τα 142 εκατομμύρια από τους πόρους του EIA που έχουν χορηγηθεί από το 1964 έως το 1976  
στα πλαίσια των δύο συμβάσεων της Γιαουντέ. 
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Πίνακας 24: Χορηγήσεις στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και τις υττερττόνηες χώρες και 
εδάφη (ΥΧΕ) κατά την περίοδο 1976—1983 (Συμβάσεις της Λομέ) (ή (2) 

Κατανομή κατά τομέα 

Χορηγήσεις 
Πιστώσεις από εκκρεμή 

συνολικά δάνεια 

Σύνολο ατομικών 
δανείων και πιστώσεων από 

εκκρεμή συνολικά δάνεια 

Τομέας Αριθμός 
σεεκοτομ. 

ECU % Αριθμός 
σε εκοτομ. 

ECU 
σε εκστομ. 

ECU % 
Ενεργεία, επικοινωνίες και λοιπές 
υποδομές  43 335,4 33,5 6 3.6 339,0 37,5 

Ενέργεια  32 281,4 28,1 5 2.6 284,0 31,4 
Παραγωγή  27 228,4 22,8 4 2,0 230.4 25,5 
Πυρηνική ενέργεια  1 15,0 1.5 — — 15.0 1.7 
Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  11 65,9 6,6 3 1.8 67.7 7,5 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  13 131,0 13,1 1 0.2 131,2 14,5 
Γεωθερμικοί σταθμοί  1 9.0 0,9 — — 9.0 1.0 
Υδρογονάνθρακες  1 7,5 0,7 — — 7.5 0.8 
Μεταφορά  5 53,0 5.3 1 0.6 53,6 5,9 
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος  5 53,0 5,3 ; 0.6 53.6 5.9 

Επικοινωνίες  11 54.0 5,4 1 1.0 55,0 6,1 
Μεταφορές  8 19,0 1.9 — — 19.0 2.1 
Σιδηροδρομικές  1 10,0 1.0 — — 10.0 1.1 
Θαλάσσιες  7 9.0 0.9 — — 9,0 1.0 
Τηλεπικοινωνίες  3 35,0 3,5 1 1.0 36,0 4.0 

Βιομηχανία, γεωργία και υπηρεσίες . . . 193 666,0 66,5 244 106,2 566,1 62,5 

Βιομηχανία  78 407,1 40,6 205 97.7 504,8 55,8 
Εξορυκτική  9 123,7 12.4 7 3,5 127,2 14.1 
Βασικές μεταλλουργικές  4 20,0 2.0 8 3,9 23,9 2.6 
Οικοδομικών υλών  12 54,4 5.4 9 4.1 58,5 6,5 
"ύλου  1 3,2 0.3 13 6.6 9.8 1,1 
Υάλου και κεραμικής  2 4,0 0.4 6 4,3 8,3 0,9 
Χημικές  11 46,9 4.7 11 8,4 55,3 6.1 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής . . . 1 0.5 0.1 18 6,9 7,4 0.8 
Αυτοκινήτων, τροχαίου υλικού  1 3.5 0.3 10 3.3 6,8 0.8 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . — — — 3 2.6 2.6 0,3 
Ειδών διατροφής  28 118,3 11,8 53 27.5 145,8 16,1 
Υφαντικών ειδών και δέρματος .... 7 21.4 2,1 26 10,0 31.4 3.5 
Χαρτοπολτού, χάρτου  — — — 22 11.0 11.0 1.2 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη 2 11.2 1,1 19 5.6 16,8 1.8 

Γ εωργία  — — — 2 0.9 0.9 0.1 

Υπηρεσίες  49 34.0 3.4 37 7,6 41.6 4.6 
Τουρισμός  7 19,3 1.9 27 6.5 25,8 2.9 
Μελέτες και τεχνική βοήθεια  42 14.7 1.5 10 1.1 15,8 1.7 

Συνολικά δάνεια  49 206.1 20,8 — — — — 

Τράπεζες ανάπτυξης  17 18,8 1.9 — — 18,8 2.0 

Σύνολο  236 1001,4(3) 100,0 250 109,8 905,1 (3) 100.0 

(ή Βλ. σημ. 1 του πίνακα 1. 

(2) Δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (767,6 εκατομ.) και πράξεις με επιχειρηματικά κεφάλαια από πόρους προϋπολογισμού των κρατών μελών μεσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης που καταχωρούνται εκτός ισολογισμού στο ειδικό τμήμα της Τράπεζας (233,8 εκατομ.) 

(3) Η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ποσών αντιστοιχεί στο αδιάθετο υπόλοιπο των εκκρεμών συνολικών δανείων. 
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Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην 

BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT 
100, Bd. Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg 
Τηλ. 43 79-1 — Télex 3530 bnkeu lu — Télécopieur 43 77 04 

ή στα γραφεία της 

Υπηρεσία Ιταλίας  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma  
Τηλ. 49 79 41 — Télex 611130 bankeu I 
Télécopieur 474 58 77 

Γραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες  
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Τηλ. 230 98 90 — Télex 21721 bankeu b 
Télécopieur 230 58 27 

Γραφείο Συνδέσμου για το Ηνωμένο Βασίλειο  
68, Pall Mall — London SW1 Y5ES 
Τηλ. 839 3351 — Télex 919159 bankeu g  
Télécopieur 930 99 29 

Γραφείο Εκπροσώτηισης στην Αθήνα 
Υψηλσντου 13-15, Κολωνάκι 
Τηλ. 7249 811/4 — Télex 22 2126 bkeu gr  
Télécopieur 7249 814 

όπου διατίθενται και οι επόμενες εκδόσεις: 

Κατασταπκό και άλλες διατάξεις που διέπουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σεων 1981, σελ. 36 (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

ετήσια έκθεση 
από το 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, από το 1972 στη δανική και το 1980 στην ελληνική γλώσσα) 

ETE Πληροφορίες 
Τριμηνιαίο δελτίο πληροφοριών 
(DA, DE, EN, FR, GR, IT. NL) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 1958—1983 
1983, σελ. 112 (DA. DE, EN, FR. GR. IT, NL) 

Δάνεια και εγγχιήσεις στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
1981, σελ. 24 (DA. DE. EN, FR, GR, IT. NL) 

Χορηγήσεις στο πλαίσιο της δεύτερης σύμβασης της Λομέ 
1980, σελ. 24 (DA. DE, EN, FR, IT, NL) 

Χορηγήσεις εκτός της Κοινότητας: Μεσογειακές χώρες 
1983, σελ. 12 (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: βασικά στοιχεία (φυλλάδιο) 
1984 (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζει τις ευχαριστίες της στους επενδυ
τές που επέτρεψαν τη λήψη των φωτογραφιών που περιέχονται σ' αυτή την 
έκθεση. Δύο φωτογραφίες προέρχονται από πρακτορεία του Παρισιού, η μία από 
το aaa photo και η άλλη από το atlas photo. 
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