




De Europese Investeringsbank in 1983 en in 1982 

Enkele kerngegevens 
1983 

(milj. Ecu) 

1982 

Totale kredietverlening 5 947,8 4 695,7 
— kredieten en garanties voor eigen rekening 4 682,9 3 863,4 
— kredieten voor andere rekening (vallend in de Speciale Sectie) ... 1 264,9 832,3 

Kredietverlening in de Gemeenschap S 467,5 4 244,2 
— kredieten en garanties voor eigen rekening 4 255,7 3 453,2 

waarvan 
kredieten in Italie en lerland met rentesubsidies krachtens het E.M.S. (^) 687,8 941,1  
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italië 61,1 116,3 

— kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 1 211,8 791,0 
waarvan 
kredieten in Italië en lerland met rentesubsidies krachtens het E.M.S. C) 207,0 230,4  
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italië en Griekenland 208,1 158,4 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap 480,3 451,5 
— kredieten voor eigen rekening 427,2 410,2 
— kredieten uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap 53,1 41,3 
Middellandse-Zeelanden 342,7 292,0 
waarvan Spanje, Portugal 190,0 185,0 
Landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan {A.C.S.-
landen) en de landen en gebleden overzee (L.G.O.) 137,6 159,5 

Bedrag ultstaand aan kredieten en garanties voor eigen rekening op 
31 december 25 659,0 20 740,0 

Bedrag ultstaand in de Speciale Sectie op 31 december 5 915,9 4124,1 

Geplaatst kapitaal 14 400,0 14 400,0 
waarvan gestört of te störten 1 465,7 1 465,7 
Reserves, voorzientng en saldo verlies- en winstrekening op 31 december 2 020,4 1 627,5 

Gedurende het jaar opgenom en middelen 3 619,4 3 205,2 
waarvan DM 720,6 630,7 

f 379,6 412,9 
Ecu 230.0 112,0 
£ 175,7 262,9 
Bfr 160,7 79,2 
Ffr 148,7 177,4 
Luxfr 35,3 37,2 

totaal valuta's Lid-Staten 1850,5 1712,3 
VS $ 908,3 760,1 
yen 468,5 387,1 
Zwfr 284,7 345,7 
Can. $ 75,6 — 
0. sch 31,7 — 

Ultstaande leningen o/g op 31 december 20 749,1 16 570,2 

Balanstotaal op 31 december 29 543,7 23 702,5 

(1) Europees Moneiair Sielsel. 





Kredietverlening in de Gemeenschap in 1983 
Onderverdeeld naar land, economische doelstelling en sector 

Kredietverlening voor eigen rekening 
(mllj Ecu) 

Doeisteillng Sector 

Regionaai 
belang 

Energie-
voofzie-
ning (I) 

Intrastruc-
tuur van 

communau-
tair belang 

Modernise-
ring en om-
schakeling At (2) Totaal 

Industrie 
Landbouw 

Diensten Energie (') 
Intra-

structuur 

Denemarken 15,1 241,0 3.6 — 259,7 20,5 210.3 28,9 

Duitsland 22,9 129,3 — 20,9 - 20.9 152.2 22,9 129,3 — 

Griekenland 364,3 107,8 51.2 — -159.0 364,3 63,2 107,8 193,3 

Frankrijk 425,5 269,5 26,1 — - 13,2 707.9 152,8 209,4 345,7 

lerland 234,6 — — — — 234,6 13,9 19,3 201,4 

Italië 1 421,1 487,4 109.0 172,2 -244,0 1 945,7 749,5 458,4 737,8 

Verenigd Koninkrijk 359,7 270,9 33.2 — - 72.5 591,3 53,4 268,0 269,9 

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

Kredietverlening uit het nieuwe instrument 
(mil). Ecu) 

Doelsteiling Sector 

infrastructuur 
van regionaai 

belang (3) 

Infrastruc
tuur van 

communau-
tair belang 

Energie-
voorzie-
ning (i) 

Middan-
en klein-

bedri|f At (Z) Totaal 
industrie 

Landbouw Energie (t) 
intra-

structuur (3) 

Denemarken — — 83,2 22,2 — 105,4 22,2 83,2 — 

Griekenland 85,3 — 35,0 — - 35,0 86,3 — 35,0 50,3 

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

lerland 69,4 — 46,8 — - 46,8 69,4 3.8 46,8 18,8 

Italië 353,3 30,2 37.7 289,5 - 45,4 665,4 289.5 37.7 338,2 

Verenigd Koninkrijk — — 32,0 68,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

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

(1) 06 posten ,.energievoorziening" en ..energie" verschillen, omdat sommige indusineie projecten OljOragen tot de doelstelling ten aanzien van de energie- 
voorziemng en scmmige energieprojecten juist bi|dragen tot de doelstelling ten aanzien van de regionale ontwikkeling. 

(2) At vregens dubbeltellingen van kredieten die aan meerdere doelsteilmgen tegelijkertiid beantwoorden. 
(3) De posten ..mfrastructuur van regionaal belang" en ..mtrastructuur" verscbiilen. omdat enkele energieprojecten die wegens hun regionale belang zijn 

getinancierd. tot de rubnek ..infrastructuur van regionaai belang" zijn gerekend. 
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Rekeneenheid Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Statuten heeft de Baad van Gouver 
neurs van de Bank op 13 mei 1981 bes loten om met terugwerkende kracht  
tot 1 januari 1981 de rekeneenheid van de Bank als volgt opnieuw te definie 
ren: ..De rekeneenheid wordt gedefinieerd als de Ecu die in gebruik is bij de  
Europese Gemeenschappen" (zie Publikatieblad van de Europese Gemeen-
schappen nr. L311 d.d. 30. 10. 1981): 

Voor de waarde van de Ecu zie bijiage E, noot A. bi] de jaarrekeningen op 
biz. 99. 

Voor de statistieken betreffende de kredietverlenìng en de opgenomen mid-
delen gebrulkt de Bank gedurende elk kwartaal de koersen die golden op de 
laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal. In 1983 waren deze als volgt: 

Gedurende Gedurende Gedurende Gedurende 
le kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

1 Ecu = 

DM 2,30014 2,24250 2,26822 2,26145 
£ 0,600289 0,624732 0,583428 0,574833 
Ffr. 6,52207 6,72428 6,81312 6,86984 
lire 1 325,70 1 334,88 1 344,79 1 370,27 
f 2,54206 2,52657 2,54110 2,52828 
Bfr. 45,3207 44,5545 45,4067 45,8906 
Luxfr. 45,3207 44,5545 45,4067 45,8906 
Deense kr. 8,11485 7,96124 8,14408 8,16621 
lers £ 0,692923 0,710063 0,720331 0,725517 
drachme 68,5398 77,4969 75,3278 79,4578 
VS $ 0,967667 0,923792 0,891769 0,859375 
Zwfr. 1,93098 1,92352 1.87717 1,82334 
yen 227,160 220,786 213,757 202,426 
O. sch. 16,1842 15,7507 15,9805 15,9414 
Libanees £ 3,69165 3,84759 3.78110 4,16367 
Can. $ 1,19265 1,13783 1,09438 1,05875 

De koersen gebruikt voor opstelling van de balans en de jaarrekeningen zijn 
die welke golden op 31 december van het betrokken boekjaar (zie biz. 99). 
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Kredietverlening in 1983 

De Bank verstrekt voornamefijk kredieten (uit middelen die in hoofdzaak worden verkregen op de kapitaal-
markten) en garanties voor eigen rekening. Bovendien kan de Bank op grond van het economische en finan-
ciële samenwerkingsbe/eid van de Gemeenschap bepaaide transacties in derde fanden verrichten in opdracht 
en uit middelen van de Gemeenschap, of ook — sinds 1979 — kredieten in de Lid-Staten toekennen uit de  
middelen van het nieuwe communautaire ieningsinstrument. Dergeiijke transacties worden buiten de baians 
geboekt in de Speciale Beetle; zij zijn evenwei begrepen in de statistieken en versiegen die de Bank over haar  
activiteiten publiceert, voor zover het besiuit tot toekenning van dergeiijke bedragen tot de competentie van 
haar Baad van Bewind behoort. 

In 1983 heeft de Bank nieuwe kredieten verstrekt 
voor in totaal 5 947,8 miljoen (^) tegenover 4 695,7 
miljoen in 1982 en 3 832.5 m iljoen In 1981. De stij-
ging ten opzichte van 1982 bedroeg derhalve 27% 
nominaai en circa 19% reëel. De kredietverlening 
voor eigen rekening bellep 4 682,9 miljoen, hetgeen 
21 % meer was dan in 1982 (3 863,4 m iljoen); die in 
het kader van de Speciale Beetle (zie biz. 92) beliep 
1 264,9 miljoen tegenover 832,3 miljoen in 1982 
(+ 52%). 

(1) Tenzij het tegendeel is vermeid. zi|n alle bedragen in dit verslag uitge-
druki m de op biz. 10 bedoelde Ecu. in verband mei atrondingsverschilien 
komen optellingen van afzonderlijke bedragen met altijd overeen mei hun 
totalen. 

Dit tabel 1 blijkt, dat een bedrag van 5 467,5 miljoen 
of 91,9% van de totale kredietverlening bestemd 
was voor projecten in de Lid-Staten van de Ge
meenschap, waarvan 4 255,7 miljoen voor eigen re
kening en 1 211,8 miljoen uit het nieuwe instrument. 
De kredietverlening voor eigen rekening van de  
Bank in de Lid-Staten beantwoordt aan de doelstel-
lingen van artikel 130 van he t Verdrag van Rome (zie  
biz. 29) en die uit het nieuwe instrument aan de  
doelstellingen welke de Baad van de Europese Ge-
meenschappen heeft vastgelegd in zijn verschillende 
besluiten te dien aanzien sinds dit nieuwe instru
ment in Oktober 1978 is ingesteld (zie biz. 30, 31). 

Buiten de Gemeenschap is In totaal 480,3 miljoen 
ter beschikking gesteld, waarvan 427,2 miljoen voor 

Tabel 1 : Kredietverlening In 1983, van 1979 tot 1983 en van 1959 tot 1983 
Onderverdeeid naar herkomst der middelen en lokalisatie van het project 

1963 1979—1983 1959--1983(') 
Mil|. Mill. Mil|. 
Ecu % Ecu % Ecu % 

Kredieten en garanties voor eigen rekening 
binnen de Gemeenschap 4 255,7 71,5 15 549,2 73.9 24 851,2 (2) 78,5 
waarvan garanties 97,6 393,9 1,9 
buiten de Gemeenschap 427,2 7,2 2 026,1 9,6 2 771,0 B.7 

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

Transacties van de Speciale Sectie (^j 
binnen de Gemeenschap uit het nieuwe 
communautaire ieningsinstrument 1 211,8 20,4 3 017,4 14.3 3017,4 9.5 
buiten de Gemeenschap uit de midde
len van de Lid-Staten of de Gemeen
schap 53,1 0.9 452.4 2.2 1 028.1 3.3 

Totaal 1 264,9 21,3 3 469,8 16,5 4 045,5 12,8 

Totaai generaal 5 947,8 100,0 21 045,1 100,0 31 667,7 100,0 
binnen de Gemeenschap 5 467.5 91.9 18 566.6 88,2 27 868.6 88,0 
buiten de Gemeenschap 480,3 8,1 2 478,5 11,8 3 799,1 12,0 

(1) De gegevens over längere penoden moeten voorzicritig worden geïnterpreieerd; de cijfers zijn namelijk bei'nvloed door pri)swi|zigingen en koersschomme-
lingen gedurende de belrokken penode. 

(2) I n de loop van 19Θ3 is een post van 66 miljoen uii de slaiistieken atgevoerd; deze post had betrekking op kredieten die oi nooit zijn uilbetaald of vervroegd 
zijn algelost, omdat het betrokken protect niet is uitgevoerd. 

(3) Met uitzondenng van de Euratom-kredieten en de lenmgen legen bi|Zondere voorwaarden op grond van de overeenkomsien van Lomé, die worden loege-
kend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
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Kredietverlening 
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De economische achtergrond 

eigen rekening en 53,1 miljoen uit begrotingsmidde-
len van de Gemeenschap. Ook hier was sprake van 
enige toeneming ten opzichte van 1982 (451,5 mil
joen) na de daling in het voorafgaande jaar. I n de 
betrokken landen zijn projecten gefinancierd, die 
voldoen aan de doelstellingen van de desbetref 
fende overeenkomsten en financiële protocollen. 

Ter financiering van de kredietverlening voor haar  
eigen rekening heeft de Bank in totaal 3 619.4 mil
joen op de kapitaaimarkten opgenomen, hoofdzake-
lijk door middel van openbare emissies en onder-
handse plaatsingen op de internationale markten,  
aismede op de nationale markten van bepaalde Lid-
Staten en derde landen. Van d it bedrag is 230 mil
joen opgenomen in Ecu, 705,6 miljoen in Duitse 
mark, 357.8 miljoen in gulden, 175,7 miljoen in pond 
sterling. 148,7 miljoen in Franse frank, 160,7 miljoen 
in Belgische frank en 35,3 miljoen In Luxemburgse 
frank. In VS-dollar is 834,3 miljoen verkregen, in yen 
468,5 miljoen, in Zwitserse frank 284.7 miljoen, in 
Canadese dollar 75,6 miljoen en in Oostenrijkse 
schilling 31,7 miljoen (zie biz. 81 e. v.). 

Wegens voor eigen rekening verstrekte kredieten is  
in 1983 4 256,4 miljoen uitbetaaid, waarvan 3 845,6 

miljoen in de Gemeenschap en 410,8 miljoen buiten 
de Gemeenschap. 

Het aan kredieten en garanties voor eigen rekening 
uitstaande bedrag (^) steeg van 20 740 miljoen op 
31 december 1982 tot 25 669 miljoen op 31 decem-
ber 1983, of met 23,7%. In noot 2 bij bijiage Β van 
de jaarrekeningen (zie bIz. 97) wordt een overzicht 
gegeven van de voornaamste garanties die hierop 
zijn verkregen. 

De uitbetalingen krachtens toezeggingen uit midde-
len van de Gemeenschap beliepen 1 166 miljoen, 
waarvan 964 miljoen betrekking had op kredieten uit 
het nieuwe instrument en 202 miljoen op financie-
ringsovereenkomsten betreffende projecten buiten 
de Gemeenschappen. 

Het uitstaande de bedrag in de Speciale Sectie (zie  
bIz. 92) steeg van 4 124,1 miljoen op 31 december 
1982 tot 5 915,9 miljoen op 31 december 1983, of  
met 43,5%. 

(1) Oorspronkeliik bedrag der verstrekte kredieten en garanties, vermin-
derd of — al naar omstandigfieden — vermeerderd rnel atiossingen, op· 
zeggingen, annuieringen, koersaanpassirigen en — wat de kredietverie-
rting voor eigen rekenmg betreft — deelnemingen van derden in kredieten 
(zie noot 3 bit bijlage Β van de laarrekeningen op blz. 97>. 

De economische achtergrond 

De achtergrond waartegen deze activiteiten zieh af-
speelden, werd ook in het verslagjaar nog geken-
merkt door een geringe economische bedrijvigheld. 
In de loop van het jaar werd de toestand iets beter, 
maar de omstandigheden liepen van land tot land  
zeer uiteen. 

Na drie jaren van stagnerende vraag en produktle 
was er i n de Industriele landen weer sprake van enig 
herstel, in het bijzonder in Noord-Amerika, waar de 
binnenlandse vraag krachtig Steeg en de werkloos-
heid begon te dalen. In de meeste landen liep de 
inflatie verder terug; in de O.E.S.O.-landen gezamen-
lijk bedroeg deze gemiddeld circa 5 %, hetgeen min
der dan de helft was van het recordpeil dat drie jaar 
eerder was behaald. Hoewel de inflatie in enkele lan
den nog meer dan 10% bedraagt, ligt deze in de 
Verenigde Staten, Duitsland en Japan rond de 3 %  
— dichtbij het peil van de jaren zestig. De reeds 
hoge werkloosheid steeg in de meeste landen ech
ter nog verder. 

Het zieh herstellende vertrouwen bij consumenten 
leidde tot grotere consumptie-uitgaven, die groten-
deels werden gefinancierd door een daling van de 
spaarquote van de gezinshuishoudingen. De nomi
nale rente liep terug, hetgeen de woningbouw en de 
afzet van duurzame consumptiegoederen stimu-
leerde, maar ook het ondernemersklimaat in het al-
gemeen gunstig beinvioedde. 

Belastingstijgingen en beperkingen van de over-
heidsuitgaven reduceerden de begrotingstekorten 
van een aantal landen. Toegenomen werkloosheids-
uitkeringen, tegenvallende belastingopbrengsten, 
hoge rentelasten op overheidsschuld en soms ook 
militaire uitgaven, hielden deze tekorten echter op 
hoog peil, behoudens enkele uitzonderingen. 

Daar d e produktiviteit sterk toenam en de loonsver-
hogingen dikwijis onder het inflatiepercentage hie
ven, verbeterde het winstaandeel. De kapitaalrentabi-
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De economische achtergrond 

liteit bleef echter laag in vergelijklng tot de obligatie-
rendementen, hetgeen niet bevorderlijk was voor de 
investeringen. Desondanks handhaafden deze zieh,  
hoewel ze vooral gehöht waren op rationalisatie en 
onvoldoende waren om de werkgelegenheidssituatie 
wezenlijk te verbeteren. Speciaal in Europa, en tot  
op zekere hoogte ook in Japan, werden de bedhjfs-
investeringen ongunstig beïnvioed door de läge be-
zettingsgraad, de nog steeds onzekere afzetvooruit-
zichten en deels ook de hoge reële rente. 

men met een forse toeneming van de woningbouw, 
waren dan ook de belangrijkste factoren voor de 
groei van de binnenlandse vraag. De werkgelegen-
heid verbeterde in aanzienlijke mate, gedeeltelijk 
dankzij een langzamer toeneming van het arbeids-
aanbod. De sterke binnenlandse vraag en de gedu-
rende het gehele jaar stijgende koers van de dollar 
leidden tot een snelle groei van de invoer, een da 
ting van de uitvoer en zo tot een gevoelige toene
ming van het tekort op de lopende rekening van de 
betalingsbalans. 

De wereldhandel hersteide, waarbij een belangrijke 
Stimulans uitging van de toenemende invoer van de 
Verenigde Staten. Protectionistische strevingen kon-
den binnen de perken worden gehouden. De handel 
tussen de geïndusthaliseerde landen onderling nam  
sterk toe, maar die tussen de O.E.S.O.-landen en de 
rest van de wereld daaide verder, hoewel in mindere  
mate dan in het voorafgaande jaar. De dollarprijzen 
voor energie liepen ook in 1983 aanzienlijk terug, 
maar die voor andere grondstoffen stegen, zodat de 
verbetering van de ruilvoet der geïndustrialiseerde 
landen beperkt van omvang bleef. 

Er stroomde steeds meer kapitaal naar de V.S. in 
verband met de sinds aprii stijgende rente en de 
toenemende politieke spanningen in het Mldden-
Oosten. Deze kapitaaitoestroming dekte niet aileen 
het tekort op de lopende rekening, maar droeg ook 
bij tot de financiering van de overheidsbegroting. 
Een deel van deze stroom was afkomstig van de 
Derde Wereld, daar de nieuwe kredietverlening door  
de V.S. aan ontwikkelingslanden minder bedroeg 
dan de terugbetalingen van deze landen op vroeger 
verstrekte kredieten. 

Het internationale schuldenprobleem verloor lets van 
zijn dringende karakter en zulks droeg bij tot de ver
betering van het economische klimaat. De last die 
de schuldendienst op de ontwikkelingslanden legde, 
nam echter over het geheel genomen nog toe en in 
sommige gevallen in alarmerende mate, omdat de 
invoerprijzen voor deze landen stegen en hun uit-
voeropbrengsten veelal terugliepen, ondanks enige 
verbetering van de grondstofprijzen en het onzicht-
bare verkeer. In vele gevallen waren herstructurering 
van schulden en kredietverlening door het Interna
tionale Monétaire Fonds noodzakelijk; frequent wa 
ren ook pogingen om stabilisatieprogramma's aan-
vaard te krijgen, maar deze waren niet altijd suc-
cesvol. De genomen maatregelen schijnen echter  
het risico van een ernstige internationale financiële 
crisis althans voor het moment te hebben afgewend. 
Het zal evenwel nog enige tijd duren voor het ver-
trouwen in deze landen en hun economische poten-
tieel is hersteld. 

In 1983 ging in de Verenigde Staten krachtige eco
nomische groei gepaard met een geringe inflatie. Dit 
speelde zieh af tegen een achtergrond van een 
betrekkelijk krappe geldvoorziening en een weinig 
restricîief fiscaal beleid, zodat het overheidstekort 
zeer groot werd. De reële loonstijging was uiterst 
beperkt, maar desondanks daaide de spaarquote 
van de gezinnen; de particulière consumptie, te za-

Daarentegen nam de uitvoer van Japan verder toe,  
terwiji de Japanse invoer juist afnam, zodat in dit  
land sprake was van een zeer aanzienlijk overschot  
op de handeisbalans. De consumptie in zowel pri 
vate als overheidssfeer Steeg na uwelijks. Te zamen  
leidden deze factoren tot een groei van circa 3 %,  
ongeveer evenveel als in het voorafgaande jaar. De 
woningbouw en de overheidsinvesteringen liepen te
rug, terwiji de bedrijfsinvesteringen in de tweede 
helft van het jaar weer omhoog gingen. De indus-
triële produktie was in de eerste helft van het jaar 
reeds opgelopen en groeide ook verder krachtig. De 
werkloosheid was niet bijzonder hoog, maar Steeg 
enigszins daar het aanbod van vrouwelijke werk
krachten toenam. Ook de werkgelegenheid Steeg 
lets. Het consumptieprijspeil stabiliseerde zieh prak
tisch tegen het eind van het jaar, vooral dankzij een 
aanzienlijke daling van de invoerprijzen. 

In vele opzichten is de economie van de Gemeen-
schap achtergebleven bij die van de V.S. en Japan. 
Uit de tabel op biz. 16 blijkt, dat de groei in deze 
twee landen sinds 1975 hoger is geweest dan in de 
Gemeenschap en dat deze groei bovendien gepaard 
ging met een sterkere toeneming van de investerin
gen. De werkgelegenheid en de produktiviteit ont-
wikkelden zieh in Europa minder gunstig, terwiji de 
werkloosheid er een grotere neiging tot stijgen ver-
toonde en het financieringstekort van de meeste 
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Europese Investeringsbank 
Voorwaarden voor kredietverlening 

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

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

Soorten kredieten 

Kredieten 1er financiering van een bepaald project kunnen direct aan een onderneming of over-
heidsinstantie worden verstrekt of kunnen worden verleend door bemiddeling van een gespeciali-
seerde financieringsinsteliing. Behalve d eze individueie kredieten kent de Bank ook globale kre
dieten toe aan fi nancieringsinstituten die daaruit in overleg met de E.I.B, kle inere bedragen toe-
wijzen ten behoeve van investeringen van beperkte omvang (toewijzingen uit globale kredieten). 

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

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

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

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

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

Rentetarleven 

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

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

Rentesubsidies 

Bij sommige kredieten voor eigen rekening of uit het nieuwe instrument, toegekend krachtens de 
bijzondere steun aan de in Italië in 1980 en 1981 door aardbevingen getroffen gebieden, kunnen 
rentesubsidies van 3 % worden toegekend tot het maximale bedrag waarin de begroting van de 
Gemeenschappen te dien aanzien voorziet. 

De voorwaarden voor Interventies bulten de Qemeenschap worden geregeld door de bepalingen 
van de desbetreffende overeenkomsten of besluiten van de communautaire instanties. 
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Europese Investeringsbank 
Algemene gegevens 

De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is in het leven geroepen bij het Verdrag van Rome tot 
oprichting van de Europese Economlsche Gemeenschap. Dit Verdrag is op 1 januari 1958 van 
kracht geworden. Haar Statuten zijn opgenomen in een aan dit Verdrag gehecht protocol. 

De jeden van de Bank zijn de tien Lid-Staten van de Gemeenschap die alle deelnemen in het 
kapitaal dat op 31 december 1983 Ecu 14 400 miljoen bedroeg, waarvan Ecu 1 465,715 miljoen 
gestört of te störten. 

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

Taak 
De Bank is een onafhankelijke, publiekrechtelijke instelling in het kader van de Gemeenschap: 
Velgens artlkel 130 van het Verdrag van Rome is haar taak o m zonder winstoogmerk een bijdrage 
te leveren tot een evenwichtige ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. 

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

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

Voor projecten die volgens de Commissie van de Europese Gemeenschappen In aanmerking  
komen voor financiering uit het nieuwe communautaire leningsinstrument, verstrekt de Bank  
sinds 1979 als lasthebster van de Gemeenschap eveneens kredieten uit dit instrument ter finan
ciering van investeringen die rationeel energieverbruik, de ontginning van Interne energiebronnen 
of de vervanging van aardolie door andere energiedragers beogen, infrastructuur van regionaal of 
communautair belang en — sinds 1982 — produktieve investeringen van het midden- en kleinbe-
dhjf. Dergelijke kredieten blijven buiten de balans van de Bank en worden geboekt in de Speciale  
Sectie (zie biz. 92). 
Als agent van Euratom behandelt en administreert de Bank ook de kredieten van deze instelling, 
die door de Commissie worden toegekend. 

Buiten de Gemeenschap 
Volgens artikel 18 van haar Statuten kan de Bank met speciale toestemming van haar Raad van 
Gouverneurs ook kredieten buiten de Gemeenschap verlenen, Deze toestemming wordt specifiek 
gegeven voor de financiering van bepaalde projecten van bijzonder belang voor de Gemeen
schap, bijvoorbeeld op het gebied van de energievoorziening. In het kader van de overeenkom-
sten, protocollen en besluiten inzake de financiële samenwerking van de Gemeenschap met ver
schillende derde landen of kandidaat-leden van de Gemeenschap, is verschillende malen een 
algemene toestemming voor dergelijke kredietverlening gegeven, telkens tot een bepaald bedrag 
per land of per groep landen. 
Zo is het werkterrein van de Bank geleidelijk uitgebreid tot 64 landen in Afrika, het Caribische  
gebied en de Stille Oceaan, Portugal, Spanje, Turklje, Joegoslavië, de Maghreb-landen (Algerije,  
Marokko, Tunesië), de Machrak-Landen (Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië), Israël, Cyprus en 
Malta. In de meeste van deze landen verstrekt de Bank niet alleen haar gewone kredieten, maar 
ook bijzondere financieringssteun uit begrotingsmiddelen die door de Bank worden beheerd als  
lasthebster van de Gemeenschap. Laatstgenoemde middelen blijven buiten de balans en worden  
geboekt in de Speciale Sectie. 
Ondernemingen, overheidsinstanties of financieringsinstellingen die nader contact wensen met de 
Europese Investeringsbank kunnen zieh rechtstreeks wenden tot haar hoofdkantoor, maar 
eveneens tot haar kantoor voor Italië te Rome of tot het verbindingsbureau voor het Verenigd  
Kdninkrijk te Londen, althans wat betreff de in deze landen gesitueerde projecten. Men kan zieh 
ook door tussenkomst van zijn eigen bankier tot de Bank wenden. 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg 
Afdeling Kredietverlening Italië: Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkhjk: 
68, Pall Mall — Londen SW1Y 5ES 
Contactbureau te Athene: Odos Ypsilantou 13-15, Kolonaki, Athene 
Contactbureau te Brüssel: Wetstraat 227 — B-1040 Brüssel 
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overheden er bijzonder omvangrijk was. De sterke 
stijging van het handelstekort van de Verenigde Sta-
ten contrasteerde echter met de overschotten waar-
van in de Gemeenschap sinds kort, en in Japan nog  
steeds sprake is. 

stagnatie. De omstandigheden liepen van land tot  
land uiteen. In de herstellenden leverden vooral de 
toeneming van de consumptie en de voorraadvor-
ming, alsmede de krachtiger uitvoervraag later in het 
jaar, de belangrijkste bijdrage. 

Het bruto binnenlands produkt in de Europese Ge
meenschap Steeg met 0,8 % (^) na twee jaren van 

(1) Tenzij het legendeel is vermeld hebben de in dit hooldstuk genoemde 
percentages betrekl<ing op reële grooiheden. 

De bescheiden verbetering in de ruilvoet en de trage 
stijging van de invoer van de E.E.G. leldden tot een 
verdere daling van de tekorten op de handelsbalans 
en de lopende rekening. De handel tussen de lan
den onderling breidde zieh verder ult. 

Bruto binnenlands produkt in de Gemeenschap 
wijziging t.o.v. het voorafgaande jaar in % {') 
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De infla îie liep ook in 1983 terug, waartoe ward bij-
gedragen door de herschikking van de E.M.S-valu-
ta's in maart, het gelijkbiijvende peil van de olieprijs 
ultgedrukt in E.E.G.-valuta's en een günstige ontwik-
keling van de arbeidskosten per eenheid produkt. 
Zo kon de concurrentiepositie van de E.E.G.-landen  
op de wereldmarkten verbeteren, hetgeen mede een 
gevolg was van wijzigtngen in den koersverhoudin-
gen ten opzichte van derde landen na de E.M.S.-
herschlkking en de appreclatie van de dollar. 

De werkioosheid lag in de tien landen gezamenlijk 
iets boven de 12 miljoen; ongeveer een derde hier-
van betrof jeugdigen onder 25 jaar. Dit zijn zeer 
hoge aantallen — circa 10,5 % van de beroepsbevol-
king — als gevolg van het feit dat de Europese eco 
nomie de laatste jaren minder succesvol dan andere  
geïndustrialiseerde economiën is geweest bij het 
scheppen van nieuwe werkgelegenheid, het vinden 
van verlangende arbeidsplaatsen en het bieden van 
opvangmogelijkheden voor het toenemende ar-
beidsaanbod. 

Hoge reële rentevoeten remden ook verder de in-
vesteringen af, hoewel de bezettingsgraden en de 
rendabiliteit van he t bedrijfsleven toenamen. Gezien 
het läge peil van de bruto-invesîeringen in de Ge-
meenschap (18,6% van het bruto binnenlands pro
dukt in 1983 tegenover 21,1 % zowel in 1980 als in 
het recessiejaar 1975) lijkt dan ook de versterking 
van de investeringsneiging op middeliange termijn 
een van de belangrijkste problemen te zijn. Een an 
der probleem is de verbetering van de produktiviteit 
van de bestaande kapitaaivoorraad. 

In de energiesector, waar het prijsmechanisme vhje 
baan had, vonden omvangrijke structurele aanpas-
singen in aile Lid-Staîen plaats. In de période 1973- 
1982 daaide de omvang van het aardoiieverbruik, uit-
gedrukt in procent van het bruto binnenlands pro
dukt (b.b.p.) met meer dan een derde. Deze daling 
was vooral aanzientijk na de grote stijging van de 
aardolieprijzen in 1979. Het dee! van het energiever-
bruik, waarin werd voorzien door aardolie-invoer, 
Hep terug van 62 % in 1973 tot 36 % in 1982. Daar de 

Economische kerngegevens E.E.G. —V.S. — Japan 

E.E.G. V.S. Japan 

Gemiddeid Gemiddeid Gemiddeid 
1975—1980 1981 1982 1983 1975—1980 1981 1982 1983 1975—1980 1981 1982 1983 

Jaariijkse mutatie, volume-% 
Bruto binnenlands produkt « 
(b.b.p.) 3.1 -0.3 0.5 0,8 3,4 3,0 -2,4 3,4 5,1 4,0 3.2 3,3 
Bruto investeringen in vaste 
activa 2.6 -4,5 -1.8 -0,9 4,5 1.4 -6,8 7,7 4,9 4.0 1.8 0.5 

B.b.p. per hoofd 
Volume-indexcijfer 109 114 115 115 154 162 157 161 108 123 126 127 
(E.E.G. 1975 = 100) 
Koopkrachtpariteiten 5 881 8 378 9181 n.a. 8 319 11 841 12 479 n.a. 5 868 9 020 10 072 n.a. 
Ecu 5 735 8148 8 883 9 761 7 32? 11 390 13 374 15 550 5 442 8 725 9168 10 697 

Investeringen in % van b.b.p. 20.6 19,9 18,9 18,5 18,1 18,0 16,6 17,3 32,4 31,0 29,6 28,8 
Produktiviteit (2) 2.8 1.2 1.7 1,5 0,8 1.5 -1,0 2,3 3.7 3.0 1.9 1.3 

Handeisbalans (fob/fob) 
(miljard Ecu) -0.3(^) -1.2 1,8 12,4 -22,9(0 -25,0 -37,2 -68,4 9,4(0 17.9 18,5 36,2 

Financieringstekort over-
heidssector 

(% b.b.p.) -3,6(3) -5.4 -5.4 -5,7 -0.1(0 -0,9 -3,8 -3,8 -4,9(0 -4,0 -4.1 -3,4 

% mutatie werkgelegenheid 0.3 -1.2 -1.0 -0,1 2,9 1.1 -0,9 1,3 1,3 0.8 1,0 2,0 
Werkioosheid % 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) Gemiddelöe 1977—1980. 
(2) Bruto binnenlands produkt per werkende. 
(3) Gemiddelde 1976—1980. 
(4) Gemiddelde 1978—1980. 
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invoer van andere energiedragers dan aardolie ech 
ter toenam en de producentenprijzen nog Stegen,  
evenals de laatste tijd de koers van de dollar, nam  
de netto-invoerfactuur van de E.E.G. voor energie-
produkten verder toe (3,8% van het b.b.p. in 1982  
tegenover 1,5 % in 1973). 

Wat de s tructurele aanpassing in de industrie betreft 
zijn er aanwijzingen dat de Lld-Staten achterbiijven. 
In het bijzonder ging hun traditioneel goede positie 
op het gebied van de kapitaalgoederen achteruit. De 
verhouding uitvoer/invoer daaide voor deze goede-
ren namelljk van circa 3,4 in 1963 tot minder dan 2 in  
1981. In deze zelfde période nam deze verhouding  
voor Japan toe van 2,2 tot 9,7, terwiji deze voor de 
Verenigde Staten, na een daling van 3.9 in 1963 tot  
1,3 in 1973, op laatstgenoemd niveau bleef. 

De gemiddelde jaarlijkse groei van de arbeidspro-
duktiviteit in de verwerkende industrie lag in de  
meeste Lid-Staten sinds 1980 veel lager dan gedu-
rende de jaren 1960-1980. De reële Ionen iijken wat 
minder star te zijn geworden en in 1983 was sprake 
van enig herstel van de bedrijfswinsten, zij het op 
een nog laag niveau. 

De langzame economische groei en de ernstige  
budgettaire Problemen van de laatste jaren beperk-
ten de ruimte voor het scheppen van nieuwe bedrij-
vigheid in de minder ontwikkelde gebieden en voor 
het stuwen van financieringsmiddelen naar deze ge
bieden. TerwIjI de randzones van de Gemeenschap 
nog altijd moeilijkheden ondervinden door een läge  
produktiviteit en een läge industrialisatiegraad bij 
grote werkloosheid, doet zieh de laatste tijd het op-
merkelijke feit voor, dat traditionele industrieën zoals 
staal, scheepsbouw en textiel in vroeger welvarende 
gebieden achteruitgaan. 

De Europese economie blijkt dus een reeks structu
rele aanpassingen te moeten ondergaan, die de  
werkgelegenheidsvooruitzichten op middellange ter-
mijn zouden kunnen verbeteren, vooral indien tege-
lijkertijd het internationale economische klimaat gun 
stiger zou worden. In deze omstandigheden zou 
aanmoediging van innoverende investeringen van 
groot nut kunnen blijken. 

De betrekkelijk snelle daling van de rentevoeten op 
de meeste kapitaalmarkten in de laatste maanden 
van 1982 kwam begin 1983 tot stilstand. Daarna 
kwam een lange période van onzekerheid, gedu-

rende welke de rente op de meeste markten de nei-
ging had te stijgen. Tot deze onzekerheid werd bij-
gedragen door de snelheid van het economische 
herstel in de V.S., dat in het grootste deel van he t 
jaar gepaard ging met groeivoeten voor de geldhoe-
veelheid, die boven de doelstellingen lagen, terwiji 
tevens het federale begrotingstekort nog verder 
dreigde te stijgen. Dit wekte de vrees voor een te-
rugkeer van de inflatoire spanningen en een even-
tuele, daarvan het gevolg zijnde verkrapping van het 
geldmarktbeleid van de Federal Reserve. In het bij
zonder in de Europese Gemeenschap — na de  
E.M.S.-herschikkingen van maart en mei 1983 — 
werden pogingen ondernomen om de rente elders 
te ontkoppelen van de ontwikkelingen op de dollar-
markt. Deze pogingen waren slechts gedeeltelijk 
succesvol, vooral vanwege de aantrekkingskracht 
van de rente in de V.S. en de het gehele jaar aan-
houdende appreciatie van de dollar, waarbij ook de  
toevluchtfunctie die deze valuta in tijden van interna 
tionale spanningen steeds vervult, een rol speelde. 

De kracht van het economische herstel in de V.S. en 
de verbeterde vooruitzichten in de andere geïndus- 
trialiseerde landen leidden tot een toenemende ac-
tiviteit op de aandelenmarkten. Dit trok middelen 
aan, die anders naar de obligatiemarkten zouden 
zijn gevloeid. De verwachtingen ten aanzien van b e-
tere dividenden deden een grote vraag ontstaan 
naar converteerbare effecten en naar obligaties met 
warrants die recht gaven op het aankopen van aan-
delen; toch veranderde het totale bedrag dat in 
deze vorm en door middel van openbare obligatie-
emissies in 1983 op de internationale markt en op 
de buitenlandse sectles van nationale markten was  
opgenomen, slechts weinig ten opzichte van het 
voorafgaande jaar. Ond er invloed van de heersende  
onzekerheid ten aanzien van de rente-ontwikkeling 
liep de omvang van de vastrentende emissies terug, 
welke achteruitgang echter werd gecompenseerd 
door een toeneming van emissies tegen variabele 
rente en van emissies van converteerbare effecten. 
Een toenemend aantal geldnemers ging over tot 
swaps van de opbrengsten van vastrentende emis
sies tegen verbintenissen met variabele rente, lui-
dende in dezelfde of eventueel ook andere valuta. 

Was het bedrag dat werd opgenomen op de interna 
tionale kapitaalmarkt en door middel van buiten
landse emissies op nationale kapitaalmarkten, in het 
verslagjaar dus ongeveer even omvangrijk als in het 
voorafgaande jaar, zu lks was n iet het geval voor de  
kredietverlening door internationale banksyndicaten. 
Hier trad een kentering op als gevolg van de Proble 
men die verschillende ontwikkelingslanden en lan-
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Bruto rendementen op obligaties 
die op de verschillende kapitaalmarkten in de Gemeenschap 
ter beurze zijn genoteerd en die wat uitgiftevoorwaarden 
betraft, vergelijkbaar zijn met die van de Bank. Ten einde  
vergelijking mogelijk te maken zijn voor het Verenigd 
Koninkrijk en lerland de op halfjaarbasis berekende 
rendementen omgerekend op jaarbasis. 

J F MAMJJ ASONDJ F MAMJJ ASONDJ F MAMJJ ASOND 

1981 1982 1983 

Duitsland Nederland MM Denemarken Eurodollar-
INWI Ml ΙΓΜ Ι|Γ\ , ,. obligaties 

Frankrijk Italie België lerland 
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den in Oost-Europa in 1982 met hun internationale 
schulden kregen, ondanks de nieuwe regelingen die 
ten behoeve van deze landen waren getroffen. De 
banken verplaatsten hun kredietveriening naar geld-
nemers — met inbegrip van nationale overheden —  
in industriële landen, die geringere risico's impliceer-
den. 

Op de Duitse markt heeft de revaluatie van de mark  
in maart de spanningen doen toenemen, die een ge- 
volg waren van de snelle groei van de geldhoeveel- 
heid. Het op verkrapping gehöhte beleid leidde tot 
een versterking van de reeds in het voorjaar Inge- 
zette stijging van de rente tot de herfst, toen zieh  
een dalende tendentie manifesteerde ondanks de 
hoge rente op de dollarmarkten. De markt voor bui-
tenlandse markenemissies vertoonde tegen het eind 
van het jaar echter overspanningsverschijnseien, 
deels omdat de omvang van de nieuwe emissies in 
november en december vrijwel verdubbelde en  
deels omdat de aantrekkelijkheid van de dollar ten  
opzichte van andere valuta's toenam in verband met  
de achteruitgang van de politieke situatie in het Mid- 
den-Oosten. 

De internationale beleggers leken de Nederlandse 
markt enige tijd te verontachtzamen, toen de gulden 
in maart minder revalueerde dan de Duitse mark. De  
rentevoeten liepen daarom iets meer op dan op de  
Duitse markt, zodat het rendementsverschil met 
deze markt zieh herstelde. In de herfst was de om
vang van de emissie-activiteit echter weer op nor-
maal peil gekomen. 

Na de devaluatie van de Franse en Italiaanse spil-
koersen in maart begonnen de rentevoeten in deze 
landen — tot op grote hoogte beschermd tegen in-
vloeden van buiten — te dalen. De rendementen 
kregen weer een normale structuur en de daiing 
zette zieh, na een onderbreking in het midden van 
het jaar, tot het eind van 1983 voort. De buiten-
landse emissies op de Franse obligatiemarkt lagen  
in omvang slechts weinig hoger dan in het vooraf-
gaande jaar, terwiji de binnenlandse emissie-activi
teit sterk toenam. In Itallë vertoonden de looptijden 
de neiging om langer te worden, maar hier werden  
meestal slechts leningen tegen vahabele rente uit- 
gegeven. De Staat plaatste echter een vastrentende  
Ecu-Iening op de Italiaanse markt, alsmede een aan- 
ta) emissies van schatkistbiljetten. 

In verband met de ontwikkeling op de valutamarkten 
is in mei de koers van het pond Sterling gerevalu-

eerd ten opzichte van de andere valuta's in het 
E.M.S. Dit had nauwelljks invioed op de financiële  
markten in het Verenigd Koninkrijk. die ook verder 
vooral onder invioed Stenden van de markt te New 
York, alsmede van het gedrag van het pond op de 
wisselmarkten en van de ontwikkelingen van de ol ie-
prijzen. Onder Invioed van deze verschillende facto-
ren vertoonde de rente een licht dalende tendentie, 
maar aan het elnd van het jaar lag deze niet veel 
lager dan in het begin. 

Na de E.M.S.-herschikking in maart ondergingen de 
lange rentevoeten in Belgie en Luxemburg een om-
vanghjke daiing; later in het jaar was echter weer 
sprake van een ommekeer. In Denemarken leidde 
een verbetehng van de economische vooruitzichten 
in het voorjaar tot een scherpe daiing van de rente  
die later echter toch weer Steeg onder invioed van 
de politieke ontwikkeling. Ook in lertand leidde een 
verbetehng van de economische vooruitzichten tot 
een rentedaling, terwiji de financiële markten in Grie-
kenland krap bleven. 

De stijgende rendementen op de Newyorkse obliga
tiemarkt vanaf aprii schrikten buitenlandse geldne-
mers af. De renteontwikkelingen In de V.S. hadden 
ook een ongunstige invioed op de emissie-activiteit 
op de eurodollarmarkt. Tegen het eind van he t jaar 
werd het steeds moeilijker om vastrentende eurodol-
laremissies te plaatsen en de meeste nieuwe emis
sies hadden een vahabele rente. Een daiing van de 
rendementen op obligatie-emissies, luidende in Ca 
nadese dollars, verminderde het verschil dat er nor
maal gesproken tussen deze twee markten bestaat. 
Dankzij hun verdediging van de waarde van de yen,  
slaagden de Japanse autohtelten erln het algemene 
niveau van de rentevoeten in Japan omiaag te bren-
gen. Ook op de Zwitserse markt was in de laatste 
maanden van 1983 sprake van een rentedaling; deze 
markt profiteerde van een aanzienlijke kapltaaltoe-
stroming en verwerkte een hoog blijvend aantal 
nieuwe emissies. 

De omvang van de emissie-activiteit in Ecu verdub
belde voor het tweede achtereenvolgende jaar en  
bracht deze op een peil dat vergelijkbaar was met  
de activiteit op de sterlingmarkt. Het peil van de ac-
tiviteit op de markten voor dollar- en DM-waarden is  
echter nog lang niet bereikt, 

De economische groei in Duitsland kreeg in de loop  
van het jaar een steeds hoger tempo. De aanzet ga-
ven oorspronkelijk de woningbouw en de consump-
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tie van de gezinshuishoudingen (waar nog sprake 
was van een achterstand blj duurzame consumptie-
goederen), terwiji de impuis later uitging van de in-
vesteringen en de uitvoer. Ook de voorraadvorming 
nam toe. Het bruto binnenlands produkt lag in 1983  
circa 1 % boven het läge niveau van het vooraf-
gaande jaar, maar de toeneming lag In het laatste 
kwartaal aanzienlijk boven dit gemiddelde. De indus-
triële produktie nam toe, vooral in de sectoren con-
sumptiegoederen, chemische Produkten en in delen 
van de kapitaalgoederenindustrie, zoals die van In-
formatieverwerkende apparatuur. Een crisistoestand 
beerst echter nog steeds in andere bedrijfstakken,  
zoals de staalindustrie, de kolenmijnbouw en de  
scheepsbouw; hier krimpt de werkgelegenheid nog  
verder in met bijzonder ernstige gevolgen voor de  
traditionele industriezones Ruhrgebied, Saarland en  
Bremen. 

Frankfijk zag de produktie, evenals in de vooraf-
gaande drie jaar, slechts in geringe mate toene-
men als consequentie van het stabilisatieproces dat 
op de devaluatie van maart volgde en waarvan he t 
effect zieh voegde bij dat van h et restrictieve econo
mische beleid, gericht op besthiding van de Inflatle 
en herstel van het evenwicht in de buitenlandse han-
del. 

De slechts langzame toeneming van het verbruik der  
gezinshuishoudingen hing samen met het teruglo-
pen van hun inkomen en deels ook met een toege-
nomen belastingniveau. Het laatste effect werd ech 
ter gedeeltelijk gecompenseerd door een toeneming 
van de sociale overdrachtsuitgaven. Het financie-
ringstekort van de overheidssector bleef op een peil  
van ongeveer 3 % van het b.b.p. 

Toegenomen belastingontvangsten en een zekere 
beperking van de begrotingsuitgaven, alsmede van 
die van de sociale zekerheid. leidden tot een vermin-
dering van het financieringstekort van de overheids
sector. Het monétaire beleid bleef gematigd restric-
tief en de prijsstijgingen, internationaal gezien, bin 
nen de perken, ondanks een verhoging van de be-
lasting op de toevoegde waarde medio 1983 e n de  
zwakte van de mark ten opzichte van de dollar. 

Hoewel de reële rentevoet hoog bleef lagen de inves-
teringen boven die van het voorafgaande jaar. De  
verbetering in de verwerkende nijverheid begon zieh  
pas tegen het eind van het jaar at te tekenen, maar 
daarentegen was het resultaat in de mljnbouw, de  
energiesector, de bouwnijverheid, het vervoer, de  
telecommunicatiesector en de woningbouw in het 
algemeen gunstiger dan in 1982. Dee ls was dit een 
gevolg van fiscale investeringsstimulansen en deels 
van een verbeterde bezettingsgraad. Het aandeel van 
de rationaliseringsinvesteringen was echter nog 
steeds veel omvangrijker dan tegen het eind van de  
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig. 

De uitvoer nam vooral aan het eind van het jaar i n 
omvang toe, terwiji de invoer aanzienlijk Steeg; het 
overschot op de handelsbalans daalde echter in 
slechts geringe mate. De uitvoer van in het bijzon
der chemische en elektrotechnische produkten ver-
toonde goede resultaten en de energie-invoer bleef 
stabiel. De lopende rekening van de betalingsbalans 
had een lets groter overschot dan in het vooraf
gaande jaar, dankzij een aanzienlijke reductie van 
het tekort van het on zichtbare verkeer. 

Ondanks de verbetering van de winstmarges liepen 
de particulière investeringen verder terug; ook de  
overheidsinvesteringen daalden onder de invloed 
van een stringenter begrotingsbeleid. Resultaat was 
een verdere daling van de investeringen, ondanks 
een grotere investeringsactiviteit van de overheids-
bedrijven. Na een sterke uitbreiding van de voorra-
den in de eerste helft van het jaar krompen deze in 
de tweede helft weer in. De inflatie nam af, maar 
bleef op hoger peil dan gemiddeld in de Gemeen-
schap. 

Het tekort op de handelsbalans liep tot minder dan 
de helft terug. Dit vioeide zowel voort uit een krach-
tig herstel van de uitvoer als uit een aanzienlijke da-
ling van de invoer, veroorzaakt door een geringe  
binnenlandse vraag en een verbeterde concurrentie-
positie. Ook het saldo van de dienstenbalans verbe 
terde, in het bijzonder dankzij de opbrengsten van 
het toerisme. Anderzijds nam de schuldendienst  
toe; de lopende rekening kwam na in aprii genomen 
maatregelen later in het jaar weer i n evenwicht. 

De werkgelegenheid nam niet toe en de werkloos-
heid die zieh had gestabiliseerd, liep tegen het eind 
van he t jaar w eer op. De laatste jaren zljn meer ar-
beidsplaatsen geschapen in nieuwe industriegebie-
den, met name in West- en Zuidwest-Frankrijk, dan 
in de oudere industriegebieden in Noord-Frankrijk, 
Champagne-Ardennen en Lotharingen. 

Het economische herstel in het Verenigd Konlnkrijk 
zette in 1983 verder door en de groei bedroeg circa 
3 %. De consumptie-uitgaven stegen krachtig, het-
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geen samenhing met een toeneming van het reëel  
beschikbare inkomen (+ 1,5%) en een daling van  
de gezinsbesparingen. In 1983 kwam ook een eind  
aan de onttrekkingen aan voorraden. De investehn- 
gen in vaste activa groeiden met 4,5 % of met lets 
minder dan in het voorafgaande jaar. Bi j de bedrijfs-
Investeringen was vooral sprake van groei in de dis-
trlbutle- en dienstensectoren. De Industhële produk-
tie hersteide zieh enlgszlns en de inflatie liep verder 
terug. Na een langduhge stijging was bij de werk-
loosheid sprake van stabilisatie in de tweede helft  
van het jaar. 

De financieringsbehoefte van de overheidssector 
Steeg verder van 16,3% van het b.b.p. in 1982 t ot 
16,6 % in het verslagjaar. De lopende overheidsuitga-
ven namen een aanzienlijk dee! van he t begrotings-
tekort voor hun rekening. Dit kon het teruglopen van 
het particulière verbruik gedeeltelijk compenseren. 
De inflatie bleef aanzienlijk boven het gemiddelde 
van de Gemeenschap. 

Tegen het eind van he t jaar zi jn verdere restrictieve 
maatregelen genomen, als een eerste stap op weg  
naar een s tabilisehngsprogramma op lange termijn. 

Het effect van de toeneming van de binnenlandse 
vraag met 4,5 % werd gedeeltelijk tenlet gedaan 
door een constante groei van de invoer die geen ge-
lijke tred hield met de uitvoer. Het overschot op de  
lopende rekening daalde dientengevolge van onge-
veer £ 5 miljard in 1982 tot £ 2 miljard in het verslag
jaar. 

De steeds erger wordende crisis In een aantal zware 
industriële sectoren, met name de staalindustrie, 
had ernstige consequenties voor de betrokken ge-
bieden, o. a. in Noord-ltallé. De werkloosheid is niet 
alleen verder gestegen, maar trof thans ook gebie-
den in Midden- en Noord-ltallë die tot nu toe relatlef 
gespaard waren gebleven. 

Het economische en financiële overheidsbeleid op 
middellange termijn blijft gehcht op terugdringing 
van de werkloosheid en een verbetering van de con-
currentiepositie. In de herfst bevestigde de regering  
haar vaste voornemen om de financieringsbehoefte  
van de overheidssector binnen de doelstellingen op  
middeliange termijn te houden. 

Op regionaal niveau heeft de recessie uiteenlopende 
gevolgen gehad. In het bijzonder getroffen is een 
traditioneei relatief welvarend gebied als de indus 
triële West-Midlands. De autoriteiten hebben het 
voornemen het stelsel van de regionale stimulansen 
te herzien om aldus de doeltreffendheid van deze 
maatregelen te verstärken. 

Na een stagnatie van de produktie in de twee voor
afgaande jaren liep het nationaal produkt in Italië  
in 1983 met 1,2% terug. Het particulière verbruik 
daalde onder invioed van de achteruitgang in de 
reële inkomens. De investeringen in vaste activa en  
in het bijzonder de bedrijfsinvesteringen gingen in 
omvang achteruit, hetgeen hoofdzakelijk een gevolg 
was van de hoge rente, de läge bezettingsgraden en  
de onzekere afzetvooruitzichten. Ook de geringe  
voorraadvorming droeg bij tot het teruglopen van de 
bedrijvigheid. Daarentegen stegen het overheidsver-
bruik en de uitvoer. De geringe binnenìandse vraag 
leidde tot slechts geringe groei van de invoer. Daar 
ook het saldo van het onzichtbare verkeer toenam, 
verbeterde zodoende de lopende rekening van de 
handetsbalans in aanzienlijke mate. 

In Denemarken was in de herfst van 1982 een begin  
gemaakt met de uitvoering van een versoberings-
beleid, maar de groei bleef er hoger dan gemiddeld 
in de Gemeenschap. 

De woningbouw werd bevorderd door een aanzien
lijke daling van de rente en de bedrijfsinvesteringen 
namen toe, evenais de uitvoer; deze factoren droe-
gen sterk bij tot de groei. Remmende factoren kwa-
men daarentegen voort uit de langzamer toeneming 
van het overheidsverbruik. 

Als gevolg van een gunstige ontwikkeling van de 
ruilvoet, alsmede van de groeiende uitvoer van sche-
pen en de toeneming van de olieproduktie in het 
Deense deei van de Noordzee, onstond een over
schot op handels- en dienstenbalans, terwijl het 
tekort op de lopende rekening aanzienlijk afnam. 

Een stringenter fiscaal beleid en een beperkte groei 
van de overheidsuitgaven droegen bij tot de vermin-
dering van het begrotingstekort en zulks ondanks 
de toenemende kosten van de schuldendienst. Het 
financieringstekort van de staat beliep desondanks 
circa 12% van het b.b.p. De inflatie liep aanzienlijk 
terug, maar de werkgelegenheid verbeterde nauwe-
lijks. 

De economische bedrijvigheid in lerland verlang-
zaamde ook in 1983 het tempo en de groei was er 
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siechts gering. De investeringen liepen sterk terug, 
met name die In de woningbouw. De vendere Inkrim-
ping van het reëel beschikbare inkomen veroor-
zaakte een daling van het verbruik van de gezins-
huishoudlngen. 

heidsultkeringen namen sterk toe en frustreerden de 
pogingen van de regering cm de overheidsuitgaven 
te beperken. Het financieringstekort van de over-
heidssector, dat in drle jaar tijd was verdubbeld, 
bleef zodoende vrijwel onveranderd op 6,7 % van het 
b.b.p. 

De uitvoer van goederen en diensten, vooral die van 
Industrieprodukten, bleef krachtig stijgen. De invoer 
onderging anderzijds de invtoed van he t läge niveau 
van de binnenlandse vraag. Gevolg hiervan was een 
daling van het tekort op de handeisbalans van 8,5 %  
van het b.b.p. in 1982 tot circa 2,5 % in 1983. 

De produktie van de verwerkende industrie her-
stelde zieh enigszins, maar de werkloosheid bleef 
een groot probleem, met name die van jongeren. De 
inflatie kon sterk worden teruggebracht, maar lag 
nog altijd op betrekkelijk hoog peil. 

Het begrotingsbeleid was restrictief; niet alleen zijn 
de belastingen verhoogd, maar ook de overheidsuit
gaven werden beperkt. De doelstellingen ten aan-
zien van de vermindering van het financieringstekort  
van de overheid werden bereikt, ondanks de toene-
mende kosten van de bultenlandse schuldendienst. 
Als onderdee! van haar streven tot betere beheer-
sing van de openbare financiën, beoogt de lerse 
overheid het huldige begrotingstekort op middel-
lange termljn geheel te elimineren. 

Na de recessie in de twee voorafgaande jaren, 
begon de bedrijvigheid in Nederland zieh in 1983  
langzaam te herstellen. De industriële produktie ver
beterde geleidelijk en in het bijzonder de kapitaal-
goederenindustrie had gunstiger resultaten, hetgeen 
misschien wijst op een omkeer in de dalende ont-
wikkeling van de bedr ijfsinvesteringen. 

De overheidsinvesteringen en de woningbouw liepen 
verder terug, maar minder snel dan in het vooraf
gaande jaar. Voor h et Vierde achtereenvolgende jaar 
kromp het particulière verbruik verder in ten gevolge 
van het gecombineerde effect van lagere Ionen, ho-
gere belastingen en verminderde sociale uitkerin-
gen. De stijging van het consumptieprijspeil bedroeg 
ongeveer een derde van de gemiddelde stijging in 
de Gemeenschap. 

De gunstige ontwikkeling van hat kostenpell In het 
binnenland hielp exporteurs te profiteren van de 
lichte opleving van de wereldhandel en zulks on
danks de verdere appreciatie van de gulden, die de 
DM volgde. De uitvoer van aardgas llep verder terug, 
maar de uitvoerhandel in zijn geheel herwon zijn ge-
bruikelijke aandeel op de wereldmarkten; de beste 
resultaten werden verkregen bij aardolieprodukten, 
voedingsmiddelen en machines. Er werden dan ook 
weer recordoverschotten geboekt op de handeisba 
lans en op de lopende rekening. 

In Beigië leidde een combinatie van inkomensbeleid, 
prijsbeheersing en fiscale maatregelen tot een her-
stel van de rendabiliteit van het bedrijfsleven. De 
binnenlandse bedrijvigheid reageerde hier siechts 
traag op en hoewel de bedrijfsinvesteringen zieh 
enigszins herstelden, was dit niet voldoende om een 
verdere achteruitgang van overheidsinvesteringen 
en woningbouw te compenseren. 

Ook de overheidsconsumptie werd beperkt. Het 
financieringstekort van de overheidssector Steeg 
niet verder, en bleef, uitgedrukt in procenten van het 
b.b.p., op hetzelfde peil. 

De inflatie werd onder contrôle gehouden, maar Bei 
gië verloor te dien aanzien lets terrein ten opzichte 
van zijn voornaamste concurrenten. Hoewel in de 
loop van het jaar deeltijdarbeid is ingevoerd, bleef 
de werkloosheid stijgen, hoewel minder snel dan  
voorheen. 

De uitvoer nam krachtig toe en Beigië verbeterde 
zijn aandeel op de bultenlandse markten aanzienlijk. 
Het läge peil van de binnenlandse vraag en de ver
beterde concurrentiepositie van Belgische goederen 
en diensten op de binnenlandse markt leidden tot 
een teruglopen van de invoer. Voor het eerst sinds 
1975 had het land weer een klein overschot op de 
handeisbalans. 

Daar een groot aantal nieuwe werkzoekenden hun 
entree op de arbeidsmarkt maakten, Steeg de werk
loosheid aanzienlijk. Ook de ultgaven voor werkloos-

In Luxemburg werd het economische leven nog be-
heerst door de uiterst ernstige crisis in de ijzer- en 
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staalindustrie. De teruggang van het bruto binnen-
lands produkt zou nog sterker zijn geweest zonder 
de bijdragen van de banksector en — in de mindere  
mate — het toerisme. Het particulière verbruik en de 
woningbouw liepen verder trug. Het handelstekort 
nam toe onder invioed van een ongunstige ontwikke-
llng in het handelsverkeer, maar vooral ook door de 
invioed van de dalende staalphjzen op de ruilvoet. 
Dankzij de omvangrijke bijdrage van het onzichtbare 
verkeer bleef het overschot op de lopende rekening 
echter aanzienlijk. 

Het begrotingsbeleid beoogde het flnancieringste-
kort van de overheldssector op hetzelfde percen 
tage te houden als In 1982. De lopende uitgaven 
werden zoveel mogelijk beperkt om ruimte te schep-
pen voor grotere overheidsinvesteringen. 

In verband met de achteruitgaande situatie op de 
staaimarkt nam de regering in juli een aantal maatre-
gelen met het oog op de herstructurering van deze 
bedrijfstak, te financieren door middel van een ver-
hoging van directe en indirecte belastingen. 

Het jaar 1983 was in Griekenland opnieuw moeilljk 
voor de economìe, Binneniandse moeilijkheden, ge-
paard gaande met een ongunstig internationaal kli-
maat en een sterke achteruitgang van de agrarische  
produktie, leidden tot een uiterst geringe groei. Een 
daling van de particulière vraag werd meer dan ge-
compenseerd door een krachtige toeneming van de 
vraag van overheidszijde, in het bijzonder de over
heidsinvesteringen. De siechte exportkansen en de 
sterke concurrentie van het buitenland hebben 
vooral bijgedragen tot een scherpe daling van de 
bedrijfsinvesteringen. Ook de woningbouw liep over  
het hele jaar i ets terug, hoewel tegen het eind van 
het jaar spr ake was van enig herstel. De totale om-
vang van de investeringen in vaste activa stabili-
seerde zieh in 1983, na drie jaren van t eruggang. De 
inflatie nam iets af ten gevolge van wijzigingen in het 
indexeringssysteem, maar de prijsstijgingen bleven 
desondanks de hoogste in de Gemeenschap. De in-
dustriële produktie stagneerde. 

De economische toestand in de landen waarmee de 
Gemeenschap financiële samenwerkingsovereen-
komsten heeft afgesloten, bleef moeilljk. De onmo-
gelijkheid hun uitvoer te vergroten veroorzaakte be-
talingsbalansprobiemen. De invoering en de tenuit-
voeriegging van stabilisatieprogramma's ten einde  
de inflatie tegen te gaan en de toeneming van de 
buiteniandse schuld te beperken, leidden tot een 
achteruitgang van de binneniandse vraag. De Pro 
blemen, verbonden aan hun externe schuldendien-
sten, legden ook in verslagjaar een toenemende last  
op de overheidsfinanciën en betalingsbalansen. 

De agrarische sector in Spanje behaaide een bevre-
digende groel, maar de produktie ging in het alge-
meen siechts weinig vooruit; de werkioosheid steeg 
dan ook verder. Hoewel het overheidsverbruik toe-
nam, werd de daardoor veroorzaakte stijging van de 
uitgaven grotendeels gedekt door belastingen; het 
tekort van de overheldssector bleef daarom beperkt, 
hetgeen de inflatoire druk tot op zekere hoogte 
mitigeerde. Het particulière verbruik stond onder 
strikte contrôle, zodat de invoer zeer kon worden  
verminderd. De uitvoer ontwikkelde zieh anderzijds 
gunstig, terwijt het toeristenverkeer voor Spanje 
bevredigend verliep; er was dan ook sprake van 
enige verbetering op de lopende rekening van de 
betalingsbalans. 

De Ghekse uitvoer daaide, voornamelijk omdat de 
concurrentiepositie van het land achteruitging en 
zijn aandeel in de invoer van de OPEC-landen — dat 
tot voor kort zeer hoog was geweest — vermin-
derde. Ook het onzichtbare verkeer {toerisme, over-
makingen van emigranten en scheepvaart) liep te
rug. De invoer stagneerde, vooral onder invioed van 
een aanzienlijke vermindering van de aardolie-invoer 
in het begin van het jaar. Het effect van al deze en 
andere factoren — waaronder een aanzienlijke toe
neming van de netto ontvangsten van de Gemeen
schap — leidde tot het resultaat dat de lopende re
kening van de betalingsbalans licht verbeterde. 

De economische ontwikkeling in Portugal werd 
beïnvioed door de noodzaak van een restrictief be-
leid om het gebrek aan ex tern evenwicht op te hef 
ten; met het Internationale Monétaire Fonds werd 
overeenstemming bereikt over de nodige steun. Het 
particulière verbruik steeg siechts langzaam en de 
hoge inflatie bleef de koopkracht aantasten. De 
overheidsinvesteringen werden sterk besnoeid. De 
landbouw had nog een siecht jaar en de industriële 
bezettingsgraad bleef laag. De Internationale con
currentiepositie verbeterde echter als gevolg van de 
devaluatie. De Invoer daaide; daar de opbrengsten 
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uit het toerisme bevredigend waren en de overma-
kingen van emigranten siechts weinig terugliepen, 
bleef het tekort op de lopende rekening beperkt. 

Het economische herstel in Turkije verlangzaamde  
enigszins, vooral omdat de agrarische sector 
siechte resultaten behaaide. Hoewel de begroting,  
de financiële markten en het krediet onder strikte  
contrôle bleven, was de inflatie toch hoger dan ver- 
wacht. De binnenlandse vraag werd ingeperkt en de  
ultvoer nam minder toe dan in voorafgaande jaren, 
zodat de bedrljfsinvesteringen nauwelijks konden 
aantrekken, hoewel de rente werd verlaagd. De  
overheidslnvesteringen bleven daarentegen toene-
men. De minder grote uitvoergroei. gepaard gaande 
met een toeneming van de invoer en een aanzien-
lijke achteruitgang van de overmakingen van emi
granten, leidde tot een snelle stijging van het tekort 
op de lopende rekening, dat in het verslagjaar weer 
kon worden gedekt door een omvangrijke kapitaal-
toestroming. 

De economische problemen In Joegoslavië ver
eisten drastische maatregelen in het kader van een  
algemeen stabiiisatieprogramma. Het nationale pro- 
dukt stagneerde en de reële inkomens daalden  
verder. De voortgaande devaluatie van de dinar  
spoorde echter de inflatie aan, die niet onder con 
trôle kon worden gebracht. De uitvoer bleef op rede-
lijk peil en de invoer zakte verder terug, zodat het 
tekort op de handelsbalans afnam. Hoewel het toe-
ristische verkeer iets minder opleverde dan in het 
voorafgaande jaar, daalde ook het tekort op de lo
pende rekening. In 1983 verkreeg Joegoslavië een 
bijzondere hulp van VS-dotlar 6 miljard (gedeeltelijk 
herstructurering van schulden, gedeeltelijk nieuwe 
kredieten) als steun bij de regeling van de Proble
men in verband met de aflossing van buitenlandse 
schulden. Er zijn thans onderhandelingen gaande 
over nieuwe hulp in het jaar 1984. 

De groei in de Maghreb- en Machrak-Ianden lag in 
1983 weliswaar op iets lager niveau dan in het voor
afgaande jaar, maar bleef desondanks meestal bo-
ven de 5 %. De afzetmogelijkheden voor aardolie en  
fosfaten waren ook in 1983 beperkt en de ultvoer 
naar de meeste andere landen nam dan ook af. De 
uitgaven ten behoeve van v erlieslijdende overheids-
bedrijven en de defensie veroorzaakten nieuwe of  
toenemende tekorten op de overheidsbegrotingen, 
hetgeen de inflatoire tendenties nog verstärkte. De 
tekorten op de lopende rekeningen van de beta-
lingsbalansen namen in de meeste landen toe, om
dat de handelstekorten Stegen en zowel de overma
kingen van emigranten als de inkomsten uit het toe

risme daatden. De tekorten werden gedekt door bui
tenlandse overheidskredleten of door externe parti 
culière kredietverlening, met als resultaat dat de bui
tenlandse schuldendienst voor alle landen toenam. 
Bijzonder ongunstig was de toestand met name in 
Algerije en Marokko. De zieh uitbreidende gevechts-
handelingen in Libanon brachten het georgani-
seerde economische leven in dat land vrijwel tot stil
stand. 

In Malta was sprake van matige economische be-
drijvigheid, terwijl de werkloosheid hoog was en de 
uitvoer stagneerde; de inflatie is thans echter onder 
contrôle. In Cyprus lijkt de economische groei in het 
zuiden ook in 1983 gepaard te zijn gegaan met een 
läge inflatie; ook in het noorden was sprake van een 
zekere verbetering, met name ten aanzien van de in
flatie. Door middel van devaluaties en maatregelen 
om de binnenlandse vraag en het begrotingstekort 
te beperken heeft Israël gepoogd het tekort op de 
handelsbalans omiaag te brengen, maar de inflatie 
bleef boven de de 150 %. 

De economische en financiële situatie in de landen 
in Afrika, het Catiblsche gebied en de Stille 
Oceaan, die partij zijn bij de overeenkomst van 
Lomé, verslechterde verder. Hierbij speelden een 
aantal factoren een rol, zoals de aanhoudende ach
teruitgang van de overheidsfinanciën en problemen 
in verband met de buitenlandse schulden — hoofd-
zakelijk veroorzaakt door de hoge rente en het oplo-
pen van de dollarkoersen, die de buitenlandse beta-
lingstekorten verder deden stijgen. Het produktieni-
veau van veel landen in Afrika en de Stille Oceaan 
werd bovendien getroffen door het uitblijven van re-
genval; deze omstandighed veroorzaakte in westelijk 
en zuidelijk Afrika zelfs een katastrofale droogte. 

De meeste uitvoerprijzen van grondstoffen Stegen 
aanzienlijk, maar niet voldoende om de daling tijdens 
de dhe voorafgaande jaren goed te maken. Daar-
naast was sprake van een dergelijke teruggang van 
de agrarische produktie, dat ook de verbetering van 
de marktprijzen ontoereikend was om bevredigende 
ontvangsten te verkrijgen. 

In deze omstandigheden is het voor vele Α.C.S.-lan
den moeilijk geworden om kredieten tegen markt-
voorwaarden op te nemen. Nieuwe investeringen 
zijn dan ook Schaars geworden. Buitenlandse hulp, 
en in het bijzonder hulp tegen zachte voorwaarden, 
werd dikwijis gebruikt ter financiering van lopende 
uitgaven of van aflossingen op leningen die waren 
opgenomen voor investeringsprojecten welke ach-
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teraf onvoldoende rendabiliteit bleken te hebben. 
Een toenemend aantal landen werd door de chroni 
sche interne en externe moellijkheden gedwongen 
tot restrictieve maatregelen en aanpassingen in het 
kader van arrangementen met de Wereldbank en het 
Internationale Monétaire Fonds. De herstructurering 
van buitenlandse schulden werd een steeds fre 
quenter verschijnsel. ook bij A.C.S.-landen. 

De aardolie uitvoerende landen hadden te lijden van 
de nog voorîdurende slapte op de oliemarkt. Hun fi
nanciële reserves sijpelden weg, zodat grote inves-
teringsprogramma's waarmee in welvarender tijden 
een aanvang was gemaakt, op de tocht kwamen te 
staan. In sommige gevallen droeg dit bij tot het ont-

staan van sociale spanningen en politieke Instabi-
liteit. 

De verdere achteruitgang van de economische toe-
stand in de meeste van deze landen leidde tot een 
heroverweging van het tot nu toe gevolgde econo
mische beleid. Aan deze heroverweging werd deel-
genomen door internationale financiële instellingen 
en enkele geïndustrialiseerde landen. De bedoeling 
is de A.C.S,-landen te helpen hun uitgavenpatroon 
dusdanig te reorganiseren. dat beter gebruik wordt 
gemaakt van de beschikbare middelen, de nodige 
structurele veranderingen kunnen worden aangevat 
en een een grotere beheersing van de overheids-
financiën wordt verkregen. 

Economische en financiële beleidsiijnen 
Tijdens de vergaderingen van de Europese Raad van 
21 en 22 maart te Brüssel en van 17 tot 19 juni te 
Stuttgart bestond overeenstemming over de nood-
zaak de vooruitzichten inzake een duurzame en niet-
inflatoir economisch herstel te verbeteren en het 
peil van de werkgelegenheid en van de produktieve 
investeringen te stimuleren. 

De Raad heeft te Stuttgart In het bijzonder de Com-
missie verzocht om optimaal en op een gecoördl- 
neerde wijze gebruik te maken van de communau
taire financiële Instrumenten ter ondersteunlng en 
zekerstelling van het economische herstel. Hij heeft 
voorts een beroep gedaan op de Raad van de Eu ro
pese Gemeenschappen om ailes In het werk te stel 
len om zoveel mogelijk van de nog hangende kwes-
ties betreffende de Interne markt te regelen. De 
Raad heeft er daarnaast op gewezen, dat het nemen 
van nationale, communautaire en Internationale 
maatregelen ter bestrijding van de mllieuvervuiling 
dringend moet worden bespoedigd en ultgebreid; hij 
heeft met name het acute gevaar bekiemtoond, dat 
de Europese bosgebleden bedreigt en dat onmiddel-
lijke actie noodzakelljk maakt. 

Zieh bewust van de economische en sociale Proble 
men waarmee Griekenland wordt geconfronteerd, en 
van de moeilijkheden die deze problemen voor de 
Integratle van Griekenland in de Europese Gemeen
schappen doen ontstaan, heeft de Raad kennis ge-
nomen van de mededelingen van de Commissie te 
dien aanzien, waarin wordt voorgesteld binnen het 
kader van de Gemeenschap opiossingen voor deze 

problemen te vinden. Tenslotte heeft de Raad beslo-
ten de Europese Gemeenschap In een veelomvat-
tende actie nieuw leven In te blazen; met het oog 
hierop hebben de staatshoofden en regeringslelders 
en de ministers van buitenlandse zaken de plechtige 
verkiaring betreffende de Europese Unie onderte-
kend. In deze verkiaring bevestigen zlj hun verbinte-
nis om voorultgang te boeken op de weg naar een 
steeds hechter verbond tussen de volkeren en de 
Lid-Staten van de Europese Gemeenschap, aismede 
een nieuwe Impuis te geven aan de ontwikkeling van 
het communautaire beleid, de bevordering van pro
duktieve investeringen en de verbetering van het 
concurrentlevermogen, zodat duurzame arbelds-
plaatsen worden gecreëerd, biljvende economische 
groel tot stand wordt gebracht en de werkioosheld 
wordt verminderd. 

De verkiaring noemt eveneens het belang van „het 
ontploolen van een Industriële strategie op het ni
veau van de Gemeenschap, In het bijzonder door in
vesteringen aan te moedigen." De verkiaring stipu-
leert dat „de samenwerking tussen ondernemingen 
op het gebled van de geavanceerde technologie 
(zou) worden versterkt door projecten van gemeen-
schappelljk belang" en herinnert eraan, dat de ont
wikkeling van het regionale en sociale beleid van de 
Gemeenschap met name een overdracht van midde
len naar de minder welvarende regie's inhoudt. 

De Europese Raad heeft bovendien de Raad van de 
Europese Gemeenschappen opgedragen om tijdens 
bijzondere raadszittingen volgens een urgentiepro-
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cedure onderhandelingen aan te vatten over de vol-
gende punten: de toekomstige financiering van de 
Gemeenschap, de ontwikkeling van het beleid van 
de Gemeenschap, de met de uitbreiding samenhan-
gende kwestles, de bijzondere problemen op begro-
tingsgebled, aismede de noodzaak van een stren 
gere budgettaire discipline. Deze onderhandelingen, 
waarvan het resuitaat oorspronkelijk zou worden  
voorgelegd aan de Europese Raad van december 
1983 in Athene, waren in de eerste maanden van 
1984 nog gaande. 

In het kader van deze hchtlijnen hebben de commu 
nautaire instantles verschillende voorstellen gedaan 
en besluiten genomen, die van bijzonder belang  
voor de Bank waren. 

Zo heeft de Raad op 19 aprii 1983 de Commissie 
gemachtigd om leningen aan te gaan tot een bedrag 
van 3 miljard krachtens het nieuwe communautaire  
leningslnstrument (nieuw instrument III). Op 13 juni 
heeft hij vervolgens een eerste leningstranche goed-
gekeurd voor een bedrag van hoogstens 1.5 miljard 
in hoofdsom, waarvan de opbrengst bestemd is voor 
„het verstrekken van leningen ter financiering van 
investeringsprojecten die worden uitgevoerd op het 
grondgebied van de Gemeenschap en die beant-
woorden aan de prioritaire doelstellingen van de Ge
meenschap op het gebied van de energie, de infra-
structuur, aismede de financiering van investeringen, 
in hoofdzaak van kleine en middelgrote ondernemin-
gen, in de industrie en de andere produktiesecto- 
ren" (zie ook biz. 30, 31). 

De C ommissie heeft de Raad een voorstel voor een 
beslult voorgelegd betreffende het scheppen van 
een mechanisme voor Europese Innovatielenlngen 
uit de middelen van het nieuwe instrument III, waar
van het beheer bij mandaat van de Commissie zou 
worden opgedragen aan de E.I.B., ter financiering  
van innoverende activiteiten van het midden- en  
kleinbedrijf en zulks tot een bedrag van hoogstens 
100 miljoen en volgens daartoe vast te stellen moda-
liteiten. 

Ten einde het communautaire industriële potentieel 
te verruimen en te consolideren heeft de Raad van 
Ministers op 28 februah 1984 een Europees strate
gisch programma voor onderzoek en ontwikkeling 
op het gebied van de informatietechnologie (Esprit) 
aanvaard. dat beoogt de samenwerking tussen in-
dustriëlen en onderzoekers te versterken op het ge
bied van de geavanceerde micro-electronica, de 
software-technologie, de geavanceerde informatie-
verwerking, kantoorsystemen en de computer-geïn- 
tegreerde fabricage. Daartoe is een bedrag ter be-
schikking gesteld van 750 miljoen voor een période 

van vijf jaar, aan te vutlen door een even grote bij-
drage van het bedrijfsleven. 

De Raad heeft overigens tevens een mededeling van 
de Commissie ontvangen over de noodzaak van een 
communautair beleid ten aanzien van de telecom-
munlcatle en het belang van een eenmaking van de 
afzetmarkten en de normalisatie van de apparatuur. 

De Commissie heeft voorts de Raad een nieuw 
voorstel voorgelegd voor een verordening betref
fende het Europese Fonds voor Regionale Ontwik
keling, dat in het bijzonder beoogt de zogenaamde 
quotavhje sectie af te schaffen en de rigide natio
nale quota's te vervangen door indicatieve opties. 

Op verzoek van de Raad heeft de Commissie een  
mededeling voorbereid over de communautaire 
energiestrategie en over een actieprogramma,  
waarin zi] aanbeveelt financiële steun te bieden aan  
rationeel energieverbruik, de prospectie van ener- 
giebronnen (met name koolwaterstoffen en uranium) 
en een beter uitgebalanceerde ontwikkeling van de 
voorziening, in het bijzonder door een betere onder-
linge koppeiing van de distributienetten, de toepas-
sing van nieuwe technologieën en een groter beroep 
op vaste brandstoffen. 

Op het gebied van de mllleubescherming heeft de 
Raad het derde actieprogramma van de Gemeen-
schappen voor de jaren 1982-1986 aanvaard, dat 
beoogt tot een algemene strategie te komen om 
maatregelen betreffende het milieu in de andere  
communautaire beleidsiijnen op te nemen, zoals die 
op het gebied van de landbouw, de energievoorzie-
ning, de industrie en het vervoer. De Commissie 
heeft voorstellen gedaan ten aanzien van financiële 
steun op twee prioritaire gebieden; de zogenaamde 
schone technieken en de bescherming van bepaaide 
gevoelige zones van communautair belang. Voorts 
heeft zlj de Raad drie voorstellen voor verordenin-
gen voorgelegd betreffende het voorkomen en de 
beperking van luchtverontreinigingen afkomstig van 
industriële concentraties, de contrôle op de emis-
sies van grote verbrandingsinstallaties en de vast-
stelling van kwaliteitsnormen voor stikstofdioxide in 
de lucht. Op 1 maart 1984 heeft de Raad de eerste 
van deze verordeningen aanvaard. Bovendien is op 
11 maart 1983 de overeenkomst van Genève van 
kracht geworden inzake de grensoverschrijdende  
verontreiniging over lange afstand. 

Op 26 aprii 1983 is de Bank toegetreden tot de ver-
klaring van New York van 1980 (^) die tien internatio 
nale instellingen hebben afgegeven over de samen-

(1) Zie laarverslag 1962. 
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hang tussen milieubeleid en economische ontwikke-
ling in ontwikkelingstanden. Bovendien heeft de 
Bank deelgenomen aan de Vierde conferentie die 
het Comité voor het Milieu van deze internationale 
ontwikkelingsinstellingen van 30 mei tot 3 juni 1983  
te New York had georganiseerd. De vijfde conferen
tie zal worden gehouden te Luxemburg op 13 tot 15  
juni 1984. 

In haar mededelìng aan de Raad over het opnieuw 
opgangbrengen van de financiële integratie beveelt 
de Commissie het scheppen van een communau 
taire financiële ruimte voor, voorzien van doeltref-
fende Instrumenten voor de mobilisering en allocatie 
van de besparingen met het oog op de versterking 
van de economische ontwikkeling van Europa en  
van zijn economische structuren. Zij beveelt even-
eens een uitbreiding van de rol van de Ecu aan door  
bevoorrechte behandeling van In Ecu luidende finan 
ciële transacties in de Gemeenschap, als internatio
nale uitdrukking van een groeiende monétaire unie. 

Op 21 februari 1983 heeft de Raad besloten tot wij- 
ziging van de status van Groenland ten opzichte  
van de Gemeenschap met ingang van 1 januari 1985. 
Deze wijziging dient nog te worden geratificeerd 
door de parlementen der Lid-Staten. De nieuwe re
galing zai Groenland een analoge status toekennen 
als de met de Gemeenschap geassocieerde landen  
en gebieden overzee. 

Uitbreiding 
De Raad van Gouverneurs van de Bank heeft op  
verzoek van de Raad van de Gemeenschappen be 
sloten haar te machtigen tot voortzetting van de 
steun vóór toetredìng aan Portugal (75 miljoen aan  
kredieten voor eigen rekening van de Bank) en van  
de financiële samenwerking met Spanje (100 mil
joen) gedurende de période van 1 januari 1983 tot 
30 juni 1984. De Raad heeft er eveneens mee inge-
stemd om voor het eind van he t eerste halfjaar van 
1984 de kwestie van de voortzetting van deze finan 
ciële samenwerking opnieuw te bespreken in het 
licht van de vooruitgang die bij de toetredingsonder-
handelingen zaI zijn geboekt. 

Ontwikkelingssamenwerking 

Tijdens het jaar 1983 zijn de tweede financiële proto-
collen met de Maghreb- en Machrak-Ianden van 
kracht geworden, waarin het bedrag was vastgelegd 
dat de Gemeenschap tot 31 Oktober 1986 als hulp 
aan deze landen zaI kunnen verstrekken, met name  
in de vorm van kredieten voor eigen rekening van de 
Bank (zie biz. 69). 

In december is een tweede financiële protocol voor 
vijf jaar met Cyprus ondertekend. Met Malta zullen 
nog onderhandelingen worden gevoerd. Een op 
24 juni 1983 met Israël afgesloten protocol is op  
1 januari 1984 van kracht geworden. De geldende 
overeenkomsten met Turkije zijn in het verslagjaar 
normaal afgewikkeld, in afwachting van een hervat-
ting van de samenwerking met dit land. 

Op 6 en 7 Oktober 1983 zijn de onderhandelingen 
geopend tussen de Commissie en de landen in 
Afrika, het Canbische gebied en de Stille Oceaan —  
waarbij zieh nu ook Angola en Mozambique hebben 
gevoegd — met het oog op de afsluiting van 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst A.C.S.—  
E.E.G. in aansluiting aan de tweede overeenkomst 
van Lomé die op 1 januari 1981 in werking was ge-
treden en die in beginsel op 28 februari 1985 af-
loopt. Bij deze onderhandelingen legt de Gemeen
schap het accent op de steun aan de autonome ont
wikkeling van de A.C.S.-landen en op de prioriteit 
die zou moeten worden gegeven aan de landbouw 
en plattelandsontwikkeling om een zo groot moge-
lijke veillgstelling van de voedselvoorziening te  
bewerkstelligen. Andere punten van het mandaat dat 
de Commissie met het oog op deze onderhandelin
gen is verstrekt, hebben met name betrekking op de 
uitbreiding van de steun ten behoeve van het indus-
triële en ambachtelijke midden- en kleinbedrijf, een 
betere verwerking van grondstoffen en aanmoedi-
ging van economisch waardevolle prospectie- en  
ontginningsactivitelten op het gebied van de mijn-
bouw, de steun aan een energiebeleid en een gro-
tere samenwerking op het gebied van de zeevisserij. 
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De kredietverlening voor produkîieve invesîeringen — hoofdzakeli/k in 
de industrie — is in 1983 nog verder gestegen tot 1 565 mitjoen. Het 
grootste dee! hiervan was gegoten in de vorm van globale kredieten 
(1 193 miljoen. waarvan 485 miljoen uit het nieuwe instrument) die 
vooral ten goede zijn gekomen van het midden- en kleinbedrijf Uit 
lopende globale kredieten zijn bedragen toegewezen voor 3243  
proiecten (waarvan 1 523 uit globale kredieten uit het nieuwe 
instrument). 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

Middelen en doelstellingen 

Kredieten en garanties voor eigen  
rekening van de Bank 
De doelstellingen van economisch beleld, die gelden 
voor de kredietverlening voor eigen rekening van de 
Bank In de Gemeenschap, zijn vastgelegd in artikel 
130 van het Verdrag van Rome, aismede in de Statu 
ten van de Bank en in de algemene richtlijnen die de 
Raad van G ouverneurs voor haar kredietbeieid heeft 
gegeven. Op grond hiervan worden in de praktijk de 
volgende investeringen gefinancierd: 

— in de eerste plaats investeringen in produktie-
sectoren, infrastructuur en energievoorziening, die 
kunnen bijdragen tot de economische groei in 
probieemgebieden; Investeringen van reglonaai 
belang; 

— Investeringen die van gemeenschappelijk be 
lang zijn voor verschillende Lid-Staten en voor de 
Gemeenschap In haar geheet, aismede investerin
gen die de modernisering of omschakellng van be-
drljven beogen, of die nieuwe economische actlvi-
telten helpen scheppen, welke nodig zijn in verband  
met de geleldelijke totstandkoming van de gemeen-
schappelijke markt. 

In deze categorie vallen in het bijzonder: 

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

de aardolie-afhankelijkheid van de Gemeenschap: 
ontginning van de interne energiebronnen, rationeel 
energieverbruik, diversificatie van de invoer; 

— investeringen tot modernisering of omschake-
ling van bedrijven, voor zover noodzakelijk in ver 
band met de geieidelijke totstandkoming van de ge-
meenschappelijke markt of met het opvangen van 
structurale moeilijkheden, investeringen die speci-
fiek bijdragen tot een verbetering van het concur-
rentievermogen van de communautaire industrie 
door ontwikkeling en Invoering van nieuwe of ge-
avanceerde technieken, of wel investeringen die 
voortvloeien uit de nauwe technische en economi
sche samenwerking tussen ondernemingen in ver-
schiiiende Lid-Staten: 

— infrastructuur van communautair of gemeen
schappelijk belang, die bijdraagt tot de Europese 
economische integratie (wegen, spoorlijnen, water-
wegen, telecommunicatieprojecten die de onder-
iinge verbindingen verbeteren) of die bijdragen tot  
het bereiken van communautaire doelsteliingen op 
het gebied van bijvoorbeeld de milieubescherming. 

Bovendien kan de Bank voor eigen rekening kredie
ten toekennen, gepaard gaande met rentesubsidies 
uit communautaire begrotingsmiddeien, ten behoeve 
van de wederopbouw in de minder ontwikkeide de-
len van Itaiië, die in 1980 door aardbevingen zijn ge 
troffen. 

label 2: Kredietverlening voor eigen rekening In 1983 
Onderverdeeld naar land, economische doelstelling en sector 

(milj. Ecu) 

Doelstelling Sector 

Regionaal 
belang 

Energie
voorzie
ning (1) 

Infrastruc
tuur van 

communautaïf 
belang 

Modernise
ring en om
schakellng 

van bedrijven Al (2) Totaal (3) 

industrie, 
landbouw. 

diensten Energie (1) 
Infra

structuur 

Oenemarken 15.1 241,0 3,6 — — 259,7 20,5 210,3 28,9 
Duitsland 22.9 129,3 — 20,9 - 20,9 152,2 22,9 129,3 — 
Grlekenland 364,3 107,8 51,2 — -159,0 364,3 63,2 107,8 193,3 
Frankrijk 425,5 269,5 26,1 — - 13,2 707,9 152,8 209,4 345,7 
lerland 234,6 — — — — 234.6 13,9 19,3 201,4 
Italie 1 421,1 487,4 109,0 172,2 -244,0 1 945,7 749,5 458,4 737,8 
Verenigd 
Koninkrijk 359,7 270,9 33,2 — - 72,5 591,3 53,4 268,0 269,9 

Totaal 2 843,2 1 505,9 223,1 193,1 -509,5 4 255,7 1076,2 1402,5 1 777,0 

(1) De posien ,,energievoorziening" en ,.energie" verscoiiien. omdai sommige mOustneie projecien DijOragen tot de doelstelling ten aanzien van de ertergie-
voorzienmg en sommige energieprojecten juisl biidragen tot de doelstelling ten aanzien van de regionale ontwikkeling. 

(2) Af wegens dubbeltettingen van proiecten die aan meerdere doelstellingen tegelijkertijd voldoen. 
(3) In 19Θ3 werd 3 845,6 miiioen uitbeiaald (wisseikoersen van 31. 12. 1983), waarvan een deel op reeds eerder toegekende kredieten. 
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Overeenkomstig artikel 20 van haar Statuten waakt 
de Bank ervoor „dat haar ge lden op de meest ratio-
nele wijze in het belang van de Gemeenschap wor
den aangewend" en wordt een project siechts ge-
flnancierd, indien de uitvoering ervan „bijdraagt tot 
een verhoging van de economische produktiviteit in 
het algemeen en eveneens tot de verwezenlijking 
van de gemeenschappelijke markt". De leden 4 en 5  
van dit artikel bepalen, dat „noch de Bank noch de 
Lid-Staten als voorwaarden (mögen) stellen, dat uit-
geleende gelden in een bepaalde Lid-Staat moeten 
worden besteed" en dat de Bank „het verstrekken 
van leningen afhankelijk (kan) stellen van het ult-
schrijven van internationale aanbestedingen". 
Daarom eist de Bank dat voor door haar gefinan-
cierde werken of leveringen een zo groot mogelijk 
beroep op de internationale concurrentie wordt ge-
daan, dat zieh minstens uitstrekt tot de Lid-Staten 
van de Gemeenschap. Zij overlegt met krediet-
nemers over de meest geëigende procedures te  
dien aanzien, gezien de aard en de omvang van het 
betrokken project. Met name ziet zij erop toe, dat 
de hand wordt gehouden aan de communautaire  
hchtlijnen op het gebied van aanbestedingen van 
werken en opdrachten voor leveringen. 

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de 196  
financieringsovereenkomsten en 3 borgstellings-
overeenkomsten die de Bank in 1983 voor eigen 
rekening heeft afgesloten ten behoeve van projecten 
in de Gemeenschap, gespecificeerd naar bovenbe-
doelde economische doelstellingen, produktiesecto-
ren en lokalisatie van de projecten. 

Kredieten uit het nieuwe 
communautaire leningsinstrument 
Sinds 1979 kent de Bank ook kredieten uit het  
nieuwe communautaire leningsinstrument toe, waar- 
voor de Raad van de Europese Gemeenschappen  
eerst twee tranches van elk 500 miljoen (nieuw 
instrument I), vervolgens een tranche van 1 miljard 
(nieuw instrument II) en tenslotte — in het kader 
van een algemene machtiging tot een bedrag van 
3 miljard (nieuw instrument III) — een tranche van 
1.5 miljard heeft goedgekeurd. 

Deze kredieten moeten beantwoorden aan door de  
Raad van de Europese Gemeenschappen gegeven 
hchtlijnen. op grond waarvan de Commlssie beoor-
deelt of projecten voor financiering in aanmerking 
komen. Volgens de hchtlijnen betreffende het  
nieuwe instrument III kunnen Investenngen worden  
gefinancierd op de volgende gebteden; 

rationeel gebrulk van energie, vervanging van 
aardolie door andere energiebronnen in alle secto-
ren, alsmede de infrastructuur welke deze vervan
ging mogelijk maakt; 

— Infrastructuur In verband met de ontwikkeling 
van produktleve actlvlteiten, infrastructuur die bi)-
draagt tot de regionale ontwikkeling of Infrastruc
tuur van gemeenschappeiijk belang, zoals telecom- 
municatie, met inbegrip van informatietechnologieën,  
en vervoer, met inbegrip van energietransport; 

— investehngsprojecten, in hoofdzaak van kleine en  
middelgrote ondernemingen, in de industrie en an-

Tâbel 3: Kredietverlening uit het nieuwe Instrument In 1983 
Onderverdeeld naar land, economische doelstelling en sector 

(milj. Ecu! 

Doelstelling Sector 
Infrastruc

tuur van 
regionaal 

belang 0) 

Infrastruc
tuur van 

communau-
tair belang 

Energie-
voorzie-
ning (2) 

Midden- en  
kieinbe· 

drijf Af (3) Totaal (<) 
Industrie, 
landbouw Energie (2) 

Infra-
struc-

luur(i) 

Denemarken — 83,2 22,2 — 105.4 22,2 83,2 
Griekenland 85,3 — 35,0 — - 35,0 85,3 — 35,0 50,3 
Frankhjk 29,7 — 80,7 105,5 - 29,7 186,2 105,5 44,3 36,4 
lerland 69,4 — 46.8 — - 46,8 69.4 ω

  
CO

 

46,8 18.8 
Italie 353,3 30,2 37,7 289,5 - 45,4 665,4 289,5 37,7 338,2 
Verenigd 
Koninkrijk — — 32,0 68,1 — 100,1 68,1 32,0 — 

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

(1) De posten ..infrastructuur van regionaal belang" en ,.infrastructuur" verscnillen. omaai enkele energieprotecten die wegens hun regionale belang zijn 
gefinancierd. tot de rubriek ..infrastructuur van regionaai belang" zijn gerekend. 

(2) Zie noot 1 bi| label 2. 
(3) Zie noot 2 bi) label 2. 
(4) In 1983 werd 964 miljoen uitbetaaid (wisseikoersen van 31. 12. 1983). waarvan een deel op reeds eerder toegekende kredieten. 
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dere produktiesectoren, met name met het oog op 
de verspreiding van innovatie en nieuwe technolo-
gieën, waarvan de uitvoering direct of indirect bij-
draagt tot het scheppen van arbeidsplaatsen." 

De richtlijnen die golden voor het nieuwe instru
ment II waren vermeld in het Jaarverslag over 1982, 
biz. 26. 

Daarnaast is toestemming gegeven voor bijkomende 
leningstranches ter financiering van investeringen ten 
behoeve van het herstel der produktiemiddelen en 
de wederopbouw van de economische en sociale in-
frastructuur in de Italiaanse aardbevlngsgebleden, 
en zulks tot een bedrag van hoogstens 1000 mll-
joen, onder aftrek van de bedragen die de Bank 
voor dit doel voor eigen rekening toekent. 

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

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de 50 
financieringsovereenkomsten die de Bank in 1983 
samen met de Commissie uit het nieuwe instrument 
heeft afgesloten, gespecificeerd naar bovenge-
noemde economische doelstellingen, sectoren en 
lokalisatie van de projecten. 

Tenslotte was van de tweede tranche van 500 mil-
joen van het nieuwe instrument I een bedrag van 
100 miljoen bij uitzondering tevens bestemd voor de  
financiering van met het oog op toekomstige be-
hoeften gebouwde fabriekshallen en woningen, mits 
deze deel uitmaakten van een samenhangend pro
ject voor de economische en industriële ontwikke-
ling van een gebied in de Gemeenschap. 

De projecten en hun uitvoering dienen in overeen-
stemming te zijn met de bepalingen van het Verdrag 
en het daarvan afgeleide recht, met name met be-
trekking tot de concurrentie, en met de op de be
trokken gebieden toepasselijke gemeenschappelijke 
regels en beleidslijnen. 

In het boekjaar 1983 i s een begin gemaakt met de  
kredietverlening op grond van de eerste tranche van 
het nieuwe instrument III en is voorts vrijwel het ge-
hele nog beschikbare bedrag op grond van het 
nieuwe instrument I en II volledig toegezegd. 

De economische doelstellingen waaraan de uit het 
nieuwe instrument gefinancierde projecten moeten 
voldoen, llggen zeer dicht bij de doelstellingen voor 
de kredietverlening voor eigen rekening van de  
Bank. Dikwijis worden voor één project dan ook 
beide soorten kredieten toegekend. In dit verslag  
wordt tussen de twee soorten kredieten geen princi-
pieel onderscheid gemaakt, behalve dat telkens 
wordt vermeid uit welke bron ze gefinancierd zijn. 

Tabel 4; Kredieten met rentesubsidies uit communautaire begrotlngsmiddelen In 1983 
(milj. Ecu) 

E.M.S, 

Kreöieien met reniesubsidies 
Wederopbouw 

aardbevingsgebieden 
voor 

eigen  
rekening 

nieuw 
instru

ment 

voor 
eigen  

rekening 

nieuw 
instru

ment Totaal 

Kredieten met 
rentesubsidies in % van 

totale kredietverlening 

in be
trokken in de  

land Gemeenschap 

Italie (1) 516,7 137,6 61,1 208,1 923,5 35,4 16,9 
lerland 171,1 69,4 — — 240,5 79,1 4,4 

Totaal 687,8 207,0 61,1 208,1 21,3 

Totaal generaal (2) 894,8 (3) 269,2 1164,0 

(1) Pius een krediet van 0,5 mii)oen met rentesubsidie uit hootde van de bescherming van het communautaire culturele erfgoed. 
(2) In 1983 werd 1 106,7 m iljoen uitbetaald (wisselkoersen van 31. 12. 1983), waarvan een deel op reeds eerder toegekende kredieten. De uitbetalingen hadden 

betrekking op: kredieten voor eigen rekening met rentesubsidies krachtens he! E.M.S. : 70t,4 miljoen (waarvan 30.3 miljoen op reeds eerder toegekende 
kredieten), idem uit het nieuwe instrument: 226.8 miljoen (waarvan 15,5 miljoen op reeds eerder toegekende kredieten): wederopbouwkredieten voor eigen  
rekening: 73,5 miljoen (waarvan 11,1 miljoen op reeds eerder toegekende kredieten); idem uit het nieuwe instrument; 105 miljoen (waarvan 23,4 miljoen op 
reeds eerder toegekende kredieten). 

(3) Het overeenkomstige bedrag voor 1982 betiep 1 171,5 m iljoen, waarvan een deel betrekking had op kredieten die in 1983 zijn uitbetaald en waarvoor ook de  
rentesubsidies eerst in dat jaar zijn geboekt. 
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Kredieten met rentesubsidies uit 
communautaire begrotingsmiddelen 

Bij 43 kredieten voor eigen rekening en uit het 
nieuwe instrument voor een bedrag van in totaal 
894,8 miljoen zijn rentesubsidies van 3 % verstrekt 
op grond van de verordening van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979  
betreffende de subsidiëring van bepaalde leningen 
in de minst welvarende Lid-Staten die volledig deel-
nemen aan het Europese Monétaire Stelsel 
(E.M.S.). In tabel 4 (^) w ordt een overzicht gegeven 
van de bedragen die voor eigen rekening of uit het 
nieuwe instrument in Italie, respectievelijk lerland 
met rentesubsidies zijn toegekend. Het gehele be
drag van de begrotingspost die voor deze rentesub
sidies was gereserveerd, d.w.z. 1 miljard voor vijf 
jaar, is daarmee tot eind 1983 toegezegd. 

(!) De nier vermelde bedragen stemmen met geheei overeen mei de bedragen 
die de Commissie van de Europese Gemeenschappen noemt, dit verschi! 
wordt veroorzaak! door het feit dal voor omrekening m Ecu koersen zijn g e-
bruiki, die golden op verschillende data De Commissie noemt de kredietbedra-
gen waarvoor in haar boekhouding werkehik rentesubsidies zijn geboekt en  
komt zo tot bedragen van 772,9 miljoen in Italie en 290 mil|oen in lertand. d.w^. 
in totaal 1 062.9 milioen. 

De kredieten toegekend voor de wederopbouw van  
de aardbevingsschade in Italie (Campanie en Basili
cata) beliepen 269,2 miljoen. Bij deze kredieten zijn 
uit communautaire begrotingsmiddelen rentesubsi
dies van 3 % toegekend voor een période van maxi-
maal 12 jaar. In 1981 en 1982 was in totaal reeds 523  
miljoen ter beschikking gesteld, zodat thans in totaal 
bijna vier vijfde van het maximumbedrag Is toege
zegd, dat de Raad van de Europese Gemeenschap
pen voor deze hulp had vastgelegd. Bovendien is in 
Italië bij een krediet van 500 000 een rentesubsidie 
uit communautaire begrotingsmiddelen toegekend 
op grond van de bijdrage van het betrokken project 
tot de bescherming van het culturele en architecto-
nlsche erfgoed in de Gemeenschap. 

Van de totale kredietverlening voor eigen rekening 
van de Bank is aldus 17,6% gepaard gegaan met  
rentesubsidies en van die uit het nieuwe instrument 
34.3 %. Rentesubsidies konden worden verleend bij 
35.4 % van het totale In Italië ter beschikking 
gestelde bedrag en bij 79,1 % van het in lerland ter 
beschikking gestelde bedrag. 

In de opsomming van de kredieten die de Bank voor 
eigen rekening (biz. 50 tot 62) en uit het nieuwe in 
strument (biz. 63 tot 66) heeft verstrekt, worden de 
betrokken kredieten telkens speciaal aangegeven. 

Algemeen overzicht 

Voor projecten in de LId-Staten heeft de Bank in 1983 voor eigen rekening kredieten verleend tot een 
bedrag van 4 255,7 miljoen; in 1982 was dit 3 453,2 miljoen. Hierbij kwamen nog kredieten ult het nieuwe 
Instrument van In totaal 1 211,8 miljoen tegenover een bedrag van 791 miljoen In 1982 (zie tabel 5). 

De totale kredietverlening in de Gemeenschap Steeg hlermede van 4 244,2 miljoen in 1982 tot 5 467,5 mil
joen In het verslagjaar, of met 29 7o (In 1982 bedroeg de stljglng 26 7D). 

In overeenstemming met de conclusies van de Europese Raad, dat de Investeringen moesten worden be-
vorderd om met name nieuwe werkgelegenheid te scheppen, heeft de Bank door haar kredietverlening uit 
te breiden, overeenkomstlg de haar gegeven taak, bijgedragen tot de ontwlkkeling van probleemgebleden, 
de verminderlng van de aardolie-afhankelijkheid van de Gemeenschap, alsmede tot bepaalde aspecten van  
de modernlserlng en omschakeling van de Europese industrie, met name door de bevordering van de toe- 
passing van geavanceerde technleken. 

Het meest opvallende kenmerk van het boekjaar 1983 was de verdere ste rke stljglng van de kredietverle
ning ten behoeve van het industriële midden- en kleinbedrljf, alsmede — zlj het In mindere mate — van 
dergelijke bedrijven in de dienstensector en de landbouw. Het uit lopende globale kredieten voor dit doel 
toegekende bedrag steeg van 453,5 miljoen in 1982 (geheel ult kredieten voor eigen rekening) tot In totaal 
1 043,2 miljoen in het verslagjaar, waarvan 560,8 miljoen uit kredieten voor eigen rekening en 482,4 miljoen 
ult het nieuwe instrument. 

In het algemeen is de kredietverlening geconcen-
treerd gebleven in de Lid-Staten met de ernstigste 

regionale Problemen. Zo was 61,5% van de totale 
kredietverlening bestemd voor projecten in Italië, 
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Griekenland en lerland. Aldus heeft de Bank bijge-
dragen tot een aanzienlijke toestroming van flnan-
cieringsmiddeien naar deze gebieden. 

Gemiddeld is 28,4 % gefinanclerd van de kosten van 
de betrokken investeringsprojecten, die in totaal 
kunnen worden geraamd op ruim 18 mlijard, waar-
van 3,6 mlijard betrekking had op industriële investe-
ringen. 

Volgens de dossiergegevens is op deze wijze bijge-
dragen tot het scheppen van circa 33 000 perma
nente arbeidsplaatsen, waarvan 28 000 in de indus
trie. Ongeveer 26 000 van dez e arbeidsplaatsen ko-
men tot stand dankzij de kleinere projecten die in 
het kader van globale kredieten zijn gesteund. De 
kredietverlening voor industriële modernisering, met 
name van kleine bedrijven, draagt bij tot verbeterin-
gen van de produktiviteit en de concurrentiepositie 
van ondernemingen met in totaal rond 200 000 werk-
nemers. 

Bovendien zal de reaiisering van dez e projecten de 
uitvoering van werken en toeleveringen vereisen, die 
een aanzienlijk werkgelegenheidseffect kunnen heb-

ben in de meest uiteenlopende sectoren. De tijde-
lijke werkgelegenheid waartoe de Bank in 1983 di
rect en indirect heeft bijgedragen, kan worden ge
raamd op ongeveer 480 000 mensjaren, d.w.z. bijna 
145 000 arbeidsplaatsen gedurende de eerste twee  
jaar, daarna geleidelijk afnemend. Wordt rekening 
gehouden met overeenkomstlge effecten van pro
jecten die gedurende de voorafgaande vijf boekjaren 
zijn gefinancierd, dan mag worden gesteld dat de 
activiteiten van de Bank steun hebben geboden aan 
de werkgelegenheid van vermoedelijk 450 000 à 
500 000 werknemers. 
De gemiddelde looptijd van de in 1983 verstrekte 
kredieten lag voor Infrastructuur- en energieprojec-
ten bij veertien jaar; bij industrieprojecten was deze 
gemiddeld tien jaar. Negen tiende van de industriële 
kredietverlening is ten goede gekomen van private  
bedrijven. De globale kredieten zijn veelal v erstrekt 
aan financiële instellingen met een overheids- of  
semi-overheidskarakter; ook de uiteindelijke be-
stemming van deze kredieten lag uiteraard vooral in 
de private sector. De energieprojecten lagen in 
overwegende mate in de overheidssfeer; voor de In-
frastructuurprojecten was dit uiteraard vrijwel geheel 
het geval. 

Τabel 5 : Kredietverlening in de Gemeenschap in 1983,1982 en van 1979 tot 1983 
Onderverdeeld naar land 

1982 

Eigen  
rekening 

Nieuw 
instrument Totaal 

Eigen  
rekening 

Nieuw 
instru

ment Totaet 
Eigen  

rekening 
Nieuw 

instrument Totaal 

Mil). Ecu % Mil). Ecu % Mil) Ecu % Mil). Ecu % Mil) 
Ecu Mil| Ecu Mil|. Ecu % Mil|. Ecu % Mil] Ecu % 

Beigtë 60,5 1,7 60,5 1.4 454,5 2,9 454,5 2,4 
Denemarken 259,7 6,1 105,4 8,7 365,1 6,7 209,3 6,1 96,0 305,3 72 708,5 4,6 219,5 7.3 928,0 5,0 
Duitsiand 152,2 3,6 1522 2.8 20.8 0,6 20,8 0,5 527,1 3,4 527,1 2,8 
Griekenland 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 1 051,9 5,7 
Frankrijk 707,9 16,6 186,2 15,4 894,1 16,4 424.3 12,3 37,6 461,9 10,9 1 860,6 12,0 264,1 8,7 2 124,7 11.5 
lerland 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 
Italie 1 945,7 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 8629,6 46,5 
Luxemburg 
Nederland 
Verenigd 
Koninkrijk 591,3 13,9 100,1 8,3 691,4 12,6 490,6 142 490.6 11,6 2 727,6 17,5 239,3 7.9 2 966,9 16,0 
Buiten de 
Gemeenschap (^) 113,0 0.7 113,0 0.6 

Totaal 4255,7100.0 1 211,8 100,0 5467,5 100,0 3453,2 100,0 791,0 4 244.2 100,0 15549,2 100,0 3 017,4 100,0 18 566,6 100,0 

waarvan 
garanties 97.6 Z3 393.9 2.5 

(1) Kredieten van direct belang voor de Gemeenschap, verstrekt krachtens arlikel 16, lid 1. 2e alinea, op grond waarvan de Raad van Gouverneurs de Bank kan mächtigen  
kredieten buiten de Gemeenschap te verstrekken. 
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Kredietverlening naar economische doelstelling 

Wat de economische doelstellingen betraft, waartoe de geflnancierde projecten bijdragen, wordt de activi-
teit in 1983 gekenmerkt door de overwegende plaats die regionale projecten daarbij innemen en door stij- 
glng van de bedragen voor projecten die voldoen aan de communautaire doelstellingen ten aanzien van de 
energievoorziening, de milieubescherming en de steun aan investerlngen van het midden- en kleinbedrijf. 

De regionale kredietverlening beliep 3 380,9 miljoen 
{waarvan 2 843,2 miljoen voor eigen rekening en  
537,7 miljoen uit het nieuwe Instrument) en is vooral 
ten goede gekomen van Italie, Griekenland, Frank-
rijk, het Verenigd Koninkrijk en lerland. Hierbij inbe-
grepen zijn de kredieten voor de wederopbouw in 
de Italiaanse aardbevingsgebieden (61,1 miljoen 
voor eigen rekening en 208,1 miljoen uit het nieuwe 
Instrument). 

Van de kredietverlening van de Bank had aldus bijna 
twee derde een regionale bestemming In gebieden 
die In het communautaire regionale beleid de hoog-
ste prioritelt hebben verkregen of gebieden waar de 
werkloosheld het hoogst en het Inkomen per hoofd 
het laagst is. 

Ruim een derde van de regionale kredietverlening 
was bestemd voor projecten op het gebied van de 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1983 
Onderverdeeld naar economische doelstelling (') 

Regionale ontwikkeling 

Dene marken 
Duitsland 

lerland 

Verenigd 
Koninkrijk 

Griekenland 

Frankrijk 

Italie 

1 Gemeenschappelijk Euro
pees belang/modernisering 
en omschakeling 

2 Regionale ontwikkeling 

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

Gemeenschappelijk Europeee 
belang en modernisering en  
omschakeling 

modemisering en  
omschakeling 

communautaire  
infrastructuur 

energievoor
ziening 

waarvan nieuw Instrument 

waarvan wederopbouwkredieten 

waarvan wederopbouwkredieten uit 
het nieuwe instrument 

(^} Sommlge kredieten voldoen aan meerdere doelstellingen legeiiikertijd (zie labe! 16) 
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telecommunicatie en van de vervoersinfrastructuur. 
Wat het vervoer betraft betrof dit dikwijls kleinere 
projected. Van een aanzienlijke toeneming Is sprake 
bij de bedragen voor energleprojecten, alsmede 
voor het berste! van beschadigde gebouwen in Zuld-
Italië en voor de sociale woningbouw in dit Italiaanse 
landsdeel. 

Het bedrag toegekend aan de industrie en de ove
rige produktieve sectoren is op hoog niveau geble-
ven (871 miljoen, d.w.z. ruim een kwart van de regio
nale kredietverlening). Dit was vooral een gevolg van 
een verdere stijging van de omvang van de globale 
kredietverlening ten behoeve van het midden- en  
kleinbedrijf in regionale ontwikkelingsgebieden. 

1977 tot 1983 gefinancierde projected leiden in to
taal tot een verbruikseffect van naar raming 100 mil
joen ton aardolie-equivalent per jaar (waarvan 14,3  
miljoen ton dankzij rationeler energieverbruik), d.w.z. 
21,2 % van de invoer gedurende 1978. 

Daarnaast heeft de Bank als agent van Euratom, te  
zamen met de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen, tien financieringsovereenkomsten 
ondertekend voor een bedrag van in totaal 367,2 mil
joen ten behoeve van kerncentrales in Frankrijk. Ita-

De steun aan investeringen op het gebied van de 
energlevoorzlenlng in de Gemeenschap legde be
sieg op een derde van de kredietverlening in de Lid-
Staten: 1 821,3 miljoen — waarvan 1 505,9 miljoen 
voor eigen rekening en 315,4 miljoen uit het nieuwe 
instrument — tegenover 1 341.9 miljoen in 1982. 

Voor projected die rationeel energieverbruik in de 
industrie en de infrastructuursector beoogden, was 
613,9 miljoen bestemd (waarvan 238,2 miljoen in de 
vorm van globale kredieten) of twee maal zoveel als 
in het voorafgaande jaar; dit was een derde van de 
kredietverlening voor de energiesector. Deze projec 
ted hadden vooral betrekking op stadsverwarming, 
de omschakeling van cementfabrieken op kolen-
stook, de onderlinge koppeling van hoogspannings-
netten, de isolatie van gebouwen en voorzieningen 
in industriële bedrijven. 

Van een aanzienlijke stijging was ook sprake bij de 
steun aan de ontwikkeling van interne energiebron· 
nen in de Gemeenschap (1 007,3 miljoen). Deze stij
ging hield vooral verband met de kredietverlening 
voor de ontginning van koolwaterstoffen, alsmede 
van waterkracht- en geothermische reserves. De 
kredietverlening voor kerncentrales bleef ongeveer 
op het peil van het voorafgaande jaar, evenals die 
voor projecten die bijdragen tot de diversificatie 
van de invoer en met name de aanleg van gasleidin-
gen (200,1 miljoen). 

Het effect van de in 1983 gefinancierde projecten op 
het communautaire aardolieverbruik kan worden ge-
raamd op circa 22 miljoen ton aardolie-equivalent 
per jaar, waarvan 4,9 miljoen ton alleen al betrekking 
had op rationeel energieverbruik. Dit vormt ongeveer 
4,6% van de in 1978 ingevoerde hoeveelheid die de 
Raad van de Europese Gemeenschappen heeft 
aanvaard als maximale invoer voor 1990. De van 

Kredietverlening voor energleprojecten 
van communautair belang (1979-1983) 

miljoen Ecu 

1800-

Diversificalie van de invoer 

Rationeel energieverbruik 

Ontginning van interne energiebronnen 

Kernenergie 

waarvan nieuw Instrument 
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lie, het Verenigd Koninkrijk en België. De Bank voert 
de administratie van deze kredieten en boekt ze bui-
ten haar balans in de Speciale Sectie (zie biz. 92) : in 
de sîatisîieken van de Bank wordt met deze transac-
ties geen rekening gehouden, daar het financierings-
besluit tot de competentie van de Commissie be
haart. 

De kredietverlening voor de communautaire ver-
voersinfrastructuur (93,2 mlljoen voor eigen reke
ning en 30,2 miljoen ult het nieuwe instrument) had  
betrekking op delen van de Friaul-autoweg in Noord-
italië, de rondweg rond Bordeaux in Frankrijk, de 
uitbreiding van de luchthaven van Birmingham in het 
Verenigd Koninkrijk en de aanschaf van vijf vliegtui-
gen voor de middellange afstand door Air France. 

De bedragen, ter beschikking gesteld voor de mi-
lleubeschermlng (129,9 miljoen voor eigen rekening 
tegenover 63 miljoen in 1982), beogen vooral bij te  
dragen tot de vermindering van de verontreiniging 
van de Middellandse Zee overeenkomstig de doel-
stellingen van de overeenkomst van Barcelona. 

Zo is in Italië de bouw gefinancierd van een afval-
waterzuivering voor een deel van de agglomeratie 
Rome, alsmede de nodige installaties voor de be-
handeling van het afvalwater van een groot gebied in 
Campanië. die de verontreiniging van de golf van 
Napels aanzienlijk moeten terugbrengen. In Grieken-
land zijn zuivehngsinstallaties gefinancierd in drie 
grote kuststeden — Saloniki, Volos en Aghios Niko-
laos — evenals in Denemarken waar steun is gebo-
den aan een project dat beantwoordde aan de doel-
stellingen van de overeenkomst van Helsinki over de 
verontreiniging van de Oostzee. Daarnaast droeg 
een groot aantal projecten (kredietbedrag van 110,6  
miljoen) vooral in het Verenigd Koninkrijk indirect bij 
tot soortgelijke doelstellingen, daar zij gedeeltelijk 
ook afvalwaterzulvering of de verwerking van stede-
lijk afval omvatten. 

In het kader van het communautaire beleid ten aan-
zien van de bescherming van het culturele erfgoed 

van de Gemeenschap heeft de Bank tenslotte ook 
bijgedragen tot de financiering van de restaurering 
en conservering van het Dogenpaleis te Venetië. 

Vele industriële projecten die om uiteenlopende re-
denen gefinancierd zijn, vallen onder de rubriek 
modernlsering en omschakeling. Deze rubriek om-
vat namelijk: 

— de globale kredieten uit het nieuwe instrument 
ter financiering van produktieve investeringen van 
het midden- en kleinbedrijf (485,3 miljoen tegenover 
230,2 miljoen in 1982); 

— kredieten voor eigen rekening van de Bank voor 
In totaal 172,2 miljoen ten behoeve van — aile in Ita
lië gelokaliseerde — projecten die de verdere ont-
wikkeling of invoering van geavanceerde technieken 
beogen, vooral op het gebied van de elektronica en 
de toepassingen daarvan op het gebied van met 
name de machinewerktuigen en de industrierobots; 

— een garantie van 20,9 miljoen voor een cokes-
fabriek in een Duits ontwikkelingsgebied, in het ka
der van de herstructurering van de ijzer- en staalin-
dustrie. 

Onder dit hoofd vallen daarentegen niet: 

— een aanzienlijk aantal projecten in minder ontwik-
kelde gebieden, die eveneens beoogden de produk-
tiviteit en het concurrentievermogen van de industrie 
en de dienstensector te verbeteren (249 miljoen aan 
afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale 
kredieten); 

— intrastructuurprojecten die de vestiging van 
nieuwe economische activiteiten in oude industrle-
gebieden moeten bevorderen en die gefinancierd  
zijn vanwege hun regionale belang (426,8 miljoen 
met inbegrip van 16,3 miljoen aan toewijzingen uit 
globale kredieten). 

Kredietverlening naar sector 

Wat de sectcrverdeling van de toegekende kredieten betreft (zie tabe! 17 en de grafiek op bIz. 37) Is de 
markantste ontwikkeling de verdere stljglng van de kredietverlening voor de produktiesectoren. D eze beliep 
in totaal 1 565,3 miljoen (1 076,2 miljoen voor eigen rekening en 489,1 miljoen uit het nieuwe instrument) 
tegenover 1 301,4 miljoen in 1982 en 472,3 miljoen in 1981. 

Zo zijn voor eigen rekening 30 afzonderlijke kredie
ten en een garantie verstrekt voor in totaal 372,3 mil
joen, alsmede 56 globale kredieten ten behoeve van 

het midden- en kleinbedrijf (707.7 miljoen voor eigen  
rekening en 485,3 mlljoen uit het nieuwe instru
ment). Twee derde van deze kredietverlening was 
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geconcentreerd in Italië en de rest is gegaan naar 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk. Denemarken, 
Griekenland, Dultsland en lerland. 

De afzonderlijke kredieten betroffen hoofdzakelijk 
projecten in de automobielindustrie en de vliegtuig-
bouw, alsmede de sectoren van de metaalconstruc-
tie en de machinebouw. Ongeveer 33 % van het to
tale bedrag betrof de consumptiegoederenindusthe. 
51 % de prodüktie van halffabrikaten en 16 % die van 
investeringsgoederen. 

Voor de energiesector is 1681,4 miljoen ter be-
schikking gesteld (1 402,6 miljoen voor eigen reke-
ning en 279 miljoen uit het nieuwe instrument). De 
betrokken kredieten beoogden de financiering van 
de opwekking van energie, alsmede in sterk toene-
mende mate ook de aanleg van gasleidingen en van 
hoogspanningslijnen. 

De kredietverlening voor infrastructuurprojecten op 
het gebied van het vervoer, de telecommunicatle en  
het waterbeheer, alsmede voor projecten van sa-
mengestelde aard, bleef op hoog peil (1 877,8 mil
joen waarvan 1 501,9 miljoen voor eigen rekening en  
375,9 miljoen uit het nieuwe instrument). Het bedrag 
van de globale kredietverlening ten behoeve van 
kleine overheidsinvesteringen is vervijfvoudigd 
(342,9 miljoen). 

Globale kredieten en daarult 
toegewezen bedragen 

De toepassingmogelijkheden van globale kredieten 
zijn geleidelijk verrulmd. Thans kunnen dergelijke 

Kredietverlening In de Gemeenschap In 1983 
Onderverdeeid naar sector 

Energie (prodüktie) 
Energie (transport) 

Vervoer 
Telecommunicatle 

Watervoorziening 
en afwalwaterzuivering 
Verbetering van de landbouw 

Diverse infrastructuur 

Industrie 

waarvan nieuw instrument 

waarvan globale kredieten 
waarvan globale kredieten 
uit het nieuwe instrument 

label 6: Belang van de globale kredieten voor eigen rekening en uit het nieuwe Instrument in het kader van 
de kredietverlening voor de Industrie, de landbouw en de dienstensector (1979—1983) 

1979 1980 1982 

Toewijzingen uit lopende globale kre
dieten; 
aantal 
bedrag (a) in miljoen Ecu 
Afzonderlijke kredie ten en toewijzingen 
uit globale kredieten 
bedrag (b) in miljoen Ecu 
(a)/(b) in % 

411 
128,2 

368,6 
35 

515 
128,2 

448,1 
29 

847 
283,1 

437,0 
65 

1 194 
440,5 

899,9 
49 

3243 
1 043,2 

1 415,5 
74 

37 



Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

kredieten worden toegekend ten behoeve van inves-
terlngen van het midden- en kleinbedrijf in regionale 
ontwlkkelingsgebieden en — ult de middelen van 
het nieuwe instrument — ook daarbuiten, ten be
hoeve van kleinere infrastructuurprojecten van plaat-
selijke overheden. alsmede van investeringen die zo-
wel in de Industrie als in de infrastructuursector ra-
tioneel energieverbruik bevorderen. 

In het verslagjaar zijn uit lopende globale kredieten 
3 727 bedragen toegewezen voor in totaal 1216,6  
miljoen, tegenover 1 376 bedragen voor in totaal 
518,4 miljoen in 1982. Deze Sterke toeneming is zo-
wel een gevolg van de toekenning van globale kre
dieten uit het nieuwe instrument ten behoeve van 
het midden- en kleinbedrijf buiten regionale ontwlk
kelingsgebieden, als van een stijging van de krediet
verlening voor eigen rekening van de Bank ten be
hoeve van de Industrie, de dienstensector en kleine 
infrastructuurprojecten in regionale ontwlkkelingsge
bieden of van die ten behoeve van een rationeel 
energieverbruik. In 1983 — het Europese Jaar van 
het midden- en kleinbedrijf — is aldus 1 043,2 mil

joen ter beschikking gesteld voor 3 243 projecten 
betreffende dit bedrijf, terwijl dit in 1982 453,5 mil
joen was voor in totaal 1 209 projecten. 

Bij het gesteunde midden- en kleinbedrijf blijken de  
omvangrijkste bedragen ten goede te zijn gekomen  
van de metaal- en machine-industrie, alsmede de  
voedingsmiddelensector. gevolgd door de toeristi- 
sche sector (met name hotels en restaurants), de 
houtverwerking en de produktie van bouwmateria- 
len, de uitgeverij, de chemische industrie en de elek 
tronische en elektrotechnische sector. De Investe-
ring per arbeidsplaats bedroegen bij deze projecten 
gemiddeld ongeveer 61 000, terwijl dit bedrag voor 
grote industriële projecten waarvoor afzonderlijke 
kredieten zijn verstrekt, bij 170 000 lag. Ruim 90%  
van de toewijzingen en van he t toegewezen bedrag 
was bestemd voor onafhankelijke ondernemingen 
met minder dan 500 man personeel. De overeen-
komstige percentages voor bedrijven met minder  
dan 2(X) man personeel lagen bij 88 en 73 % en die 
voor bedrijven met minder dan 50 man personeel bij 
61 en 40 %. 

label 7: Globale kredieten en daaruit toegewezen bedragen in 1983 
(milj. Ecu) 

In 1983 loegekende 
globale kredielen 

Uli lopende globale kredieten 
m 1983 loegekende bedragen 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

Produktieve sector 56 1193,0 3243 1043.2 
m regionale ontwlkkelingsgebieden 32 661,0 1 608 486,4 
buiten regionale ontwlkkelingsgebieden 
(nieuw Instrument) 20 485,3 1 496 466,1 
rationeel energieverbruik 4 46,7 139 90,7 
Infrastructuur 13 342.9 484 173,4 
rationeel energieverbruik 8 191,5 202 94,3 
in regionale ontwlkkelingsgebieden 5 151,4 282 79,1 

Totaal 69 1 535,9 3 727 1 216,6 
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Kredietverlening in de verschiliende landen 

Italie 

Het in Italie toegekende bedrag is weer toegeno-
men: tot 1 945,7 miljoen voor eigen rekening van de 
Bank (tegenover 1 588,7 miljoen in 1982) en tot 
665,4 miljoen uit het nieuwe Instrument (in 1982;  
449.4 miljoen) (zie tabel 8). 

In 1983 is zo in totaal 2 611,1 miljoen naar Italie ge-
gaan; bijna 60% hiervan was bestemd voor projec-

ten van regionaal belang in Zuid-Italie (1 556,8 mil
joen waarvan 323,1 miljoen uit het nieuwe instru 
ment). De Bank heeft haar activitelten in de heer
sende moeilijke omstandigheden met name in de 
produktieve sectoren verder kunnen ontplooien, 
dankzij een nauwe samenwerking met vele Italiaanse 
kredietinstellingen. De industriële kredietverlening is  
dan ook gestegen met 19% en bereikte 1 039,1 mil
joen, d.w.z. 40 % van het totale in dit land toege
kende bedrag. 

Tabel 8: Kredietverlening in Italie In 1983 
Onderverdeeld naar herkomst der middelen, economische doelstelling an sector 

Voof eigen rekening Nieuw instrument Totaal 
Mit|. ECU Mil). Ecu Mil). Ecu % 

Totaal Italiö 194S,7 665,4 2 611,1 100,0 

Economische doelstelling 
Regionale ontwikkeiing 1 421,1 353,3 1 774.4 68,0 

waarvan Zuid-ltalië 1 233,7 323,1 1 1 556,8 59,6 
wederopbouw 61.1 208,1 269.2 10,3 

Energievoorziening (^) 487,4 37,7 525,1 20,1 
Waterkracht 25,4 — 25,4 1,0 
Kernenergie 45,3 — 45,3 1,7 
Olie- en gaswinning 56,2 — 56,2 2,1 
Rationeel energleverbruik 271.3 — 271.3 10,4 
Gasleidingen 89,2 37,7 126,9 4,9 

Infrastructuur van communautair belang 109,0 30,2 139,2 5,3 
Modernisering en omschakeling van bedrijven 172,2 289,5 461,7 17,7 

Modernisering en omschakeling — — — 
Geavanceerde technleken 172,2 — 172,2 6,6 
Produktieve investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf — 289,5 289,5 11,1 

Af(^) - 244,0 - 45.3 - 289,3 -11.1 

Sector 
Energie, verbindingen en overige infrastructuur 1 196,1 375,9 1 572.0 60,2 

Energie (^) 458,4 37.7 496,1 19,0 
Verbindingen 372,8 45,2 418,0 16,0 
Waterprojecten 136,7 — 136,7 5.2 
Overige infrastructuur 127.0 293,0 420,0 16,1 
Globale kredieten 101,2 — 101,2 3,9 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten 35,5 — 35,8 1.4 

Industrie, landbouw, diensten 749,6 289,5 1 039,1 39,8 
Afzonderlijke kredieten 304,6 — 304,6 11.7 
Globale kredieten 445,0 289,5 734,5 28,1 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten 355,3 320,1 678,9 26,0 

(1) Zie noot 1 bi| tabel 2. 
(2) Af wegens dubbeltellmgen van proiecten die aan meerdere doelstelimgen tegelijkertiid voldoen. 
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In 1983 voor eigen rekening in de Gemeenschap geflnancierde projecten 

(milj. Ecu) 
Ο van 0,1 tot 2 ^ Energie 
Ο van 2,1 tot 10 • Verbindlngen en andere 

Oinfrastructuur 
van 10,1 tot 50 Industrie: 

afzonderiijk«· kredieten 
van 50.1 tot 150 ^ toewijzingen uit 

globale kredieten 

meer dan 150,1 

150 k m 
500 km 
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Voor industriële projecten heeft de Bank zowel kre-
dieten voor eigen rekening toegezegd (749,6 miljoen 
waarvan 304,6 miljoen afzonderlijke kredieten en 445  
miljoen globale kredieten) als kredieten uit het 
nieuwe instrument (uitsluitend globale kredieten 
voor 289,5 miljoen). De afzonderlijke kredieten zijn 
ten goede gekomen van projecten in Zuid-ltalië be
treffende de automobielfabricage, de vliegtuigbouw, 
de chemische Industrie, de glasnijverheid en de voe-
dingsmiddelenindustrie (131,7 miljoen). In Noord-tta-
lië hadden deze vooral betrekking op de invoering 
van numerieke werktuigmachines in de automobiel
fabricage, de produktle van werktuigmachines en  
van informaticasystemen, alsmede de toepassing 
van biotechnologle op de produktle van geneesmid-
delen (158,6 miljoen). 

In totaal zijn er 26 globale kredieten voor een be-
drag van 734,5 miljoen toegekend. Voor het midden-
en kleinbedrijf op het gebied van de Industrie en de 
dienstensector In Zuid-ltalië was 299,1 miljoen be-
stemd, voor dit bedrijf in Midden- en Noord-ltalië  
289,5 miljoen uit het nieuwe instrument, alsmede 
127,2 miljoen voor eigen rekening van de Bank, en  
voor rationeel energieverbruik in de industrie 18,7  
miljoen. Uit lopende globale kredieten zijn 1 495 be-
dragen toegewezen voor in totaal 678,9 miljoen ten  
behoeve van de Industrie en de dienstensector. als
mede 15 bedragen van in totaal 35,8 miljoen voor 
kleine infrastructuurprojecten In de energiesector. 

De regionale kredietverlening tegde beslag op 68 %  
van totale bedrag (1 774,4 miljoen waarvan 1421,1  
miljoen voor eigen rekening en 353,3 uit het nieuwe 
instrument). Hiervan is 88 % ten goede gekomen van 
Zuid-ltalië, met inbegrip van de kredieten voor de 
wederopbouw van de aardbevingsgebieden in Cam 
panie en Basilicata, welke 269,2 miljoen beliepen. 

Twee derde van het bedrag is gegaan naar Campa 
nie (542,2 miljoen), Sicilië (155,2 miljoen), Apulië  
(142,2 miljoen), Basilicata (117,4 miljoen) en Latium 
(97,1 miljoen). De rest was voor de helft bestemd 
voor Calabrie, Sardinië, de Abruzzen, Molise en de 
Marken en voor de andere helft voor globale kredie
ten ter financiering van het midden- en kleinbedrijf  
op het gebied van de industrie, de dienstensector,  
het hotelwezen en het toerisme op het Zuidita- 
liaanse vasteland. 

Uit lopende globale kredieten zijn in 1983 704 bedra
gen voor in totaal 218,9 miljoen toegewezen ten be
hoeve van kleinere projecten in Zuid-ltalië, voorna-
melijk op het gebied van de voedingsmiddelenpro-
duktie, de machine-industrie en de bouwnijverheid. 

Een krediet Is verstrekt voor de uitbrelding van de 
hoogspanningsverbindingen tussen Noord- en Zuid-
ltalië, terwiji eveneens bedragen ter beschikking zijn 
gesteld voor de bouw, in het kader van een econo-
misch en Industrieel ontwikkelingsprogramma, van 
7 400 arbeiderswoningen In verschlllende delen van 
Zuid-ltalië. De rest van de kredietverlening van de 
Bank had betrekking op projecten In bepaaide ge-
bieden. 

De activiteit in Campanlë had vooral betrekking op 
de watervoorziening van de bevolkingsrijke gebie-
den rond Napels en Caserta, alsmede op de verdere 
aanieg van rioleringen en zuiveringsstations, de uit
brelding van de telecommunicatlenetten, een pomp-
accumulatiecentrale en de modernlsering van een 
aardolieraffinaderij te Napels. De industriële krediet
verlening is ten goede gekomen van een fabriek van 
glasvezeikabels te Battipaglia en een fabriek van 
consumptie-ijs te Caivano. alsmede van 116 kleinere  
bedrijven die in totaal 55,7 miljoen aan to ewijzingen 
uit lopende globale kredieten hebben ontvangen. 

Ruim een derde van het in dit landsdeel toegekende 
bedrag diende ter financiering van investeringen in 
de aardbevingsgebieden: herbouw van een fabriek 
van automoblelonderdelen — een van de grootste 
beschadigde bedrijven —, verder herstel aan wegen  
en spoorwegen, de ontsiuiting van woongebieden 
voor de herhuisvesting van slachtoffers, alsmede 
van industrieterreinen, herstel en herbouw van open- 
bare gebouwen, Scholen, bibliotheken, musea, uni-
versiteiten en onderkomens voor de dienst bescher-
ming bevolking. 

In Sicilië is steun geboden aan uitbreiding van de 
telefoondienst. Daarnaast zijn kredieten verstrekt 
voor voorzieningen ten behoeve van het energie-
transport: zes gasieidingen voor de distributie van 
Algerijns aardgas, uitbreiding van het regionale kop-
pelnet en aanieg van een onderzeese hoogspan-
ningsverbinding met Calabrie. Gefinancierd is tevens 
de modernlsering van een cementfabriek en van een 
raffinaderij — vooral met het oog op de beperking 
van hun energieverbruik —, terwiji uit lopende glo
bale kredieten 89 kleinere projecten zijn gesteund 
(21,6 miljoen). 

In Apulië heeft de Bank ook in het versiagjaar b ijge-
dragen tot de omschakeling op steenkool van de 
elektriclteitscentrale te Brindisi, tot de aanieg van 
nieuwe secties van het regionale stroomkoppelnet 
en tot verbetering van verschillende nationale we 
gen. De Industriële kredietverlening betrof de om
schakeling op steenkool van een cementfabriek te 
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In 1983 uit het nieuwe Instrument In de Gemeenschap geflnanclerde projecten 

(mllj. Ecu) 
Ο van 0,1 tot 2 ^ Energie  
Ο van 2,1 tot 10 ^ Verbindlngen en andere 

Oinfrastructuur 
van 10,1 tot 50 industrie: 
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500 km 
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Monopoli, alsmede de toewijzlng van 92 bedragen 
aan kleinere ondernemingen uit lopende globale kre-
dieten (21,3 miljoen). 

In Basilicata is steun geboden aan de uitbreiding 
van de telefoondienst, de omschakeling op steen-
kool van een cementfabriek te Matera, de wederop-
bouw in de door aardbevingen getroffen gebieden in 
dezelfde vorm als in Campanië het geval was, als
mede de financiering van 15 kleinere bedrijven uit 
globale kredieten (2 miljoen). 

De kredietverlening in Latium betrof de irrigatie van  
12 000 ha in Agro Pontino en diverse industriële pro- 
jecten: automobielfabrieken te Cassino en Feren
tino, een fabriek van helicopterbladen van samenge-
steld vezelmatehaal te Anagni, een papierfabriek te 
Villa S. L ucia en een fabriek van diepvriesprodukten 
te Cisterna di Latina. Uit lopende globale kredieten 
zijn 83 kleinere bedrijven gefinancierd (37,5 miljoen). 

In Calabrie waren de kredieten van de Bank be- 
stemd voor de financiering van de waterkrachtcen- 
trale van Calusia, de aanleg van hoogspanningslij- 
nen, diverse vakken van nationale wegen en de om
schakeling van cementfabrieken te Catanzaro en Ca-
strovillari op steenkool. Aan kleinere ondernemingen 
zijn voorts 33 bedragen uit lopende globale kredie
ten toegewezen (5,4 miljoen). 

Op Sardinlë zijn twee kredieten toegekend. het eer-
ste voor de rationalisering van het energieverbrulk in 
een raffinaderij te Sarroch en het andere voor de 
modernisering en uitbreiding van een brouwerij te 
Macomer. Bovendien zijn 149 bedragen uit lopende 
globale kredieten toegewezen (28.3 miljoen). 

De bedragen in de Abruzzen en Molise hadden be-
trekking op irrigatie en afwatering in de provincie 
Campobasso, alsmede op industriële projecten: 
automobielfabrieken te Sulmona en Termoli, fabrie-
ken van isolatiemateriaal te San Salvo, van vioeibare 
detergenten de Pozzili, en van alcohoivrije dranken 
te Martino sulla Marrucina. In deze twee gebieden 
hebben daarnaast ruim 80 bedrijven geprofiteerd 
van de toewijzing van bedragen uit lopende globale 
kredieten (27.4 miljoen). 

In de onderontwikkelde delen van MIdden- en 
Noord-ltallë zijn bedragen ter beschikking gesteld 
voor de verdere aanleg van de Friaul-autoweg (60,3  
miljoen). Daarnaast is de regionale kredietverlening 
van de Bank ten goede gekomen van het midden-
en kleinbedrijf. waarvoor diverse globale kredieten 
zijn verstrekt (127,2 miljoen). Uit reeds lopende kre

dieten zijn 210 bedragen van in totaal 84,5 miljoen 
toegekend, vooral in de sectoren machine-industrie, 
de produktie van voedingsmiddelen en bouwmateria-
len, de houtindustrie en de glasnijverheid. 

Voor projecten die beantwoordden aan de commu 
nautaire energiedoelstelllngen is in Italië 525,1 mil 
joen toegezegd (487,4 miljoen voor eigen rekening  
en 37,7 miljoen uit het nieuwe instrument). Enkele  
van deze projecten zijn reeds genoemd in verband  
met hun regionale belang. De helft van het bedrag of 
271,3 milj oen beoogde de financiering van ratio neel 
energieverbruik, met name de exploitatie van geo-
thermische wärmte voor de stroomproduktie in Tos 
cane en de omschakeling op kolenstook van een 
elektriciteitscentraie in Apulië, of de rationalisatie 
van het elektriciteitstransport tussen Noord- en 
Zuid-ltalië en die van de produktie-installaties van 
twee raffinaderijen op SIcilië en in Campanië. Ge
noemd kunnen ook worden de omschakeling van vijf 
cementfabrieken op steenkool en de bouw van een 
fabriek van glaswol voor isolatiedoeleinden. Daar
naast zijn zes globale kredieten toegekend voor in-
vesteringen in de industrie (18,7 miljoen) of in de in-
frastructuursector (101,2 miljoen). Uit lopende glo 
bale kredieten zijn 105 bedragen voor in totaal 107,4 
miljoen toegewezen voor dergelijke energle-investe-
ringen, waarvan twee derde betrekking had op de  
industrie. 

De overige gefinancierde projecten betroffen de op-
wekking van elektrische stroom, de ontginning van 
aardolie- en gasvelden en tenslotte de diversificatie 
van de ga svoorziening. 

Voor infrastructuur van communautair belang is in 
totaal 139,2 miljoen ter beschikking gesteld. Dit is  
gegaan naar twee wegvakken van in totaal 58 km 
van de Friaul-autoweg. tussen Carnia en de Oosten-
rijkse grens. en naar riolerings- en zuiveringsinstaila-
ties voor de agglomeraties Rome en Napels, die de 
verontreiniging längs de Middellandse-Zeekusten 
sterk kunnen verminderen (75,1 miljoen). 

Frankrijk 

De kredietverlening in Frankrijk is ten opzichte van 
het voorafgaande jaar vrijwel verdubbeld en beliep 
894.1 mil joen. waarvan 707,9 miljoen voor eigen re
kening van de Bank en 186,2 miljoen uit het nieuwe 
instrument. 

Er zijn drie hoofdkenmerken te onderschelden. In de  
eerste plaats de stijging van de regionale kredietver
lening (455,2 m iljoen); telecommunicatienetten, we-
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genaanleg, midden- en kleinbedrijf; de kredietverle
ning ten behoeve van een rationeel energleverbruik 
(185,7 miljoen): stroomtransport, stadsvenwarming 
op basis van met name geothermie, energiebespa-

ringen in de Industrie en de bouw; tenslotte globale 
kredleten uit het nieuwe instrument ten behoeve van 
het midden- an kleinbedrijf buiten de regionale ont-
vi/ikkelingsgebieden (105,5 miljoen). 

Kredietverlening van regionaal belang In de Gemeenschap van 1979 tot 1983 

Onderverdeeld naar sector 
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De industriële kredietverlening beliep 258,3 miljoen 
tegenover 77,4 miljoen in het voorafgaande jaar. 
Deze omvatte een krediet voor een fabriek van spe
ciale staalsoorten ten behoeve van de vliegtuigbouw 
en elf globale kredieten. Laatstgenoemde waren be-
stemd ter financiering van het midden- en kleinbe- 
dhjf in de regionale ontwikkelingsgebieden (125,8  
miljoen voor eigen rekening) en buiten deze gebie- 
den (105,5 miljoen uit het nieuwe instrument) of  
voor industriële investeringen die rationeel energie- 
verbruik beogen (21,8 miljoen). 

Uit lopende globale kredieten zijn in 1983 in de re 
gionale ontwikkelingsgebieden 511 bedragen toege-
wezen voor in totaal 97,9 miljoen. De gefinancierde 
projecten hadden voornamelijk betrekking op de vis-
serij, de voedingsmiddelensector, de machinebouw 
en het toerisme. Buiten de regionale ontwikkelings
gebieden is 140,3 miljoen toegewezen voor 851 klei 
nere projecten op het gebied van met name de ma
chinebouw, de drukkerij, de uitgeverij en het toe
risme. 

Wat de infrastructuur betreft heeft de Bank vooral 
bijgedragen tot een verbetering van de verbindingen 
met de minder ontwikkelde delen van het land of de 
gebieden waar industriële omschakelingsproblemen 
bestaan. Kredieten zijn verstrekt voor de modernise-
ring en uitbrelding van de telefoondienst in vooral 
Zuldwest-, West- en Noord-Frankrijk (155,7 miljoen), 
de aanieg van wegen zoals de rondweg rond Bor
deaux en een groot aantal wegvakken die zijn on-
dernomen in het kader van he t programma van het 
Fonds Spécial des Grands Travaux, of zijn gefinan-
cierd met behulp van globale kredieten aan de 
CAECL. Voorts is steun geboden aan de luchtver-
bindingen binnen de Gemeenschap door de aan-
schaf van vijf Boeing-toestellen en de bouw van een 
kolenterminal in de haven van St Nazaire-Montoir in 
Bretagne. 

Hoewel de kredietverlening voor energieprojecten 
op hoog peil bleef (253,7 miljoen), maakte deze nog  
siechts iets meer dan een kwart van het totale be-
drag uit. Gefinancierd zijn kerncentrales te Flaman-
vllle e n te Creys-Malville, aismede een centrale met 
daarbij behorende bruinkoolmijn te Gardanne in de 
Provence (164,5 miljoen). Voorts heeft de Bank pro
jecten gefinancierd, die rationeel energieverbruik 
beoogden: de koppeling van de Franse en Britse 
stroomkoppelnetten (74,1 miljoen) en drie stadsver-
warmingsprojecten (15,1 miljoen). Een van deze 
stadsverwarmingsprojecten maakt gebruik van geo-
thermische wärmte in het bekken van Parijs en een 
ander project benut de afvaiwarmte van de fabriek 
voor de verrijking van uranium te Pierrelatte; het 

derde stadsverwarmingsproject beoogt de verwar-
mlng van een universiteitscomplex te integreren met 
het stelsel voor de agglomeratie Lyon. 

Tenslotte zijn twee globale kredieten verstrekt ter fi 
nanciering van energiebesparingen in overheidsge-
bouwen en van kleinere installaties voor de produk-
tie of distributie van nieuwe of vervangende energie-
soorten (65,8 miljoen). Uit lopende globale kredieten 
zijn in totaal 185 bedragen toegewezen voor in to
taal 53,5 miljoen. 

Verenigd Koninkrijk 

De kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk is ook 
in het versiagjaar sterk toegenomen en wel tot 691,4  
miljoen (tegenover 490,6 miljoen in 1982), waarvan 
591,3 miljoen voor eigen rekening van de Bank en 
100,1 miljoen uit het nieuwe instrument. 

Deze groei is vooral te danken aan de stijging van 
de kredietverlening voor de energiesector (300 mil
joen) en de industrie (121,5 miljoen waarvan globale 
kredieten: 93,8 miljoen). 

De financiering van infrastructuurprojecten bleef op 
hoog peil en betrof het vervoer (102,3 miljoen), de 
telecommunicatie (74,2 miljoen) en de watervoorzie-
ning, aismede afvalwaterzuivering (31,8 miljoen). De 
kredietverlening aan lagere overheden ten behoeve 
van projecten van samengestelde aard (wegen,  
luchthavens, industheterreinen, waterbeheer en af-
valverwerking) beliep 61,5 miljoen. Behalve de uit-
breiding van de luchthaven van Birmingham, die 
vooral verkeer naar de andere landen van de Ge
meenschap en naar het Iberische schierelland ver-
werkt, droegen de door de Bank gefinancierde infra
structuurprojecten bij tot de regionale ontwikkeling. 

De projecten die bijdroegen tot de communautaire 
doelstellingen op energiegebied beoogden vooral 
de ontginning van interne energiebronnen (218 mil
joen): kerncentrale van Torness-Point, installaties 
voor de opsiag en behandeling van kernbrandstoffen 
te Sellafield (Noord-Engeland), de ontginning van 
gas- en olievelden in de Noordzee (Magnus-veld en 
aanieg van een gasieiding naar Schotland). De kop
peling van het Britse hoogspanningsnet met het 
Franse net zal bijdragen tot een rationeel energie
verbruik, daar de produktie in de beide landen op  
deze wijze efficiënter kan worden beheerd (82 mil
joen). 
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Ben van de prioritaire doeisteliingen van de Gemeenschap is am haar  
afhankelijkheid van ingevoerde aardoUe te verminderen. Voor dit doe! 
is in 1983 1821 miljoen toegekend. De zo gefinancierde projecten 
beoogden o.a. de rationaiisering van het energieverbruik — met name 
in de industrie (foto links boven) —, de ontginning van interne 
energiebronnen (foto rechts boven) en de produktie van 
isolatiematenaal (foto onder). 

Kredietveriening binnen de Gemeenschap 

De regionale kredietveriening beliep 359,7 miljoen 
en vormde dus lets meer dan de helft van het totale  
bedrag. Deze kredleten waren voornametijk bestemd 
voor Schotland en Noord-Engeland. 

Zo is in Schotland (125,9 miljoen) steun geboden 
aan de telecommunlcatiesector, de aanleg van we 
gen — met name bij Edinburg en Glasgow — en 
van rioleringsnetten, alsmede aan verbeteringen aan 
wegen, de watervoorziening, industrieterreinen en 
veerdiensten op de Hebriden. 

In Noord-Engeland is 93,7 miljoen toegekend voor 
verbetering van de watervoorziening en afvalwater-
zuivering, de ontsluiting van industrieterreinen en de  
bouw van een stadsverwarmingscentrale in Tyne-
side, alsmede voor een kolenterminal in haven van 
Workington met het oog op de kolenuitvoer naar ler-
land. In Noordwest-Engeland (32,9 miljoen) heeft de  
Bank steun geboden aan de aanleg van de ringweg 
rond Liverpool, de luchthaven van Manchester en 
kustverdedigingswerken en afvalverwerkingsinstalla-
ties in Lancashire. In Wales is een krediet verstrekt 
voor het wegennet, alsmede voor waterprojecten 
(34,7 miljoen). De projecten in Yorkshire en Hum-
berside betroffen de telefoondienst in Hull, alsmede 
wegenaanleg en afvalverwerking (12,8 miljoen). In 
Zuidwest-Engeland zijn bedragen ter beschikking 
gesteld voor wegenaanleg, kleine industrieterreinen, 
vluchtgeleidingsapparatuur, alsmede een hotel-
school en een gecontroleerde afvalstortplaats te  
Plymouth (6,4 miljoen). In East-Midlands is een fa-
briek van glaswerk gefinancierd (5,8 miljoen). 

In Noord-lerland zijn twee kredieten verstrekt, het 
eerste voor de bouw van een korte-afstandsvliegtuig 
voor 36 Passagiers en het andere voor de moderni-
sering en uitbreiding van een zuivelcoöperatie (21,9 
miljoen). 

Griekenland 

Net in Griekenland toegekende bedrag is omvangrijk 
gebleven. Het beliep 364,3 mi ljoen voor eigen reke-
ning van de Bank en 85,3 miljoen uit het nieuwe in
strument, d.w.z. in totaal 449,6 miljoen (tegenover 
458,5 miljoen in het voorafgaande jaar, met inbegrip 
van 80 miljoen aan kredieten met rentesubsidies ten 
behoeve van de wederopbouw in de gebieden die in 
februari 1981 door aardbevingen waren getroffen). 

De kredieten in Griekenland beoogden alle bij te  
dragen tot de regionale ontwikkeling door de finan
ciering van infrastructuur (243,7 miljoen) en energie-
projecten (142,8 miljoen) die nodig zijn als basis 
voor produktieve ontwikkelingen. Drie globale kre
dieten van in totaal 63,3 miljoen moeten bijdragen 
tot de financiering van investeringen van het indus-
triele en agrarische midden- en kleinbedrijf. 

Tot de gefinancierde energieprojecten behoren de  
aanleg van vier waterkrachtcentrales, de bouw van 
een thermische centrale met daaraan verbonden de  
opening van een bruinkoolmijn en het totstandbren-
gen van een warmte/krachtkoppeling in een raffina-
derij. De betrokken installaties met een vermögen  
van in totaal rulm 1 320 MW zullen niet alleen het 
energie-aanbod in de betrokken regio's verruimen, 
maar o ok het land minder afhankelijk maken van in
gevoerde aardolie. 

In de sector van de verbindingen zijn kredieten ver
strekt voor verdere uitbreiding en modernisering van 
de telefoondienst en verbeteringen aan het wegen
net, in het bijzonder de verbinding Fatras—Olympia.  
Kredieten waren voorts bestemd voor de afvalwater-
zuivering in de agglomeraties Athene, Saloniki, Vo-
los en Aghios Nikalaos, hetgeen in het bijzonder de  
verontreiniging längs de kusten van de Aegaeische 
Zee zai verminderen en derhalve ook van belang is 
voor het toerisme. 

Er zijn acht globale kredieten verstrekt voor het mid
den- en kleinbedrijf, waarvan drie voor eigen reke-
ning van de Bank ten behoeve van projecten in re 
gionale ontwikkelingsgebieden (25,7 miljoen) en vijf 
uit het nieuwe instrument voor projecten buiten 
deze gebieden (68,1 miljoen). Uit lopende globale  
kredieten zijn 20 bedragen voor in totaal 12,5 mil
joen toegewezen in regionale ontwikkelingsgebieden 
en 75 bedragen voor in totaal 11,4 mil joen daarbui-
ten. Een aanzienlijk deel hiervan was bestemd voor 
de financiering van projecten betreffende de machi-
nebouw en de voedingsmiddelensector. 

Voorts heeft de Bank de ontsluiting van negen in-
dustrieterreinen gefinancierd, alsmede verdere irri-
gatie in de vlaktes van Boida-Mavri en Konitsa in 
Epirus, alsmede van lerapetra op Kreta. Twee glo 
bale kredieten waren verder bestemd voor de finan
ciering van kleinere overheidsinvesteringen. 

Ook ten behoeve van het industriële en agrarische  
midden- en kleinbedrijf zijn weer globale kredieten 
verstrekt. Uit lopende kredieten zijn in 1983 90 be
dragen van in totaal 56,5 miljoen uit voor eigen reke-
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ning van de Bank toegekende kredieten toegewezen 
îen behoeve van kleine industhele bedrijven (voe-
dingsmiddelen en machinebouw) en van het toe-
risme; tenslotte is 4,4 miljoen toegewezen voor 
investeringen op rond de 580 boerenbedrijven. 

Kredietverlening in de Gemeenschap In 1983 
Onderverdeeld naar land en sector 

Denemarken 

In Denemarken is in totaal 365,1 miljoen toegekend 
(259,7 miljoen voor eigen rekening en 105,4 miljoen 
uit het nieuwe Instrument), vooral ten behoeve van 
de energiesector (324,1 miljoen). Genoemd kunnen 
worden de ontginning van de gas- en oiievelden in 
de Deense sector van de Noordzee, het transport,  
de behandeling en de distributie van gas in Dene
marken en de koppeling van dit leidingsysteem aan 
het Europese leidingnet (284 miljoen). Voor de be-
vordering van rationeel energieverbruik is 40 miljoen 
toegekend, zoals voor de stadsverwarming te Es-
bjerg en, door middel van twee globale kredieten, in 
meerdere andere plaatsen, alsmede voor een vuil-
verbranding die het verwarmingsnet te Nykobing zai 
voeden. Een globaal krediet was voorts bestemd 
voor de financiering van energiebesparingsprojecten 
in de industrie. In 1983 zljn uit globale kredieten 
twee bedragen toegewezen voor kleine stadsver-
warmingsinstallaties. 

De Bank heeft tevens kredieten toegekend voor uit-
breiding van de pakhuisruimte in havens op Groen 
land, voor de afvalwaterzuivering te Kaiundborg aan 
het Kattegat, alsmede voor de uitbreiding van de ha 
ven van Tejn op het eiland Bornholm. 

Deense instelllngen hebben vervolgens vier nieuwe 
globale kredieten ontvangen ten behoeve van het in-
dustriële midden- en kleinbedrijf in regionale ontwik-
kelingsgebieden (6,2 miljoen) en daarbuiten — dit  
laatste uit middelen van het nieuwe instrument (22,1  
miljoen). Uit lopende globale kredieten zijn 106 be
dragen voor in totaa) 17,1 miljoen toegewezen voor 
projecten die vooral betrekking hadden op de ma-
chinenijverheid en de voedingsmiddelensector. 

lerland 

In lerland was sprake van een kredietverlening van 
304 miljoen, waarvan 234,6 miljoen voor eigen reke
ning van de Bank en 69,4 miljoen uit het nieuwe in 
strument. De overeenkomstige bedragen voor het 
voorafgaande jaar waren respectievelijk 325,4 mil
joen en 83,1 miljoen. 

miljoen Ecu 
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AI deze kredieten dienden het regionale belang. In 
de eerste plaats gaat het hierbij om infrastructuur-
projecten op het gebied van de verbindIngen (200,5  
miljoen): verdere uitbreiding en modernlsering van 
de telefoondlenst, verbeteringen aan het wegennet, 
elektrificatie van de spoorwegen in de voorsteden 
van Dublin. Bovendien is een project gefinancierd 
betreffende de watervoorziening en afvalwaterzulve-
ring in vele, vooral landelijke gebieden (19,7 mil
joen), alsmede de bouw van kant-en-klare bedrijfs-
hallen (3,7 miljoen). In de energiesector is 66,1 mil
joen toegekend voor de bouw van de kolen sto-
kende centrale van Moneypoint en voor uitbreiding 
van de hoogspanningslijnen, met name die tussen 
de genoemde centrale en Dublin. 

Drie globale kredieten waren bestemd voor de finan 
ciering van kle inere projecten op het gebied van de 
Industrie (4,2 miljoen) en het toerisme (5,6 miljoen), 
alsmede van investeringen op landbouwbedrijven 
(4,2 miljoen). Uit lopende kredieten zijn 42 bedragen 
voor in totaal 5,2 miljoen toegewezen, waarvan de 
helft bestemd was voor het toerisme. 

Duitsland 

In Duitsland is 152,2 miljoen voor eigen rekening van 
de Bank ter beschikking gesteld, waarvan 54,6 mil
joen aan kredieten en 97,6 miljoen aan garanties. Dit  
had hoofdzakelijk betrekking op nieuwe eenheden 
van de kerncentrales van Philippsburg in Baden-
Württemberg en Gundremmingen in Beieren (102,8  
miljoen, waarvan 76,7 miljoen garanties op kredieten 
van derden). Voorts is een sectie van de Megal-gas-
leiding gefinancierd, die Russisch aardgas naar 
Duitsland en Frankrijk transporteert (26,5 miljoen). 
De industriële kredietverlening beliep in dit land 22,9  
miljoen en had betrekking op drie industriële projec
ten in regionale ontwikkelingsgebieden. Het omvang-
rijkste bedrag betreft een garantie ten behoeve van 
een nieuwe cokesfabriek te Dillingen, die wordt ge-
bouwd in het kader van de herstructurering van de 
staalindustrie in Saarland, De twee overige kredieten 
zullen bijdragen tot de financiering van een farma-
ceutisch bedrijf en een klein hotel-restaurant aan de 
Noordzee-kust in Nedersaksen. 
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Kredieten en garanties in de Gemeenschap (') 
Α. Voor eigen rekening 

Projecten gefinancierd in 1983 

In 1983 is voor een bedrag van 4 255,7 mitjoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking heb-
bend op kredieten voor eigen rekening en garanties ten behoeve van projecten in de Gemeenschap (zie biz. 32 tot 49  
voor de economische aspecten van deze projecten). De betrokken kredieten en garanties vallen geheel onder verant-
woordelijkheid van de Bank en verschijnen als zulks in de boekhouding. 
In deze lijst zijn de economische doelstellingen aangegeven, waaraan de projecten beantv\/oorden: de indeling is gelijk 
aan die welke is toegepast in tabe! 2. 
Voor sommige projecten zijn tevens kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument verstrekt (zie bIz. 30 en  
31; deze projecten zijn voorzien van het teken +. Een sterretje bij een kredietbedrag wil zeggen, dat hierbij een rente-
subsidie van 3 % is toegekend krachtens het E.M.S. voor projecten in Italië en lerland. De kredieten voor het herstel van 
de aardbevingsschade in Italië zijn voorzien van een dubbel sterretje; bij deze kredieten is eveneens een rentesubsidie 
van 3% toegekend. Ook het kredlet nr. 120 is gepaard gegaan met een rentesubsidie vanv3% en zulks krachtens de 
regeling voor de bescherming van het culturele erfgoed in de Gemeenschap. 

Energievoorzlenlng 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

DENEMARKEN 

mlljoen Ecu 

259,7 

Deense kr. 2 105,6 miljoen 

1. Vullverbranding die wärmte levert 
voor de stadsverwarming van Nyko-
bing (Storstrom) 
l/S Refa 
Deense kr. 26,2 miljoen 3,2 

2. Uitbreiding en verbetering van d e 
stadsverwarming te Esbjerg (Ribe) 
Gemeente Esbjerg 
Deense kr. 50 miljoen 6,3 

3.+ Winningsplatform voor het 
Gorm-veld in de Noordzee; onderzee-
se leiding van 220 km naar de kust en  
een aansluitende olieleiding van 110  
km door Jutland: aanlandingslnstalla-
ties te Fredericia (Ribe en Vejie) 
Dansk Ollerer A/S-Doras 
Deense kr. 320 miljoen 39.3 

4.+ Station voor de behandeling 
van het aardgas uit het Tyra-veld te  
Nybro (Ribe), compressorstation te  
Egtved (Zuid-Jutland) en een leiding 
van 56,6 km tussen deze piaatsen 
Dansk Olle og Naturgas A/S-Dong 
Deense kr. 345 miljoen 43,3 

5. Gasieiding van 273 km voor de 
aardgasvoorziening van 21 gemeenten 
in Zuid-Denemarken (Zuid-Jutland, 
Ribe, VejIe) 
Naturgas Syd l /S via de Kongerlget 
Danmarks Hypotekbank og FInans· 
forvaltnlng. 
Deense kr. 73 miljoen 9,2 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

6. Gasieiding van 177 km, o.a. door  
de Kleine en Grote Belt, voor het 
transport van het aardgas uit het Tyra-
veld in de Noordzee tussen het com
pressorstation te Egtved (Zuid-Jut
land) en Korsor (Sjaelland) 
Dansk Olle og Naturgas A/S -Dong 
Deense kr. 550 miljoen 67,4 

7. Aanleg van leidingen voor de 
aardgasvoorziening In 27 gemeenten 
op het eiland Funen 
Naturgas Fyn l /S via de Kongerlget 
Danmarks Hypotekbank og Flnans-
forvaltnlng 
Deense kr, 340 miljoen 41,6 

8. Uitbreiding van de haveninstalla-
ties van Tejn (Bornholm) 
Tejn Havnebestryrelse 
Deense kr. 5,7 miljoen 0,7 

9. Uitbreiding van de riolering en de 
afvalwaterzuivering te Kaiundborg 
(Vestsjaelland) 
Gemeente Kaiundborg 
Deense kr, 28.7 miljoen 3,6 

10. Uitbreiding van de pakhulscapa-
citeit In verschillende havens op 
Groenland 
Deense Staat (Minlsterie van Flnan-
cien) 
Deense kr, 67 miljoen 8,2 

11. Qlobaal krediet aan de Deense 
Staat (Minlsterie van FInanclën) ter 
financiering van kleinere industhële en 
toeristische projecten in de regionale  
ontwikkelingsgebieden 
Deense kr. 50 miljoen 6.2 

be geopende kredieten luiden in hel algemeen m de tegenwaarde van de nationale valuta 
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Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 

Modernisehng/omschakeling 
Regionale ontwikkeiing 

miljoen Ecu 

12.—13. Globale kredieten aan Den 
Danske Bank international S.A. ter 
financiering van projecten 
— die een rationaler energieverbruik 

in de industrie beogen 
Deense kr. 50 miljoen 6.1 

— op het gebied van de produktie en 
het transport van energie en met 
name op het gebied van de stads-
verwarming 
Deense kr. 150 miljoen 18,4 

14. Globaal krediet aan de Copen
hagen Handelsbank international 
S.A. ter financiering van kleinere infra-
structuurprojecten op energiegebied. 
met name de stadsverwarming 
Deense kr. 50 miljoen 6,1 

DUITSLAND 152,2 
DM 346,6 miljoen 

15. Kerncentrale van Phllippsburg 
(Baden-Württemberg) — tweede een-
held (1 281 MW) 
Kernkraftwerk Philippsburg GmbH 
DM 60 miljoen 26,1 

16.—17. Kerncentrale van Gundrem-
mingen (Beieren) — tweede en derde 
eenheid van elk 1 320 MW 
Kernkraftwerk Gundremmingen Ver 
waltungsgesellschaft GmbH 
Garanties 
— DM 87 miljoen 38,4 
— DM 87 miljoen 38,4 

18. Gaslelding van 447 k m voor het 
transport van Russisch aardgas tus-
sen Waidhaus aan de Tsjechoslo-
waakse g rens en Medelsheim aan de  
Franse grens 
Mittel-Europäische Gasleltungsge-
sellschaft GmbH via de Magai Fi
nance Company Ltd 
DM 60 miljoen 26,5 

19. Nieuwe cokesfabriek met 60 
ovens te Dillingen (Saarland) 
GAL Zentralkokerel Saar Besitzge 
sellschaft GmbH & Co. KG 
Garantie 
DM 48 miljoen 20,9 

20. Bedrijf voor de produktte van far-
maceutische en veterinaire specialitei-
ten te Cuxhaven (Nedersaksen) 
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH 
DM2,8milioen 1.2 

21. Hotel met 25 kamers en restau
rant te Horumersiel aan de Noordzee-
kust (Nedersaksen) 
Immobilien- und Frelzeltanlagenbe-
trlebs-GmbH 
DM 1,8 miljoen 0.8 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 

Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeiing 

GRIEKENLAND 

miljoen Ecu 

364,3 
drachme 28 650 miljoen 

22. + Elektriciteitscentrale van 
Amynteon (2 χ 300 MW) die plaatse-
lijk gewonnen bruinkool verstookt 
(West-Macedoniè) 
DEI 
drachme 1.5 miljard 19,4 

23. Dämmen in de Allakmon, in com-
binatie met waterkrachtcentrales te  
Sfikia (315 MW) en Assomata (108 
MW) ten zuidwesten van Saloniki  
(Macedonië) 
DEI 
drachme 2 miljard 25.2 

24.—25. Waterkrachtcentrale van 
Pigai (210 MW) ten noorden van loan-
nina (Epirus) 
DEI 
— drachme 600 miljoen 7,7 
— drachme 600 miljoen 7,6 

26. Waterkrachtcentrale van 150 MW 
in de Acheloos bij Stratos (West-Grle-
kenland) 
DEI 
drachme 1,2 miljard 15,5 

27. Rationalisatie van het energie
verbruik In een raffinaderij te Aghii 
Theodori (Midden-Griekenland) door 
middel van twee gasturbines voor 
warmte/krachtopwekking 
Motor Oil (Hellas) Dlylistlria Korln-
thou A.E. 
drachme 500 miljoen 6,6 

28. + Brulnkoolontginning in dag-
bouw te Amynteon ten behoeve van 
de aldaar ge vestigde elektriciteitscen
trale (West-Macedonie) 
DEI 
drachme 2 miljard 25,8 

29. Verbeteringen aan circa 3 000  
km nationale en provinciale wegen 
GrIekse Staat (Minlsterle van Open- 
bare Werken) 
drachme 4 miljard 50.3 

30. Weg Patras—Olympia: aanleg 
van een nieuw tracé over 72 km, ver-
beteringen aan 40 km en aanleg van 
plaatselijke wegen (Peloponnesus) 
Giiekse Staat (Minlsterle van Econo-
mische Zaken) 
drachme 1 miljard 12.9 

31. Uitbreiding en modernlsering van 
de telefoon- en telexdienst 
OTE 
drachme 1.5 miljard 18,9 

51 



Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

32. Irrigatie van 2 200 ha rond lera-
petra (Kreta) 
Griekse Staat (Mlnlsterfe van Econo·  
mische Zaken) 
drachme 800 miljoen 10,1 

33. Irrigatie van 2 600 ha in de vlakte 
van Boida-Mavri (Epirus) 
Griekse Staat (Ministerie van Econo-
mlsche Zaken) 
drachme 100 miljoen 1.3 

34. Irrigatie van 1 400 ha in de vlakte 
van Konitsa (Epirus) 
Griekse staat (Ministerie van Econo·  
mische Zaken) 
drachme 100 miljoen 1,3 

35. Riolering en afvalwaterzuivering 
in de Steden Saloniki (Macedonie), 
Volos (Thessalië) en Aghios Nikolaos 
(Kreta) 
PlaatselIJke lagere overheden onder 
leiding van het Ministerie van Open- 
bare Werken via de Griekse Staat 
drachme 2.3 miljard 28.9 

36. Riolering en afvalwaterzuivering 
in de Steden loannina (Epirus), Laris
sa (Thessalië), Kastoria en Ptolemais 
(West-Macedonië) 
Plaatselljke overheden via de Griek
se Staat (Ministerie van Economl-
sche Zaken) 
drachme 1 miljard 12,6 

37. Zuivehngsstation te Metamor 
phosis ter behandeling van het afval-
water van ruim 1.3 miljoen inwoners 
van de agglomeratie Athene (Oost-
Griekenland) 
Etaiiia Ydrefseos kai Apohetefseos 
Protevousls via de Griekse Staat 
(Ministerie van Economische Zaken) 
drachme 750 miljoen 9,7 

38. Aanleg van industrieterreinen te  
Larissa (Thessalië), Lamia (Midden-
Griekenland), loannina (Epirus), Kilkis 
(Centraal-Macedonië), Serres. Kavala 
en Drama (Oost-Macedonië), Komoti-
ni (Thracië) en Fatras (Peloponnesus) 
ETBA 
drachme 1 200 miljoen 15.9 

39. Globaal krediet aan de Tameio 
Parakatathikon kai Daneion ter finan
ciering van kleinere Infrastructuurpro-
jecten van lokale overheden of andere  
instanties 
drachme 2,5 miljard 31,5 

40. Globaal krediet aan de ETBA ter  
financiering van kleinere industriële  
projecten 
drachme 1,5 miljard 18,9 
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41. Globaal krediet aan de Trapeza 
Ependlseon A.E. ter financiering van 
kleinere industriële projecten 
drachme 1 miljard 

42. Globaal krediet aan de AgrotikI 
Trapeza tie Ellados ter financiering 
van kleinere agro-industriële projecten 
en investeringen op boerenbedrijven 
drachme 2,5 miljard 

FRANKRUK 

12,9 

31.5 

707,9 

Ffr. 4 812,1 miljoen 

43.-44. Kerncentrale van Flamanvil-
le (Neder-Normandië) — eerste en 
tweede eenheid (beide 1 300 MW) 
EOF 
— Ffr. 300 miljoen 43.7 
— Ffr. 310 miljoen 45.1 

45. Kemcentrale Super-Phénix  
(1 200 MW) te Creys-Matville (Rhône- 
Alpen) 
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides (NERSA) 
Frf. 300 miljoen 46,0 

46.-47. Geothermische centrale 
voor de opwekking van wärmte ten  
behoeve van de stadsverwarming 
voor 7 000 woningen in Meaux (Île-de-
France) 
Syndicat M ixte pour la géothermie à 
Meaux via de CAECL 
— Ffr. 27 miljoen 4,0 
— Ffr. 27 miljoen 4,0 

48. Modernisering van de stadsver
warming van het universitaire complex  
van la Doua en koppeling van dit net 
met de warmtenetten van Villeurbanne 
en de stad Lyon 
Gemeente Villeurbanne via de 
CAECL 
Ffr. 12,5 miljoen 1,8 

49. Installatie voor de voeding van 
de stadsverwarming te Pierrelatte en 
van het verwarmingsstelsel van 36 ha 
kassen met afvaiwarmte van de 
fabriek voor de verrijking van uranium 
Eurodif 
Syndicat Mixte d'Aménagement 
Rural de la Orôme via de CAECL 
Ffr. 36,3 miljoen 5,3 
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50.-F Verbinding tussen de Franse  
en Britse stroomkoppelnetten door  
middel van vier onderzeese kabelpa-
ren door het Kanaal tussen Bonnin-
gues-lès-Calais (Nord-Pas-de-Calais) 
en Sellindge (Zuidoost-Engeland) 
EOF 
Ffr. 400 milljoen 59.5 

51. Verbetering van de wegennetten 
in regionale ontwikkelingsgebieden 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
Ffr. 250 miljoen 37,2 

52. Voltooiing van een vak van 6 km 
van d e westelijke rondweg rond Bor
deaux 
Gemeente Bordeaux via de CAECL 
Ffr. 29 miljoen 4,2 

53. Bouw van een nieuwe kolenter-
minal te Montoir (Pays de la Loire) 
Port Autonome de Nantes-St Nazalre 
via de CAECL 
Ffr. 58.3 miljoen 8.9 

54. Aanschaf van vijf Boeing Β 737- 
toestellen ten behoeve van het Euro- 
pese luchtnet 
Compagnie Nationale Air France via  
een Groupement d'Intérét Économi
que 
Ffr. 147 miljoen 21.9 

55. Ultbreiding en modernisering van 
het interlokale telefoon- en telexnet in 
regionale ontwikkelingsgebieden 
Administration des Rostes et Télé 
communications via de CNT 
Ffr. 435 miljoen 63,3 

56. Uitbreiding en modernisering van 
de telefoondienst In Nord-Pas-de
Calais 
Administration des Postes et Télé 
communications via de CNT 
Ffr. 635 miljoen 92,4 

57. Uitbreiding en modernisering van 
de prodüktie van speciale staalsoor-
ten te Pamiers (Midi-Pyrénées) 
Creusot-Loire S.A. 
Ffr. 35 miljoen 5.2 

58.—61. Globale kredieten aan de 
CEPME ter financiering van projecten 
van het midden- en kleinbedrijf in  
regionale ontwikkelingsgebieden 
— Ffr. 100 miljoen 14,9 
— Ffr. 180 miljoen 26,4 
— Ffr. 120 miljoen 17,5 
— Ffr. 300 miljoen 43.7 
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β2. Globaal krediet aan vier Sociétés 
de développement régional (SDR) ter 
financiering van kleinere projecten op 
het gebied van de industrie en de 
dienstensector in regionale ontwikke-
lingsgebieden (elk Ffr. 40 miljoen) 
— SDR-Picardle 
— SDR du Sud-Ouest 
— SDR du Centre e t du Centre-

Ouest 
— SDR-Bretagne 
Ffr. 160 miljoen 

63. Globaal krediet aan het Crédit 
National ter financiering van kleinere  
industriële energiebesparingsprojec-
ten of van kleine waterkrachtcentrales 
Ffr. 150 mlijoen 

64.-66. Globale kredieten aan de 
CAECL ter financiering van kleinere  
overheidsinvesteringen in regionale  
ontwikkelingsgebieden 
— Ffr. 100 miljoen 
— Ffr. 300 miljoen 
— Ffr. 200 miljoen 

67. Globaal krediet aan de CAECL 
ter financiering van kleinere overheids
investeringen op het gebied van nieu-
we of vervangende energiedragers 
Ffr. 300 mlijoen 

lERLAND 

23,3 

21,8 

15,3 
44.0 
29.1 

29.4 

234,6 

lers E 168,5 mlijoen 

68. Urtbrelding van het stroomkop-
pefnet, in het bljzonder met een 400  
kV-verbinding tussen de centrale van 
Moneypoint en Dublin 
Electricity Supply Board 
lers E 14 miljoen 19,3 

69.—70. Elektrificatie en modernise-
ring van de spoorwegen in de voor-
steden van Dublin 
Coras lompair Elreann 
— lers £ 30,6 miljoen 42,2 
— lers E 5.4 miljoen 7.4 

71.—72. Verbeteringen aan diverse 
wegvakken 
lerse Staat (MInIsterie van Rnanclën) 
— lers £ 7 miljoen 10.1 * 
— lers E 11 miljoen 15.9* 

73. Verbeteringen aan interlokale 
wegen en aan de wegennetten rond  
Dublin en Cork 
lerse staat (MInIsterie van Flnanclën) 
lers E 16,5 miljoen 22,9 * 
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74.·!· Uitbreiding en modernisering 
van de telefoon- en telexdienst,  
betrekking hebbend op circa 48 000 
aansluitingen 
Department of Posts and Telegraphs 
via de Irish Telecommunications 
Investments Ltd 
lers £ 60 miljoen 

75. Verbetering van de watervoorzle-
ning en afvalwaterzuivering in de lan-
delljke delen van de graafschappen 
Donegal, Monaghan, Mayo, Qalway, 
Clare, Longford and Tipperary 
ierse staat (fyflnlsteiie van FInanclën)  
lers £ 10 mlljoen 

76. Watervoorziening en afvalwater
zuivering In de graafschappen Dublin, 
Meath, Klldare, Wicklow, Wexford. 
Kilkenny, Tipperary and Waterford  
lerse staat (Ministerie van FInanclën)  
lers £ 4 miljoen 

77.—78. Globale kredieten aan de  
Industrial Credit Company Limited 
ter financiering van kleinere projecten 
— op het gebied van het toerlsme 

lers £ 4 miljoen 
— op het gebied van het industrie  

lers £ 3 miljo en 

79. Globaal krediet aan de Agricul
tural Credit Coφoration Ltd ter 
financiering van kleinere projecten op 
het gebied van de landbouw en de  
agro-Industrie 
lers £ 3 miljoen 

83,3* 

13,9' 

5,8* 

5.6 

4,2 

ITALIÊ 

4,2 

1945,7 

lire 2 612,6 miljard 

80. Kerncentrale te Montalto di  
Castro (Latlum) — tweede eenheid 
(982 MW) 
ENEL 
lire 60 miljard 45.3 

81. Omschakeling op steenkool van 
de elekthclteitscentrale (1 216 MW) 
van Brindisi (Apulië) 
ENEL 
lire 31 miljard 23.4 

82, Pompaccumulatiecentrale (1 000 
MW) te Presenzano (Campanie) 
ENEL 
lire 60 miljard 45,3 
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83. Waterkrachtcentrale (50 MW) te 
Calusia (Calabrie) 
ENEL 
lire 14 miljard 10.6 

84. Riviercentrale (22 MW) in de  
Dora Baltea tussen Pont St Martin en 
Quincinetto (Piémont) 
ENEL 
lire 20 miljard 14,9 

85. Vijf geo thermische centrales met 
een totaal vermögen van 75 MW te S. 
Martino. Cornia, Piannacce, Rancia en  
Monte Amiata in Toscane  
ENEL 
lire 30 miljard 21,9 

86. Ontginning van het aardolieveld 
van Santa Maria in de Abruzzen 
AGIP S.p.A. via de BNL 
lire 13 miljard 9,7 

87. Tweede fase van de ontginning 
van het aardolieveld van Nilde voor de  
kust van Trapani (Sicilie) 
AGIP S.p.A. via de BNL 
lire 12 miljard 9,0 

88. Ontginning van de aardgasvel-
den Porto Corsini voor de kust van 
Ravenna (Emilia-Romagna), Barbara 
voor de kust van Falconara (de Mar 
ken) en Ada voor de kust van Chiog-  
gia (Venetië) In de Adriatische Zee 
AGIP S.p.A. 
lire 50 miljard 37,5 * 

89. Energiebesparingen in een aard-
olieraffinaderi) te Sarroch bij Cagliari 
(Sardinië) 
Saras S.p.A. via de IMI 
lire 39 miljard 29,4 

90. Energiebesparing, produktdiver-
sificatie en afvalwaterzuivering in een 
aardolieraffinaderij te Melilli (Sicilië) 
Industria Siciliana Asfalti Bitumi 
S.p.A. via de IRFIS 
lire 19 miljard 14,2 

91. Energiebesparingen in een aard
olieraffinaderij te Napels (Campanië) 
Mobil Oil Italiana S.p.A. via de CEN-
TROBANCA 
lire 12 miljard 9,0 
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92. Aanleg van circa 1 000 km hoog-
spanningslijnen ter versterking van 
de stroomkoppelverbindingen tussen 
Noord- en Zuid-ltalië  
ENEL 
lire 35 miljard 26.4 

93. Uitbrelding van de elektriciteits-
netten in Sicilië en Apulië 
ENEL 
lire 85 miljard 63,7 

94. Aanleg van 400 km hoogspan-
ningslijnen In Sicilië en Calabrië, als-
mede van 7 km onderzeese stroom-
kabel door de straat van Messina 
ENEL 
lire 12 miljard 9,1 * 

95. Aanleg van 169 km gasleiding in 
Latium en Toscane ter verbinding van 
de Zuiditaliaanse aanvoerleiding van 
Algerljns gas met het gasnet in Mid
den- en Noord-ltalle, alsmede bouw 
van een compressors tation te Gallese  
in Latium 
SNAM S.p.A. 
lire 120 miljard 89,2 

96. Verbetering van diverse wegvak· 
ken in nationale wegen In Calabrië  
ANAS 
lire 51 miljard 38.5 

97. Verbeteringen aan 108 km natio
nale wegen in Apulië  
ANAS 
lire 56 miljard 40,9 * 

98.+ Wegvak van 32 km van de  
Friaul-autoweg tussen Carnia en Pon-
tebba 
Autostrade-Concessioni e Costruzio
ni Autostrade S.p.A. 
lire 45 mlljard 33,g 

99.—100. Herstel van 107 wegvak-
ken die waren beschadigd bij de aard-
bevlngen van november 1980 (Campa-
nië en Basilicata) 
ANAS via de Itatlaanse staat 
— lire 10 miljard 7,5 
— lire 40 miljard 29,2** 

101.—102. Uitbrelding van de tele-
foondienst In Campanie met 133 000  
nieuwe aanslultingen 
SIP via de IR! 
— lire 100 miljard 74.9  
SIP via de IMI 
— lire 100 mlljard 73.0 
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103. Uitbreiding van de telefoon-
dienst op Sicitië met ongeveer 
166 000 nieuwe aansluitingen 
SIP via de IRFIS 
lire 50 mlljard 37,5 

104. Uitbreiding van de telefoon-
dienst in Basilicata met ongeveer 
24 500 nieuwe aansluitingen 
SIP via de ISVEIMER 
lire 50 miljard 37,5 

105. Dam in de Biferno voor de irri-
gatie van 11 800 ha en afwatering in 
de Provincie Campobasso (Molise) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 16 miljard 12,1* 

106. Irrigatie van ruim 12000 ha in 
de Provincie Latina (Latlum) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 9.1 miljard 6,9 ' 

107. Verbetering van de watervoor-
ziening in de stad en de Provincie 
Napels, alsmede In Caserta, ten 
behoeve van in totaal ongeveer 
2 300 000 inwoners (Campanié) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 50 miljard 36,5 

108. Watervoorziening en afvalwater-
zuìvering i n 32 gemeenten in Campa
nié en Basilicata ten behoeve van de 
herhuisvesting van ongeveer 80 000  
inwoners na de aardbevingen van  
november 1980  
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 13 miljard 9,8'* 

109. Riolering en afvaiwaterzulvering 
in 62 gemeenten rond de golf van  
Napels met ruim 500 000 inwoners 
(Campanié) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 75 miljard 56,6 * 

110. Aanleg van toevoerleidingen 
naar het waterzuiveringsstation ten  
zuiden van Rome en uitbreiding van  
de waterzuivering van Ostia, zulks ter 
verbetering van de behandeling van  
het afvaiwater van een gebied met  
meer dan een miljoen inwoners (Lati-
um) 
Gemeente Rome via het Istituto 
Bancario San Paolo di Torirra 
lire 20 miljard 14,9 
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111.—117.+ Volkswoningbouw in 
Zuid-ltaliè 
Diverse wonlngbouwcoöperatles via 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
lire 37 miljard 27.5 * 
lire 4 miljard 2.9 * 

— BNL-Sezione Credito Fondiario 
lire 27,4 miljard 20,4 * 
lire 38.2 miljard 27.9 * 
lire 3.3 miljard 2.4 * 

— CARIPLO 
lire 27,7 miljard 20,6 * 
lire 7.5 miljard 5.5 * 

118.—119. + Volkswoningbouw in 
Zuid-ltalié 
Diverse bouwondememingen via de 
BNL-Sezione Credito Fondiario 
— lire 7,6 miljard 5,5 * 
— lire 19,7 miljard 14,4 * 

120.—121. Restaurering en conser-
vering van het Dogenpaleis te Venetié 
en de zieh daarin bevindende kunst-
werken (Veneto) 
Gemeente Venetlë via het Istituto 
Bancario San Paolo di Torino 
— lire 0,6 miljard 0,5 
— lire 4,4 miljard 3.2 

122. Omschakeling op steenkool in 
cementfabrieken te Monopoli (Apulié), 
Matera (Basilicata), Castrovillari en 
Catanzaro (Calabrie) 
Italcementi en Cemensud via de IMI 
lire 13,9 miljard 10,5 

123. Modernisering en rationalise- 
ring van het energieverbruik van een 
cementfabriek te Megara Giannalena 
(Sicilie) 
Cementeria di Augusta S.p.A. via de 
Banco di Sicilia 
lire 8 miljard 6,0 

124. Fabriek van glaswol voor isola-
tiedoeleinden te San Sa lvo (Abruzzen) 
SIV — Società Italiana Vetro S.p.A. 
via de IMI 
lire 14 miljard 10,5 

125. Toepassing van biotechnologi 
sche procédés op de produktie van  
actieve farmaceutica te San Giuliano 
en Correzzano (Lombardije) 
Lark S.p.A. via de Banco di Sicilia — 
Sezione di Credito Industriale 
lire 12 miljard 8,6 
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126. Uitbreiding van een fabriek van 
vioeibare detergenten voor huishoude-
lijke doeleinden te Pozzili (Molise) 
Södel S.p.A. via de Banco di Napoli 
lire 5 miljard 3,7 

127. Uitbreiding van een fabriek van 
apparatuur voor tele-informatie, tekst* 
verwerking en bankterminals te Scar-
magno/lvrea (Piémont) 
Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. via de IMI 
lire 55 m iijard 41,2 

128. Produktie-eenheden voor uit-
drukapparatuur en voor schijfgeheu-
gens in twee fabrieken te S. Bernardo 
d'Ivrea en te Vidracco (Piémont) 
Olivetti Peripheral Equipment S.p.A. 
via de IMI 
lire 23 miljard 17,2 

129. Uitbreiding van een fabriek van 
geïntegreerde produktiewerktuigen en 
numerieke machinewerktuigen te Pia 
cenza (Emilia-Romagna) 
Mandelli S.p.A., Mandelll Industriale  
S.p.A. en Plasma S.p.A. v ia de IMI  
lire 3 miljard 2,2 

130. Uitbreiding van een fabriek 
van radialeren voor automobielen 
en bedrijfsvoertulgen te Ferentino  
(Latium) 
Valeo Sud S.p.A. via de IMI 
lire 7,1 miljard 5.3 

131. Fabriek van aluminiumverpak-
king voor alcohoivrije dranken te 
S. Martino sulla Marrucina (Abruzzen) 
Nacanco Suc S.p.A. via de IMI 
lire 14 miljard 10,5 

132. Toepassing van geavanceerde 
produktiemethoden In twee autofa-
brieken te Turijn (Piémont) 
Fiat Auto S.p.A. via de EFIBAN CA 
lire 120 miljard 89.2 

133. Herstructurering en modernise-
ring van drie fabrieken voor de pro-
duktie van onderdelen voor en de 
assemblage van automobielen te Cas 
sino (Latium). Termoli (Molise) en Sul 
mona (Abruzzen) 
Fiat Auto S.p.A. via de IMI  
lire 54.9 miljard 41,4 

134. Herstel van een fabriek van 
auto-onderdelen te Napels (Campa-
nië) na de aardbevingen van novem-
ber1980 
Comind S.p.A. en Comind Sud S.p.A. 
via de ISVEIMER 
lire 20 miljard 14,6** 
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135. Fabriek van p ropellorbladen van 
samengestelde vezels voor helicop
ters te Anagni (Latium) 
Elicotteri Meridional! S.p.A. via de  
BNL — Sezione Credito Industriale  
lire 18 miljard 13,6 

136. Fabriek van glasvezelkabels te 
Battipaglia (Campanie) 
Fibre Ottiche Sud S.p.A. via de ISVEI-
MER 
lire 8,5 miljard 6,3 

137. Modernisering en uitbreiding 
van een bedrijf van diepvrlesproduk-
ten te Cisterna di Latina (Latium) 
Aigei S.p.A. via de iSVEIMER 
lire 9 miljard 6,6 

138. Uitbreiding en modernisering 
van een brouwerij te Macomer (Sardi-
nië) 
i. Bi. Dreher S.p.A. via de GIS 
lire 6,6 miljard 4,8 

139. Uitbreiding van een fabriek van 
consumptie-ijs te Caivano (Campanie) 
Also S.p.A. via de iSVEIMER 
lire 6 miljard 4,5 

140. Rationalisatie van een karton-
fabriek te Vi lla S. Lucia 
Saffa-Fabbriche Fiammiferi ed Affini 
S.p.A. via de EFIBANCA 
lire 5,2 miljard 3,9 

141.—142. Globale kredieten aan de  
IMI ter financiering van kleinere pro- 
jecten in de Industrie, het hotelwezen 
en de dienstensector in Zuid-Italie 
— lire 50 miljard 37,7 
— lire 50 miljard 36,5 

143. Globaal krediet aan de iSVEi>  
MER ter financiering van kleinere  
industriële projecten op het Zuidltali-
aanse vasteiand 
lire 75 miljard 54,7 

144. Globaal krediet aan de BNL-
Sezione Credito industriale ter finan 
ciering van kleinere industriële projec
ten in Zuid-ltalië 
lire 50 miljard 36,5 

145. Globaal krediet aan de regiona 
le MEDiOCREDiTO-organisaties en 
aan de INTERBANCA, via het MEDiO-
CREDiTO CENTRALE ter financiering  
van kleinere projecten in de industrie 
en de dienstensector In Zuid-ltalië 
lire 40 miljard 30,0 
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146. Globaal krediet aan de Banco  
di Napoli ter financiering van kleinere  
projecten in de industrie, het hotelwe
zen en de dienstensector in Zuid-ltalië 
lire 40 miljard 29,2 

147. Globaal krediet aan de EFIBAN 
CA ter financiering van kleinere pro
jecten in de industrie en de diensten 
sector in Zuid-ltalië 
lire 20 miljard 14,9 

148. Globaal krediet aan de INTER
BANCA ter financiering van kleinere  
projecten in de industrie, het hotelwe
zen en de dienstensector in Zuid-ltalië 
lire 20 miljard 14,6 

149. Globaal krediet aan de CIS ter 
financiering van kleinere industriële 
projecten in Sardinië 
lire 20 miljard 14,9 

150. Globaal krediet aan de Banco 
di Sicilia ter financiering van kleinere  
industriële projecten in Sicilië 
lire 15 miljard 11,3 

151. Globaal krediet aan de IRFIS 
ter financiering van kleinere projecten 
in Sicilië 
lire 15 miljard 11,3 

152. Globaal krediet aan de BNL/ 
SACAT ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van het 
hotelwezen en het toerisme in Zuid- 
ltalië 
lire 10 miljard 7.5 

153.—154. Globale kredieten aan 
de regionale MEDiOCREDiTO-organi
saties en aan de INTERBANCA via de  
MEDIOCREDITO CENTRALE ter 
financiering van kleinere projecten in 
de industrie en de dienstensector in 
de minder ontwikkeide delen van Mid 
den- en Noord-ltalië 
— lire 50 miljard 37,5 
— lire 50 miljard 37,2 

155. Globaal krediet aan de IMI ter 
financiering van kleinere projecten in 
de industrie, het hotelwezen en de 
dienstensector in de minder ontwik 
keide delen van Midden- en Noord-
ltalië 
lire 30 miljard 22,6 

156. Globaal krediet aan de BNL-
Sezione Credito Industriale ter finan 
ciering van kleinere projecten in de  
industrie en de dienstensector in de 
minder ontwikkeide delen van Mid 
den- en Noord-ltalië 
lire 25 miljard 18,7 

157. Globaal krediet aan de CEN-
TROBANCA ter financiering van klei 
nere projecten in de industrie en de 
dienstensector in de minder ontwik 
keide delen van Midden- en Noord-
ltalië 
lire 15 miljard 11,2 

59 



Energlevoorziening 
Communautaire Infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Reglonaie ontwikkeling 

miljoen Ecu 

158. Qlobaat krediet aan de INTER- 
BANCA ter financiering van kleinere  
projecten die ratloneler energiever-
bruik in de industrie beogen in Mid
den- en Noord-ltalië 
lire 15 miljard 

159.—160. Globale kredieten aan 
het Istituto Bancario San Paolo dl  
Torino ter financiering in Midden- en  
Noord-ltalië 
— van projecten die rationaler ener-

gieverbruik in de Industrie en de 
ontwikkeling van alternatieve ener-
giebronnen (biogas) in de land-
bouw beogen 
lire 10 miljard 

— van infrastructuurprojecten op 
energlegebied (stadsverwarming, 
aardgasleidingen), waterkrachtpro-
jecten en de winning van energie  
uit afvai 
lire 25 miljard 

161.—162. Globale kredieten aan de  
IMI ter financiering van kleinere infra
structuurprojecten die de ontginning 
van binn enlandse energiebronnen, de  
diversificatie van de invoer en ratione-
ler energieverbruik beogen 
— in Zuid-ltalië  

lire 20 miljard 
— in Midden- en Noord-ltalië  

lire 60 miljard 

163. Globaal krediet aan de BNL 
„Opere Pubbliche" ter financiering 
van kleinere infrastructuurprojecten 
die de ontginning van binnenlandse 
energiebronnen, de diversificatie van 
de energie-invoer en rationeler ener
gieverbruik beogen in Midden- en 
Noord-ltalië  
lire 30 miljard 

VERENIGD KONINKRIJK 

11.2 

7.5 

18,7 

15.1 

44,9 

22,5 

591,3 

£ 350,7 miljoen 

164.—165. Kerncentrale (1 320 MW) 
van Torness Point (Schotiand) 
South of Scotland Electricity Board 
— £ 25 miljoen 41,6 
— £ 30 miljoen 48,0 

166. Installaties voor de op- en over-
slag van kernbrandstoffen te Sellafleld 
(Noord-Engeland) 
British Nuclear Fuels Limited 
£ 40 miljoen 69,6 

167.—168. Ontginning van de kool-
waterstoffen van het Magnus-veld in 
het Britse deel van de Noordzee 
B.P. Petroleum Development Limited 
via de B.P. Capital Limited 
— £ 15 miljoe n 24,0 
— £ 15 miijoen 26,1 



Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisehng/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miijoen Ecu 

169. + Verbinding tussen de Franse 
en Britse stroomkoppelnetten door  
middel van vier onderzeese kabelpa-
ren door het Kanaal t ussen Sellindge 
(Zuidoost-Engeland) en Bonningues-
lès-Calais (Nord-Pas-de-Calais) 
Central Electricity Generating Board  
via de Electricity Council 
e 30 miijoen 50,0 

170. Onderzeese gasleiding van bij-
na 100 km voor het transport van het 
aardgas uit de Magnus-, Thistle- en  
Murchison-velden naar het Schotse 
vasteland 
B.P. Petroleum Development Limited 
via de B.P. Capital Limited 
£ 5 miijoen 8.7 

171.—172. Aanleg van 4 km van de 
rondweg rond Liverpool (Noordwest-
Engeland) 
Merseyside County Council 
— £ 3 miijoen 5,0 
— £ 2,5 miijoen 4,3 

173.—174. Aanleg van 11 km van de 
rondweg rond Cardiff, alsmede van 
enkele lokale verbindingen (Wales) 
County of South Glamorgan 
— £ 4 miijoen 6,7 
— £ 6 miijoen 10,4 

175. Aanleg van 5,5 km weg tussen 
Llanelli en de M 4 (Wales) 
Dyfed County Council 
£ 2 miijoen 3,2 

176. Aanleg van een verbinding tus
sen de M 8 en de M 9 en van twee  
wegvakken van de rondweg rond  
Edinburg (Schotland) 
Lothian Regional Council 
£ 10 miijoen 17,4 

177. Installaties voor de opslag en 
overslag van s teenkool in de terminal 
te Workington (Noord-Engeland) 
Cumbria County Council 
£1,7 miijoen 2,9 

178.—179. Uitbrelding van de lucht-
haven van Birmingham en bouw van 
een nieuw stationsgebouw (West Mid
lands) 
Birmingham Airport via de West Mid
lands County Council 
— £ 10 miijoen 16,7 
— £ 9,5 miijoen 16,5 

180.—181. Verlenging van de hoofd-
landingsbaan van de luchthaven van 
Manchester (Noordwest-Engeland) 
Manchester International ΑΙφοιΙ  
Authority via de Greater Manchester 
Council 
— £ 5 miijoen 8,3 
— £ 6,2 miijoen 10,8 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miijoen Ecu 

182. Uitbreiding van het telecommu-
nicatlenet in Schotland: telefooncen-
trales, telexnet en datatransmissienet 
British Telecommunications 
£ 40 miijoe n 

183.—184. Uitbreiding en moderni-
sering van de telefoondienst te Hull 
(Yorkshire en Humberside) 
Kingston upon Hull City Council 
— £ 2 miijo en 
— £ 2,5 miijoe n 

185. Watervoorziening en afvalwater-
zulvering in Wales 
Welsh Water Authority 
£ 9 miijoen 

186. Uitbreiding van de afvalwater-
zuivering en de watervoorziening in 
Noord-Engeland 
Northumbrian Water Authority 
£ 10 miijoen 

187. De bouw van industriehallen, de  
ontsluiting van industrieterrelnen en 
de uitbreiding van een stadsverwar-
mingscentrale die afvallen verstookt in 
Tyneside (Noord-Engeland) 
Gateshead Metropolitan Borough 
Council en South Tyneside Borough 
Council via de Newcastle-upon-Tyne 
City Council 
£ 2,2 miijoen 

188. Riolering te Prestwick en Monk-
ton en wegenaanleg rond Glasgow 
(Schotland) 
Strathclyde Regional Council 
£ 19,2 miijoen 

189.—190. Verbetering van het 
wegennet en aanschaf van een klein  
veerschip ten behoeve van de ver-
keersverbindingen op de Hebriden; 
uitbreiding van de watervoorziening 
en aanleg van een klein industrieter-
rein te Stornoway (Schotland) 
Western Isles Islands Council 
— £ 3 mii joen 
— £ 2 miijoen 

191. Verbeteringen aan het wegen
net in Humberside en bouw van een 
fabriek te Hull, die vaste afvallen ver-
werkt tot industriële brandstof (York
shire en Humberside) 
Humberside County Council 
£ 3 miijoen 

192. Wegenaanleg, afvalverwerking 
en kustbescherming in Lancashire 
(Noordwest-Engeland) 
Lancashire County Council, Black
pool and Wyre Borough Councils via 
de Lancashire County Council 
£ 2,8 miijoe n 

3.3 
4,3 

14,4 

17,4 

3.8 

33,4 

5,0 
3,4 

5,1 

4,4 
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Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

193. Wegenaanleg en de ontsluiting 
van industr ieterreinen in Devon, bouw 
van een hotelschool en inrichting van 
een deponle te Plymouth, radarinstal-
latie voor de luchthaven van Exeter 
(Zuidwest-Engeland) 
Devon County Council 
£ 4 miljoen 6,4 
194. Bouw van een fabriek te Belfast 
voor de produktie van het SD3-60 kor-
te-afstandsvliegtuig (Noord-ierland) 
Short Brothers 
£ 10 miljoen 17,4 
195. Uitbreiding en rationalisatie van 
een fabriek van g lasverpakkingsmate-
riaai te Worksop (East Midlands) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
£ 3,6 miljoen 5.8 
196. Modernisering en uitbreiding 
van een zuivelfabriek te Belfast 
(Noord-lerland) 
Co-operative Wholesale Society 
Limited 
£ 2.6 miljoen 4,5 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

197. Globaal krediet aan de Bar
clays Bank PLC ter financiering van 
kleinere projecten in de industrie en  
de dienstensector in regionale ontwik- 
keiingsgebieden (behalve Noord-ler 
land) 
£ 5 miljoen 8,7 

198. Globaal krediet aan de National 
Westminster Bank PLC ter financie 
ring van kleinere projecten in de indus
trie en het toerisme in regionale ont-
wikkelingsgebieden (behalve Noord-
lerland) 
£ 5 miljoen 8,3 

199. Globaal krediet aan Investors  
In Industry PLC via de Investors In 
Industry Group PLC ter financiering 
van kleinere industriels projecten 
in regionale ontwikkelingsgebieden 
(behalve Noord-lerland) 
£ 5 miljoen 8,7 

Van de buiiengewone steun van 1 miljard, die de Gemeenschap heeft aangeboden met het oog op de wederopbouw in de Zuiditaliaanse 
gebieden welke in 1980 door aardbevingen waren getroffen, was tot eind 1983 792,2 miljoen effectief toegekend (waarvan 582,9 miljoen 
uit het nieuwe instrument). 

•H 



Β. Uit het nieuwe communautaire leningslnstrument 
Projecten gefinancierd in 1983 

In 1983 is voor een bedrag van 1 211,8 miljoen aan nieuwe financiehngsovereenkomsten gezamenlijk met de Commlssie 
van de Europese Gemeenschappen ondertekend, betrekking hebbend op kredieten uit het nieuwe communautaire  
leningslnstrument voor projecten in de Gemeenschap (zie biz. 32 tot 49 voor de economische aspecten van deze projec
ten). 

Deze kredieten worden door de Bank in opdracht en naam en voor rekening en risico van de Europese Economische 
Gemeenschap verstrekt (zie biz. 30 tot 31); zij vallen buiten de normale boekhouding maar verschijnen daarentegen in 
de Speciale Sectie (biz. 92). Bij deze kredieten is de Bank siechts verantwoordelijk voor de goede uitvoering volgens 
bankgebruiken voor het haar toevertrouwde mandaat. 

In deze lijst zijn de economische doelstellingen aangegeven, waaraan de projecten beantwoorden; de indeling is gelijk 
aan die welke is toegepast in tabel 3. 

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

Energievoorzlenlng 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

DENEMARKEN 

miljoen Ecu 

105,4 

GRIEKENLAND 

43,3 

Deense kr. 851 miljoen 

200. + Gasbehandelingsinstallatie te  
Nybro (Ribe) v oor het aardgas uit het 
Tyra-veld in de Noordzee, alsmede 
gasleiding naar Egtved en het com-
pressorstation aldaar (Zuid-Jutland) 
Dansk Olle og Naturgas A/S — Dong 
Deense kr. 345 miljoen 

201. + Olieleiding van 330 km tus-
sen de aardolievelden in het Deense 
deel van de Noordzee en Fredericia 
aan de kust van Jutland 
Dansk Olleror A/S — Doras  
Deense kr. 326 miljoen 

202.—203. Globale kredieten aan  
het Flnansieringsinstituttet for Indu 
stri og Hândvœrk A/S ter financiering 
van produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf 
— Deense kr. 25 miljoen 
— Deense kr. 55 miljoen 

204. Globaal krediet aan D en Dans-
ke Bank International S.A. ter finan
ciering van produktieve investeringen 
van het midden- en kteinbedrijf 
Deense kr. 100 miljoen 

39,9 

3,1 
6,7 

12,3 

85,3 
drachme 6 712,4 miljoen 

205. + Elektriciteitscentrale van 
Amynteon (2 χ 300 MW) die plaatse-
lijk gewonnen bruinkool verstookt 
(West-Macedonië) 
DEI 
Krediet geopend in Ecu, tegenwaarde 
drachme 852,5 miljoen 11.0 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

206. + Bruinkoolontginning in dag-
bouw te Amynteon ten behoeve van 
de aldaar gev estigde elektriciteitscen
trale (West-Macedonië) 
DEI 
Krediet geopend in Ecu, tegenwaarde 
drachme 1 859,9 miljoen 

207. + Uitbreiding en modernisering 
van de telefoon- en telexdienst 
OTE 
drachme 1,5 miljard 

208. Globaal krediet aan de Tameio 
Parakatathikon kal Danelon ter finan
ciering van kleinere infrastructuurpro-
jecten van lokale overheden of andere  
instanties 
drachme 2,5 miljard 

FRANKRIJK 

24,0 

18,9 

31,5 

186,2 

Ffr. 1 275 miljoen 

209. Bruinkoolmijn en daarop geba-
seerde elektriciteitscentrale (600 MW) 
te Gardanne bij Aix-en-Provence (Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur) 
Charbonnages de France 
Ffr. 200 miljoen 29,7 

210.-F Verbinding tussen de Franse  
en Britse stroomkoppelnetten door  
middel van vier onderzeese kabelpa-
ren door het Kanaal tussen Bonningu-
es-lès-Calais (Nord-Pas-de-Calais) en 
Sellindge (Zuidoost-Engeland) 
EDF 
Ffr. 100 miljoen 14,6 
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Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

211. Qlobaal krediet aan het Crédit  
National ter financiering van projec-
ten van het industriële midden- en 
kleinbedrijf 
Ffr. 350 miljoen 

212. Globaal krediet aan de CEPME 
ter financiering van produktieve inves-
teringen van het midden- en klein
bedrijf 
Ffr. 250 miljoen 

213.—215. Globale kredieten aan 
drie Sociétés de Développement  
Régional (SDR) ter financiering van 
produktieve Investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf 
— SDR-Normandle 

Ffr. 25 miljoen 
— SDR Centrest  

Ffr. 60 miljoen 
— SDR Sudest  

Ffr. 40 miljoen 

216. Globaal krediet aan het Fonds  
Spécial de Grands Travaux ter finan
ciering van projecten die energie-
besparingen in overheidsgebouwen, 
Scholen en hospitalen beogen 
Ffr. 250 miljoen 

iERLAND 

50,9 

36,4 

3.6 

8.7 

5.8 

36,4 

69,4 

lers £ 49,7 miljoe n 

217.—218. Kolen stokende centrale  
(twee groepen van elk 300 MW) te  
Moneypoint 
Eiectricity Supply Board 
— lers £ 18,5 miljoen 26,1 * 
— lers £ 15,0 miljoen 20,7 * 

219.-F Uitbreiding en modernisering 
van de telefoon- en telexdienst,  
betrekking hebbend op circa 48 000 
aansluitingen 
Department of Posts and Telegraphs 
lers £ 13,6 miljoe n 18,9 

220.—221. Bouw van gebruiksklare 
industriehallen via de lerse staat 
(Ministerie van Financiën) 
— Shannon Free Airport Develop

ment Company Limited 
lers £ 0,7 miljoen 1,0 

— Udaras na Gaeitachta 
iers £ 1.9 miljoen 2,7 



Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en klelnbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

ITALIÊ 

miljoen Ecu 

665,4 

lire 902,2 miljard 

222. Uitbrelding van de ondergrond-
se opslag voor aardgas te MInerbio 
(Emilia-Romagna) en Ripalta (Lombar-
dije) 
AGIP S.p.A. 
lire 30 miljard 22,6 * 

223. Zes aftakkingen met een lengte 
van in totaal 210 km van de aardgas· 
leiding voor het transport van Alge-
rijns aardgas (Sicilië) 
SNAM S.p.A. via de ENI 
lire 20 mil jard 15,1 

224.-k Wegvak van 25,7 km van de  
Friaul-autoweg Pontebba—Tarvisio— 
Oostenrijkse grens (Friaul-Venezia 
Giulia) 
Autostrade-Concessioni β Costru
zioni Autostrade S.p.A. via de BNL-
Opere Pubbliche 
lire 40 miijard 30,2 

225. Tweede fase van het herstel 
van het spoorwegnet in Campanie en  
Basilicata na de aardbevingen in 1960  
F.S. — Azienda Autonoma deile 
Ferrovie dello Stato 
lire 20 miijard 15,0** 

226. Ontsiuiting van 7 Industrieter-
reinen in de deien van Basilicata en  
Campanie, die bij de aardbevingen 
van november 1980 waren verwoest 
itailaanse staat 
lire 90 miljard 65,7 * * 

227. Herstel van 35 openbare 
gebouwen en nieuwbouw van 30  
andere in Campanië en Basilicata na  
de aardbevingen van november 1980  
itailaanse staat 
lire 100 miijard 74.9 ** 

228. Herbouw van 3 universiteitsge-
bouwen en herstel van 15 andere in 
Napels en Salerno in Campanië na de 
aardbevingen van november 1980  
Itailaanse staat (Mlntsterle van  
Onderwils) 
lire 27 miljard 19,7** 

229. Bouw van een operatiebas is te 
Persano in Cam panie voo r de Zuidita-
iiaanse dienst bescherming bevolking 
Itailaanse staat 
lire 45 miljard 32,8 ' ' 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

230.—235.-F Volkswoningbouw in 
Zuid-ltalië 
Diverse woningbouwcoöperaties via 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
lire 3.4 miljard 2,5 * 
lire 2,4 miljard 1,8* 
tire 29.0 miijard 21,6 * 

— BNL-Sezione Credito Fondiario 
lire 6.1 miijard 4,6* 

— CARIPLO 
lire 7,0 miljard 5,2 ' 
lire 32,2 miljard 23,9 * 

236.-F Volkswoningbouw in Zuid-
Itaiië 
Diverse wonlngbouwondernemlngen 
via de BNL-SezIone Credito Fondiario 
lire 55,2 miljoen 40,3 * 

237. Globaal krediet aan de IMI ter 
financiering van produktieve investe-
ringen van het midden- en kleinbedrijf 
in Midden- en Noord-ltalië buiten de  
regionale ontwikkelingsgebleden 
lire 130 miljard 94,9 

238. Globaal krediet aan het MEDIO 
CREDITO CENTRALE ter financiering  
van produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf in Midden- en 
Noord-ltalië buiten de regionale ont
wikkelingsgebleden 
lire 130 miljard 94,9 

239. Globaal krediet aan de CEN-
TROBANCA ter financiering van pro
duktieve investeringen van het mid 
den- en kleinbedrijf in Midden- en 
Noord-ltalië buiten de regionale ont
wikkelingsgebleden 
lire 50 miljard 36,5 

240. Globaal krediet aan de INTER- 
BANCA ter financiering van produktie
ve investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië 
buiten de regionale ontwikkelingsge
bleden 
lire 20 miljard 15,0 

241. Globaal krediet aan de EFIBAN-
CA ter financiering van produktieve 
investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië 
buiten de regionale ontwikkelingsge
bleden 
lire 15 miijard 11,3 

242. Globaal krediet aan de BNL ter 
financiering van produktieve investe
ringen van het midden- en kleinbedrijf 
in Midden- en Noord-ltalië buiten de 
regionale ontwikkelingsgebleden 
lire 30 miljard 21,9 

243. Globaal krediet aan de BNL/ 
SACAT ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van het 
hotelwezen en het toerisme in Mid 
den- en Noord-ltalië 
lire 20 miljard 15,1 
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Energlevoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

VERENIGD KONINKRUK 

miljoen Ecu 

100,1 

£ 60 miljoen 

244.+ Verbinding tussen de Franse  
en Britse stroomkoppelnetten door 
middel van vier onderzeese kabelpa-
ren door het Kanaal tussen Sellindge 
(Zuidoost-Engeland) en Bonningues-
lés-Calais (Nord-Pas-de-Calais) 
Central Electricity Generating Board 
via de Electricity Council 
£ 20 miljoen 32,0 

245.—246. Globale kredieten aan 
Investors in Industry PLC via de Inves· 
tors In Industry Group PLC ter 
financiering van produktieve investe-
ringen van het midden- en klein
bedrijf buiten de regionale ontwik-
keiingsgebieden 
— E 10 miljoen 16,7 
— £ 10 miljoen 17.4 

Energievoorzlening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

247. Globaal krediet aan de Barc
lays Bank PLC ter financiering van 
produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf buiten de  
regionale ontwikkelingsgebleden 
E 10 miljoen 17.4 

248. Globaai krediet aan de Midland 
Bank PLC ter financiering van produk
tieve investeringen van het midden-
en kleinbedrijf op het gebled van de  
Industrie, het toerisme en de dien-
stensector buiten de regionale ont-
wikkelingsgebieden 
£ 5 miljoen 8.3 

249. Globaal krediet aan de National 
Westminster Bank PLC ter financie
ring van produktieve investeringen 
van het midden- en kleinbedrijf op het 
gebied van de industrie, het toerisme 
en de dienstensector buiten de regio 
nale ontwikkelingsgebieden 
£ 5 miljoen 8.3 

Gebruikte afkortingen 

Griekenland DEI 
ETBA 

Frankrijk 

Italië 

OTE 

CAECL 

CEPME 

CNT 

EOF 

AGfP 

ANAS 

BNL 
BNL/SACAT 

Dimosia Epihirisi llektrismou 
EHiniki Trapeza Viomihanikis 
Anaptixeos 
Organismes Tilepikoinonion tis 
Ellados 

Caisse d'Aide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 
Crédit d'Équipement des Peti
tes et Moyennes Entreprises 
Caisse Nationale des Télécom
munications 
Électricité de France — Service 
National 

Azienda Generaie Industria 
Petroli 
Azienda Nazionale Autonoma 
delle Strade 
Banca Nazionale del Lavoro 
Sezione Autonoma per l'Eserci
zio de! Credito Alberghiero e 
Turistico della Banca Nazionale 
del Lavoro 

CARIPLO 

CENTROBANCA 

as 
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 elettrica 

Istituto Mobiliare Italiano 

Banca per Finanziamenti a Medio e a Lungo 
Termine 

Istituto Regionale per H Finanziamento alle 
Industrie in Sicilia 

Istituto per la Ricostruzione Industriale 

istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 

Istituto Centrale per il Credito a medio 
termine 

Società Italiana per l'Esercizio Telefonico 

Società Nazionale Metanodotti 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Buiten de Gemeenschap neemt de Bank deel aan het ontwikkellngsbeleid van de Gemeenschap door ver- 
strekking van financieringsmiddelen in 14 Middellandse-Zeelanden — met inbegrip van Portugal —, de Ian- 
den in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de landen en gebieden overzee 
(L.G.O.) voor projecten die bijdragen tot hun economische en sociale ontwikkeling en zulks op grond 
van de met deze landen afgesloten overeenkomsten en financlële protocollen, aismede de desbetreffende  
beslulten. De betrokken bedragen en toepasslngsperloden worden weergegeven in tabel 10. 

Kandidaat-landen 

Doelstellingen en aard van 
de middelen 

In Spanje en Portugal kent de Bank voor eigen reke-
ning kredieten toe krachtens de financiële samen-
werking of de verlengde steun vóór toetreding tot  
de Gemeenschap, met het doel de harmonleuze in-
passing van hun economieën in de gemeenschap-
pelijke markt, te zljner tijd, te bevorderen. 

De kredieten in Spanje zijn met prioriteit bestemd 
voor projecten die een meer evenwichtige regionale  
ontwikkeling in dit land beogen, aismede uitbreiding 
van de verbindingen met de Gemeenschap, de her-
structurering, modernisering en ontwikkeling van het 
midden- en kleinbedrijf en tenslotte het bereiken van 
energie- en in het bijzonder aardoliebesparingen. 

De kredieten in Portugal — gedeeltelijk met rente- 
subsidies — dienen meer in het bijzonder bij te 
dragen tot een toeneming van de produktiviteit en 
een versterking van de Portugese economie, en 
moeten met name de verbetering van de industriële 
structuur van het land, de modernisering van de 
landbouw en de visserij, en de ontwikkeling van de 
infrastructuur bevorderen. 

De Europese Economische Gemeenschap heeft een 
algemene borgstelling afgegeven ter dekking van 
aile mogelijke risico's die voor de Bank kunnen 
voortvioeien uit haar kredietverlening voor eigen re-
kening in deze landen en zulks tot 75 % van het uit-
staande bedrag. 

Kredietverlening in 1983 

In Spanje en Portugal is in totaal 190 miljoen toege-
zegd, met name ten behoeve van Investeringen die 
kunnen bijdragen tot de integratle van deze landen  
in de communautaire economie. Zo was ruim 40 %  
van de kredietverlening in deze landen bestemd 
voor het midden- en kleinbedrijf op het gebied van 

de industrie en het toerisme, een derde voor lucht-
haven- en wegenprojecten, en een kwart voor ener-
gieprojecten die de aardolie-afhankelijkheid van 
deze landen kunnen verminderen door een ruimere 
toepassing van steenkool als brandstof. 

Spanje 
In dit land is 105 miljoen toegezegd, voornamelijk 
voor projecten in streken met een inkomen per  
hoofd, dat minder dan het nationale gemiddelde 
bedraagt. Het gaat hierbij In de eerste plaats om 
drie globale kredieten (55 miljoen), waarvan er twee  
bestemd zijn voor de financiering van het industriële 
midden- en kleinbedrijf ten einde aldus het concur-
rentievermogen van de produktieve sector te vergro-
ten, en een derde voor de financiering van verbe-
teringen aan toeristische voorzieningen in het 
Spaanse binnenland, waar deze ultrusting nog on-
voldoende is. 

Uit aile, gedeeltelijk reeds eerder toegekende, lo-
pende globale kredieten zijn 109 bedragen voor 
in totaal 33,9 miljoen toegewezen ten behoeve van 
bedrijven die zieh vooral op het gebied van de mijn-
bouw, de houtverwerking, de machinebouw en de 
voedingsmiddelenproduktie bewogen. 

Voorts is een globaal krediet aan Andalusië toe-
gekend ter financiering van kleine projecten op het 
gebied van de wegenbouw, de afvalverwerking, de 
elektrificatie of toeristische voorzieningen, die kun
nen bijdragen tot de ontwikkeling van dit afgelegen 
gebied dat naar omvang en bevolking het tweede 
Spaanse landsdeel is. Daarnaast is een globaal kre
diet verstrekt voor de financiering van kleine wegen
bouw-, watervoorzienings- en afvaiwaterzuiverings-
projecten. Hieruit en uit een in 1982 toegekend over-
eenkomstig krediet zijn 19 bedragen voor in totaal 
29 miljoen toegewezen. 

Tenslotte was nog een krediet bestemd voor de 
modernisering van de spoorweg tussen de kolen-
haven van Gijon in Noord-Spanje en de aansluiting 
aan de hoofdiijn in Leon. 
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Portugal 
Hier heeft de Bank vier kredieten voor in totaal 85 
miljoen toegezegd. Genoemd kan worden de finan
ciering van een nieuwe eenheid van de kolen sto-
kende elektrische centrale te Sines, die de aardolie-
afhankelijkheid van het land met ongeveer 1,2 mil-
joen ton aardolie-equivalent per jaar kan verminde 
ren (d.w.z. 10% van de in 1981 i ngevoerde hoeveel-
heid). 

Met het oog op de ontwikkeling van he t zuiden van 
het land is ook de uitbreiding van de luchthaven van 

Faro aan de kust van Algarve gefinancierd, alsmede 
die van de luchthaven van Oporto, die de verbindin-
gen met dit belangrijke centrum in Noord-Portugal 
zullen kunnen verbeteren. 

Twee globale kredieten waren tenslotte bestemd 
voor de financiering van het midden- en kleinbedrijf. 
Uit lopende globale kredieten zijn in de loop van dit  
jaar 59 van dergelijke bedrijven gesteund, vooral in 
de sectoren houtverwerking, voedingsmiddelen, ma-
chinebouw, produktie van bouwmaterialen en het 
toerisme; hiervoor is 46,2 miljoen toegewezen. 

Kredietverlening in de overige Middeilandse-Zeelanden 

Doelstelllngen en aard van 
de middeien 

In Joegoslavië kent de Bank kredieten voor eigen  
rekening toe op grond van het financiële protocol 
tussen de Gemeenschap en dit land en zulks voor 
projecten die bijdragen tot de economische ontwik-
kefing van het land en van gemeenschappelijk be 
lang zijn voor Joegoslavië en de Gemeenschap. 

De activiteiten van de Bank in de Maghreb-landen 
(Algerije, Marokko, Tunesië) en de Machrak-landen  
(Egypte, Jordanië, Libanon, Syrië), alsmede in Israël,  
Cyprus en Malta speien zieh at in het kader van 
financiële protocollen waarbij haar de algemene taak 
is gegeven bij te dragen tot de financiering van in-
vesteringsprojecten op het gebied van de produktie 
en de infrastructuur, die met name beogen de eco

nomische structuur van deze landen te diversifiëren 
en in het bijzonder de industriaiisatie, alsmede de 
modernisering van de landbouwsector te bevorde 
ren. In Libanon verstrekt de Bank bovendien kredie
ten krachtens het tweede huipprogramma voor de 
wederopbouw van dit land. 

De kredieten in Marokko, Egypte en Jordanië zijn 
toegekend krachtens de nieuwe protocollen die in 
1983 in werking zijn getreden. De financiële proto
collen met Malta en Cyprus zijn in 1983 afgelopen. 
Op 1 mei 1984 is echter een tweede financiëel pro 
tocol voor vijf jaar met Cyprus van kracht geworden.  
Met Malta zai worden onderhandeld over een  
tweede protocol. 

In de meeste van deze landen kent de Bank voor-
namelijk voor eigen rekening kredieten toe, die —  
behalve in Joegoslavië, Israël en Libanon — ge-

Tabel 9: Kredietverlening in de Middellandse-Zeelanden in 1983 
Onderverdeeid naar land en herkomst der middeien 

Voor eigen rekening Uit begroiingsmlddelen Totaal 
Milj. Ecu % Milj. Ecu % Miti. Ecu % 

Kandldaat-Ianden 190,0 56,3 190,0 55,4 
Spanje 105,0 31,1 — — 105,0 30,6 
Portugal 85,0 25,2 — — 85,0 24,8 
Overige landen 147,2 43,7 5,5 100,0 152,7 44,6 
Joegoslavië 66,7 19,8 — — 66,7 19,5 
Marokko 36,0 10.7 — — 36,0 10,5 
Egypte 25,0 7.4 — — 25,0 7,3 
Jordanië 14,5 4.3 5,5 100,0 20,0 5,8 
Libanon 5.0 1.5 — — 5,0 1.5 

Totaai 337,2 100,0 5.5 100,0 342,7 100,0 
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paard gaan met rentesubsidies van 2 of 3 %, welke  
worden gefinancierd uit de niet-terugvorderbare 
hulp waarin de betrokken overeenkomsten of proto-
collen voorzien. 

Ook ten behoeve van deze landen heeft de Ge
meenschap een algemene borgstelling afgegeven 
ter dekking van alle mogelijke risico's die voor de  
Bank kunnen voortvloeien uit de kredieten die zij 

label 10: Financiële steun van de Gemeenschap krachtens per 1 mei 1984 geldende of nog te bekrachtigen 
overeenkomsten, financiële protocollen en besluiten 

(mil|. Ecu) 

Intervenues uit begrotmgsmiddelen 

Kredieten 
voor eigen Leningen legen Niet-terug

rekeningvan bi|2ondere Risicodragend vorderbare 
Rechtegrondiag Geldigheidsduur de Bank (') voorwaarden kapitaal steun (2) (3) Totaai 

A.C.S.-ianden Overeenkomst van Lomé 1981—1985 685 518(3) 284(5) 2 986 4 473(^) 
200 («) 200(5) 

LG.O. Besluit van de Raad 1981—1985 15 27 (3) 7 (5) 51 100 

Totaai 
A.C.S.-landen/LG.O. 900 545 (3) 291 (5) 3037 4 773 

Spanje 1. 7. 1983— 
30. 6. 1984 100 100 

Portugal steun vöör loet/edmg 1.7. 1983-
30. 6. 1984 75 75 

Joegosiavië finartcieM protocol 1.7. 1980-
30. 6. 1985 200 200 

Turkije nog met onderiekend 225 325(5) 50 600 
Algerije 2β linenciéle protocol 1. 1. 1983-

31. 10. 1986 107 16(') 28 151 
Marokko 2θ linanciéle protocol 1.1. igea

si. 10. 1986 90 42(') 67 199 
Tunesië 2e financiéle protocol 1.6. issa

si. 10. 1986 78 24 e) 37 139 
Egypte 2β financiéle protocol 1.1. issa

si. 10. 1986 150 50 η 76 276 
Jordanie 2β tinanciéle protocol 1.1, issa

si. 10, 1986 37 7(Ί 19 63 
Libanon 2e linanolMe proiocel 1.3. 1983-

31. 10. 1986 34 5 Π 11 50 
2· buliengewone hulp — 50 50 

Syrie 2e linanoéle protocol 1,2. issaSyrie 
si. 10, 1986 64 11 (Ί 22 97 

Malta 2e financiéle protocol nog al te sluiien 

Cyprus 2e financiéle protocol 1.5. 1984-Cyprus 
31,12.1988 28 6(5) 10 44 

Israël 2e financiéle protocol 1.1. 1984-
31. 10. 1986 40 40 

Totaal Middeiiandse-Zeelanden 1 278 486 320 2 084 

Totaai generaai 2178 1031 291 3 357 6 857 

(1) Kredieten met rentesubsidies uii de middelen van hei Europese Ontwikkeiingstonds voor proiecien m de Α.O.S.-landen en de L.G.O. en uit de algemene 
Pegroting van de Gemeenschappen voor projecten m de Middeiiandse-Zeelanden, behaive Spanie. Joegosiaviö. Tufki{e en Israël : Libanon wensi de 
niei-terugvorderbare steun met te gebruiken voor rentesubsidies. 

(2) De rentesubsidies worden m mmdering gebracht van de niet-terugvorderbare steun, 
(3) Toe te kennen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
(4) Niet vermeid zijn de transfers voor de stabiiisatie van de exporiopbrengsien der A.C.S.-landen (557 milioen) en L.G.O. (9 mii|oen). evenmm als de speciale  

financienngslaciiiteit voor ml)nbouwprodukten van de A.C.S.-landen (282 miijoen) ; deze bedragen worden toegekend door de Commissie. 
(5) Toe te kennen door de Bank. 
(β) Artikel 59 en biilage XXXI van de overeenkomst van Lomé openen de mogelijkheid van kredieten voor eigen rekening van de Bank, zonder rentesubsidie. 

tot in lotaal hoogstens 200 miijoen voor mijnbouw- en energieprojecten van gemeenschappelijk belang voor het betrokken land en de Gemeenschap. Toi 
het verstrekken van dergeltjke kredieten behoeft de Bank m elk a(zonderii|k geval een speciale machtiging van haar Raad van Gouverneurs. 

(7) Toe te kennen door de Commissie ol de Bank. 
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daar voor eigen rekening verstrekt en zulks tot 75 %  
van het ultstaande bedrag. 

In opdracht en uit begrotingsmiddelen van de Ge
meenschap kan de Bank ook steun tegen bijzon-
dere voorwaarden bleden in het kader van haar Spe 
ciale Sectie. Dit gebeurt In de vorm van bijzondere 
leningen op zeer lange termijn (40 jaar, waarvan 10  
afiossingsvrij) en tegen uiterst läge rente (1 %), of  
van risicodragend kapitaal, waarvoor een regeling 
geldt die vergelijkbaar is met die voor de A.C.S.-
landen. 

Kredietverlening in 1983 

Joegoslavië 

De Bank heeft In dit land een krediet van 66,7 mil-
joen toegekend voor nieuwe wegvakken van de 
transjoegoslavische autoweg; deze weg is van groot 
belang voor zowel Joegoslavië als de Gemeen
schap. daar h ij de verbinding verbetert tussen Italie 
en Duitsiand (via Oostenrijk) enerzijds en Gheken-
land anderzijds. 

waterkrachtcentrale, aismede in de levering van 
drinkwater en van water voor Irrigatiedoeleinden. Op 
grond van een in 1981 verstrekt globaal krediet heb-
ben 29 ambachtelijke bedrijven bedragen toegewe-
zen gekregen voor In totaal 2.8 miljoen. 

Egypte 

Een globaal krediet van 25 miljoen is gegaan naar 
een Egyptische financieringsinsteliing ten behoeve 
van het industriële en toeristische midden- en klein-
bedrljf. 

Jordanie 

In Jordanie zijn zeven bedragen voor in totaal 20 mil
joen toegekend, waarvan drie voor 5,5 miljoen uit 
begrotingsmiddelen. Ze zijn ten goede gekomen 
van: 

— het midden- en kleinbedrijf en het ambacht; 

— de verbetering van de elektrlciteltsvoorziening 
ten noorden van de hoofdstad; 

Marokko — de financiering van kleine investeringen op land-
bouwbedrijven. 

In Marokko is in totaal 36 miljoen toegekend. Een 
krediet was bestemd voor de oliehaven van Moham-
media ten noorden van Casablanca, waar nieuwe 
aanlegplaatsen zijn gefinancierd. en een ander  
krediet voor de bouw van een dam te Alt Chouarit 
ten oosten van Marrakech in het kader van een inves-
terlngsprogramma dat voorziet In de bouw van een 

Libanon 

In Libanon is tenslotte een krediet van 5 miljoen toe
gekend voor de uitbreiding van de olle stokende 
elektrische centrale te Zouk ten noorden van Bei-
roet. 

Kredietverlening in de landen in Afrika, het Caribische gebied en de 
Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de landen en gebieden overzee 
(LG.O.) 

In de A.G.S.-landen en de L.G.O. is de Bank werk-
zaam krachtens de tweede overeenkomst van Lomé 
en het beslult van de Raad van de Gemeenschap-
pen betreffende de L.G.O. 

Doelstellingen en aard van 
de middelen 
De algemene doelstelling van de financlële samen-
werking met deze landen en gebieden is de bevor-

derlng van hun economische en sociale ontwlkke-
ling. In dit kader zijn de kredieten die de Bank voor 
eigen rekening verstrekt, aismede het risicodragend 
kapitaal uit de middelen van het Europese Ontwikke-
lingsfonds, In het bljzonder bestemd voor de finan 
ciering van produktieve investeringen in de sectoren 
Industrie, agro-Industrie, toerisme, mijnbouw, ener-
gievoorzlenlng en economische infrastructuur. 

Bij de voor de eigen rekening van de Bank ver-
strekte kredieten worden rentesubsidies toegekend 
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uit de middelen van het Europese Ontwikkelings-
fonds. Deze subsidies bedragen normaal 3%; daar 
de rente over de kredieten van de Bank volgens de  
overeenkomst van Lomé nooit meer mag bedragen 
dan 8 %, wordt de subsldie verhoogd Ingeval de ren-
tevoet van de Bank uitstijgt boven 11 %. Geen rente-
subisldie kan echter worden toegekend bij kredieten 
ter financiering van projecten in de aardoiiesector. 

De Lid-Staten hebben een algemene borgstelling af-
gegeven ter dekking van alle mogelijke risico's die 
voor de Bank kunnen voortvloeien uit haar krediet
verlening voor eigen rekening in de A.C.S.-landen  
en de L.G.O. en zulks tot 75 % van het uitstaande 
bedrag. 

label 11 : Kredietverlenlng In de landen in Afrika, het Carlbische gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) 
en de landen en gebleden overzee (L.G.O.) In 1983 

Onderverdeeld near land en herkomst der middelen 

Voor eigen rekening 
Risicodragend kapitaal uit 

begrotingsmiddeien Totaal 

Mit], Ecu % Ml i|). Ecu % Mil|. Ecu % 
Afrika 88,0 97,8 42,3 88,8 130,3 94,7 
West-Afrika 40,0 44,4 18,9 39,7 58,9 42,8 

Ghana 6,0 12,6 6.0 4,3 
Ivoorkust 2,43 5.1 2,43 1.8 
Nigeria 40,0 44,4 40,0 29.0 
Senegal 0,5 1.0 0,5 0,4 
Regtonaal 10,0 21.0 10,0 7,3 

MIdden-Afrika 29.0 32,2 9.2 19.3 38,2 27,8 
Centrafrika 5.1 10,7 5,1 3,7 
Gabon 2,5 5.3 2.5 1.8 
Kameroen 25.0 27,7 0,4 0,8 25,4 18,5 
Kongo 4.0 4,5 0,48 1,0 4.48 3,3 
Rwanda 0,7 1,5 0.7 0,5 

Oostelijk en Zuidelljk 
Afrika 19,0 21,2 14,2 29,8 33,2 24,1 

Botswana 4.0 4,5 4.0 2.9 
Djibouti 0,05 0.1 0.05 — 
Madagaskar 5.0 10,5 5,0 3.6 
Malawi 3.4 7,2 3.4 2,5 
Sudan 0.2 0,4 0.2 0,1 
Zimbabwe 15,0 16,7 5.0 10,5 20,0 14,6 
Regionaal 0,5 1,1 0,5 0,4 

Caribisch gebled 2,0 2,2 0,6 1,3 2,6 1.9 
Belize 2.0 2,2 0,6 1.3 2,6 1,9 

Stille Oceaan 2.0 4.2 2,0 1.4 
Kiribati 0,2 0,4 0,2 0,1 
Papua-
Nieuwguinea 1,8 3,8 1,8 1,3 

Totaal 90,0 100,0 44,9 94,3 134,9 98,0 

Totaal LG.O. 2,7 5,7 2.7 2,0 
Falklandeilanden 0,2 0.4 0,2 0.1 
Frans Polynésie 1.5 3.2 1,5 1.1 
Saint Kitts-Nevis 1.0 2,1 1,0 0.7 

Totaal generasi 90,0 100,0 47,6 100,0 137,6 100,0 
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De Bank stelt als lasthebster van de Gemeenschap 
ook risicodragend kapitaal ter beschikking. Met 
behulp hiervan kan zlj deelnemingen financieren, 
of leningen verstrekken aan de overheid of een ont-
wikkelingsinstelling ter versterking van het eigen  
vermögen van ondernemingen, of ook steun In de  
vorm van zogenaamd quasi-kapitaal. Dit quasi-kapi-
taal kan de vorm aannemen van achtergestelde le
ningen die pas behoeven te worden terugbetaald na  
aflossing van andere prioritaire leningen, of van 
voorwaardelijke leningen waarvan de aflossing en de  
looptijd bij toekenning van de lening afhankelijk wor 
den gesteld van bepaalde rendementsvoorwaarden. 
Voor verschlllende van de betrokken projecten is 
naast risicodragend kapitaal ook een krediet voor 
eigen rekening van de Bank ter beschikking gesteld. 
De souplesse van dergelijke financieringen en van 
de voorwaarden waaronder ze kunnen plaatsvinden, 
laten een zo goed mogelijke afstemming op de pro
jecten toe, zodat kan worden voorzien in de meest 
uiteenlopende financieringsbehoeften, vooral van de  
industriële sector, alsmede In de mogelijkheid feasi
bility studies of technische bijstand te financieren. 

sector (2%), alsmede de financiering van project-
studies (3,5%). Evenals in 1982 het geval was. is 
het dee! van de steun dat via nationale of regionale  
ontwikkelingsbanken is geleid, verder toegenomen. 

De aldus gefinancierde investeringen zullen naar ra- 
ming circa 7 200 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen,  
hoofdzakelijk in de industrie en de agro-industrie. 
De gemiddelde investeringskosten per arbeidsplaats 
bedragen in de industrie 13 000. De projecten op 
energiegebied zullen de aardolie-invoer van de be
trokken landen met ongeveer 220 000 ton per jaar 
kunnen verminderen. Wordt tevens rekening gehou-
den met het effect van de projecten die sinds aprii  
1976. toen de tenuitvoerlegging van de eerste over-
eenkomst van Lomé begon, zijn gefinancierd, dan 
kan de besparing aan ingevoerde energie worden  
geraamd op ongeveer 1,9 miljoen ton aardolie-equi- 
valent per jaar of circa 6,5 % van de invoer van deze  
landen in 1982. 

Kredietverlening in 1983 

De Bank heeft voor eigen rekening zes kredleten 
met rentesubsidies voor in totaal 90 miljoen toege-
kend en 22 bedragen aan risicodragende middeien 
voor in totaal 46,6 miljoen. Bovendien zijn drie be
dragen voor In totaal 1 miljoen toegewezen voor fea
sibility studies en technische bijstand, op grond van 
globale kredietmachtigingen die daartoe krachtens 
de eerste overeenkomst van Lomé waren gegeven.  
Het in 1983 ter beschikking gestelde bedrag beliep 
aldus 137,6 miljoen tegenover 159,5 miljoen in het 
voorafgaande jaar. Deze daling is vooral een gevolg 
van de verdere achterultgang van de economische 
toestand in de meeste A.C.S.-landen, die gedeelte-
lijk verband houdt met klimaatomstandigheden. 

De kredieten voor eigen rekening van de Bank wa 
ren bestemd voor projecten in zes A.C.S.-landen 
met een inkomen per hoofd van de bevolking, dat 
meer dan ongeveer $ 400 bedroeg. Daarentegen is 
60 % van het risicodragende kapitaal ter beschikking 
gesteld voor projecten in de ärmste A.C.S.-landen 
met een inkomen per hoofd onder dit bedrag. 

Wat Afrika betreff, heeft de Bank in Nigeria een glo- 
baal krediet van 40 miljoen verstrekt aan de Nigeria  
Industrial Development Bank (NIDB) ter financiering  
van het midden- en kleinbedrijf in de industrie, de 
agro-industrie, de mijnbouw en het toerisme. Een 
deei van dit bedrag is bestemd voor regionale ont-
wikkelingsinstelllngen, die de middeien in hun eigen  
regions zullen kunnen gebruiken. In 1978 had de 
NIDB reeds een eerste globaal krediet van 25 mil
joen ontvangen. 

Ruim de helft van het bedrag diende ter financiering 
van industriële investeringen en zulks vooral die van 
het midden- en k leinbedrijf waarvoor globale kredie
ten aan ontwikkelingsbanken zijn verstrekt (43%), 
maar eveneens in de verwerkende nijverheid (9 %) 
en de mijnbouw (4,5 %). De tweede plaats wordt in-
genomen door de energiesector (20%); vervolgens 
komt de telecommunicatie (18%) en de vervoers-

In Kamercen heeft de Bank een krediet van 25 mil
joen verstrekt ten behoeve van 2 nieuwe groepen 
van elk 48 MW voor de waterkrachtcentrale van 
Song Loulou, die een totaalvermogen van 288 MW 
zai krijgen om te kunnen voldoen aan de toene-
mende vraag naar stroom. Bovendien was een be
drag van 400 000 bestemd voor de financiering van 
een Studie naar de ijzerertsreserves bij Kribi. 
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In Zimbabwe zijn twee bedragen van in totaal 20 mil- 
joen gegaan naar de uitbreiding van vooral de inter 
lokale en internationale telefoon- en telexiijnen, als-
mede naar de oprichting van een ontwikkeiingsbank. 

Een bedrag van 2,4 miljoen is in ivoorkust gebruikt 
voor de financiering van het staatsaandeel in een 
cementbedrijf. 

Een bedrag van 6 miljoen was in Ghana bestemd 
voor de herstructurering en modernisering van een 
mangaanmijn in het zuidwesten van dit land. 

Twee bedragen van in totaal 5,1 miljoen beogen in 
Centrafika bij te dragen tot de rehabilitatie van het 
enige textielbedrijf in dit land, dat sinds 1980 buiten 
bedrijf was. 

Bovendien heeft de Bank in Rwanda studies naar 
mogelijke ontwikkelingsprojecten gefinancierd, als-
mede eventuale kapitaaiparticipaties in kleinere be-
drijven in de industrie, de agro-industrie, de mijn-
bouw en het toerisme. In Senegal was een bedrag 
bestemd voor onderzoek naar de eventuale exploita-
tie van het goudveld van Sabodala, en in Sudan voor 
een onderzoek naar de aanwezigheid van chromiet-
lagen en de verwerking van laagwaardig erts. Ten-
slotte is in Djibouti een bedrag toegekend aan de 
Caisse de Développement de Djibouti ter financie 
ring van diverse onderzoeken. 

In Madagaskar is een steun van 5 miljoen ten goede 
gekomen van de garnalenvisserij, waarvoor vier  
nieuwe trawlers zullen worden aangeschaft, zes an 
dere zullen worden gemoderniseerd en de opslagfa-
ciliteiten zullen worden vergroot. 

Twee bedragen voor in totaal 4,5 miljoen zijn in 
Kongo toegekend, enerzijds voor de financiering  
van kleinere projecten op het gebied van de indus
trie, de agro-industrie, de mijnbouw en het toerisme, 
en anderzijds voor een onderzoek naar de eventuele 
ontginning van oliehoudende leisteen. 

Een regionaal karakter had een bedrag van 10 mil
joen, dat is toegekend voor het scheppen van een 
net van interregionale straaiverbindingen tussen een 
aantal leden-landen van de Communauté Écono
mique des États de l'Afrique de l'Ouest. Eenzelfde 
karakter had een bedrag van 0,5 miljoen voor de 
East African Development Bank, dat zal worden ge
bruikt voor feasibility studies in Kenya, Uganda en 
Tanzania, 

In Botswana is aan de nationale ontwikkeiingsbank 
een globaal krediet van 4 miljoen verstrekt ter finan 
ciering van kleinere projecten op het gebied van 
de industrie, de agro-industrie, het vervoer en het 
toerisme. 

In het Caribische gebied heeft de Bank voor het 
eerst 2,6 miljoen in twee bedragen toegekend te 
Belize, het vroegere Britse overzeese gebiedsdeel; 
dit betrof een globaal krediet voor de financiering  
van kleinere projecten en een bedrag ter gedeelte-
lijke financiering van het staatsaandeel in de kapitaal-
verhoging van de nationale ontwikkeiingsbank. 

Een bedrag van 3,4 miljoen is in Malawi gegaan naar 
de financiering van een Vierde groep van 20 MW. die 
zal worden toegevoegd aan de waterkrachtcentrale 
van Nkula Falls, en naar een Studie inzake de even
tuele uitbreiding van de cementproduktie. 

In Gabon was een voorwaardelijke lening van 2,5  
miljoen bestemd voor de financiering van studies  
naar de eventuele ontginning van ijzererts in het 
gebied Haut Ivindo bij de Kongolese grens. 

In de Stille Oceaan is in Papua-Nleuwguinea 1.8 
miljoen en in Kiribati 0,2 miljoen ter beschikking ge-
steld om deze landen in staat te stellen het eigen  
vermögen te verstärken van de regionale scheep-
vaartmaatschappij Pacific Forum Line. Deze lijn zal 
het nieuwe kapitaal gebruiken voor de financiering  
van de aanschaf van containers. De andere landen  
die deelnemen In deze regionale onderneming, had-
den voor dit doel reeds in 1982 bedragen van de 
Bank ontvangen. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

In de L.G.O. zijn vier bedragen van in totaal 2,7 mll-
joen verstrekt: 

— In Frans Polynésie ter financiering van kleinere  
investeringen in de industrie, het vervoer, het toe-
hsme en de visverwerking; 

— in St KItts-Nevis ter financiering van de staats-
deelneming In het kapitaal van de nationale ontwik-
kelingsbank, alsmede voor kleine projecten in de  
industrie, de agro-industrie en het toerisme; 

— op de Falklandellanden ten behoeve van een 
Studie naar de zalmkwekehj. 

Uit de verschillende lopende globale kredieten zijn in 
1983 56 bedragen van in totaal bijna 21 miljoen toe-
gewezen door diverse ontwikkelingsbanken in de 
A.C.S.-landen en de L.G.O. Deze bedragen zijn ten  
goede gekomen van kleinere projecten, vooral op 
het gebied van de agro-industrie (36 %), de houtver-
werking (12%), de chemische nijverheid (10%), de 
textielsector (8%), de mijnbouw (5%) en het toe
risme (5 %). 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap C) 
A, Voor eigen rekening 

Projecten gefinancierd in 1983 

In 1983 is voor een bedrag van 427,2 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op kredieten die de Bank voor eigen rekening heeft verstrekt voor projecten buiten de Gemeenschap. Hiervan was 337,2 
miljoen bestemd voor de Middellandse-Zeelanden en 90 miljoen voor de landen in Afrika, het Caribische gebled en de Stille  
Oceaan (A.C.S-landen), alsmede de landen en gebieden overzee (L.G.O.) (Zie biz. 67 tot 75 voor de economische aspec- 
ten van deze projecten). Deze kredieten vallen geheel in de normale boekhouding van de Bank. 

In Portugal is bij drle kredieten een rentesubsidie van 3 % uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap toegekend; deze 
kredieten zijn aangegeven met een sterretje. Bij aile kredieten in de A.C.S.-landen zijn rentesubsidies toegekend uit de 
middelen van heî Europese Ontwikkelingsfonds (zie bIz. 71). 

1. Kandidaat-leden van 
de Gemeenschap 

miljoen Ecu 

SPANJE 

peseta 13 478,4 miljoen 

250. Verbeteringen aan 90 km 
van de spoorlijn tussen de haven  
van Gijon in Asturië en de aan-
sluiting aan het Spaanse hoofd-
net te Leon 
Red Naclonal de los Ferrocarri· 
les Espanoles —RENFE 
peseta2611,1 miljoen 

251. Kleine infrastructuurpro-
jecten, betrekking hebbend op 
wegen, landwegen, elektriflcatie  
van het platteland, verwijdering 
van vaste afvallen, toeristische 
voorzieningen 
Junta de Andalucia 
peseta 2 148,4 miljoen 

252.-253. Globale kredieten 
aan d e Banco de Credito Indu 
stria! via het Instituto de Credito  
Oficiai ter financiering van kleine 
re indûstriëie projecten in de 
minder ontwikkelde delen van het 
land 
— pesetas 159,4 miljoen 
— peseta 1 958,3 miljoen 

254. Globaal krediet aan de 
Banco de Credito Locai de 
Espana via het instituto de Cre 
dito Oficiai ter financiering van 
kleinere infrastructuurprojecten 
van plaatselijke overheden 
peseta 1 642,9 miljoen 

255. Globaal krediet aan de 
Banco Hipotecario de Espana  
via het Instituto de Credito Ofi-

105,0 

20,0 

17,0 

25,0 
15,0 

13,0 

{M De geopende kredieten luiden in Ecu. De bij deze 
posten aangegeven waarde in nationale valuta's heeft 
slechls indicatieve betekenis; deze waarde is gelijk aan 
de tegenwaarde van de bedragen in Ecu op de datum  
van ondertekening van de betrokken overeenkomsten  
(zie biz. 10), 

cial ter financiering van kleinere  
toeristische projecten in de min
der ontwikkelde delen van het 
land 
peseta 1 958,3 miljoen 

PORTUGAL 

MAROKKO 36,0 

15,0 

85,0 

escudo 8 960,6 miljoen 

256. Kolen stokende centrale te  
Sines ten zuiden van Lissabon — 
derde eenheid van 300 MW 
Eiectrlcldade de Portugal 
escudo 2 664,1 miljoen 25,0 

257. Nieuwe stationsgebouwen, 
platforms, toegangswegen en 
parkeerterreinen op de luchtha-
vens te Oporto en Faro, alsmede 
een nieuwe verkeerstoren te  
Oporto 
Aeroportos e Navigaçaô Aerea, 
E.P. 
escudo 3 729,7 miljoen 35,0 * 

258. Globaal krediet aan de  
Caixa Geral de Depositos ter 
financiering van kleinere projec
ten op het gebied van de indus 
trie, het toerisme en energie-
besparingen 
escudo 2 131,3 miljoen 20,0 * 

259. Globaal krediet aan de  
Sociedade Portuguese de Inve-
stimentos ter financiering van 
kleinere projecten op het gebied 
van de industrie en het toerisme 
escudo 435,5 miljoen 5,0 * 

2. Overige Middellandse-
Zeelanden 

miljoen Ecu 
JOEGOSLAVIË 

260. Vijf wegvakken van in 
totaai 38 km van de transjoego-
slavische autoweg 
De betrokken instanties in de  
republieken Slovenië, Kroatië, 
Servië en Macedonie, alsmede in  
de autonome provinole Wojwodi-
na 
dinar 5 383,2 miljoen 66,7 

dirham 231,1 miljoen 

261. Stuwdam ten behoeve van 
het waterkrachtcomplex van Ait 
Chouarit Amouggez ten oosten 
van Marrakesh 
Koninkrijk Marokko 
dirham 121,6 miljoen 18,0 

262. Uitbreiding van de haven  
van Mohammedia ten noorden 
van Casab lanca door aanieg van 
een golfbreker en aan legplaatsen 
voor tankschepen 
Koninkrijk Marokko 
dirham 109,5 miljoen 18,0 

EGYPTE 

263. Globaal krediet aan de 
Industrial Development Bank ter 
financiering van kleinere projec
ten op het gebied van de indus
trie en het toerisme 
Egyptisch £ 15 miljoen 25,0 

JORDANIË 14.5 

dinar 4,8 miljoen 

264. Globaal krediet aan de IDB 
— industriai Development Bank 
terfinanciering van kleinere indûs
triëie en toeristische projecten, 
alsmede van zeer kleine investe-
ringen van ambachtelijke aard 
dinar 1,7 miljoen 5,0 

265. Globaal krediet aan de Jor
dan Co-operative Organisation 
via het Hasjemitische Koninkrijk 
Jordanië ter financiering van 
agrarische investeringen 
dinar 0,5 miljoen 1,5 

266. Globaal krediet aan de 
Agricuiturai Credit Corporation 
via het Hasjemitische Koninkrijk 
Jordanie ter financiering van 
agrarische investeringen 
dinar 0,5 miljoen 1,5 
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267. Uitbreiding van het 
stroomkoppelnet rond de agglo-
meratie Amman 
Jordanian Electric Power Com
pany L td via het Hasjemitische 
Koninkrijk Jordanië 
dinar 2,1 miljoen 

LIBANON 

268. Uitbreiding van de thermi
sche centrale van Zouk bij Bei-
roet 
Électricité du Liban via de Liba
nese Ontwikkelings- en Op-
bouwraad 
Libanees £ 19,2 miljoen 

3. A.C.S-landen 
Afrika 
NIGERIA 

6.5 

5.0 

miljoen Ecu 

269. Globaal kredlet aan de 
NIDB — Nigerian industriai  
Development Bank ter financie-

40.0 

ring van kleinere projecten op het  
gebied van de industrie, de mijn-
bouw en het toerisme 
naira 26,5 miljoen 

KAMEROEN 

270. Uitbreiding van de water- 
krachtcentrale van Song Loulou  
ten zuidoosten van Douala met 
twee groepen van elk 48 MW, als-
mede de aanleg van hoogspan-
ningslijnen 
Société Nationale d'Électricité 
du Cameroun 
CFA-frank 8 587,3 miljoen 

ZIMBABWE 

271. Uitbreiding van de interlo 
kale en Internationale telefoon-
en telexdienst 
Posts and Telecommunications 
Corporation 
Zimbabwe $ 13,6 miljoen 

BOTSWANA 

272. Qlobaal krediet aan de  
Botswana Development Corpo
ration Ltd ter financiering van 

25,0 

15,0 

kleinere investeringen op het 
gebied van de industrie, het ver-
voer en het toerisme 
pula 3,3 miljoen 4,0 

KONGO 

273. Globaal krediet aan de  
Banque Nationale de Dévelop 
pement du Congo ter financie
ring van kleinere projecten op het 
gebied van de industrie, de agro 
industrie, de mijnbouw en het  
toerisme 
CFA-frank 1 374,0 miljoen 4.0 

A.C.S.-landen —.  
Caribisch gebied 
BELIZE 

miljoen Ecu 

274. Globaal krediet aan de  
Belize Development Finance  
Corporation ter financiering van  
kleinere projecten op het gebied 
van de industrie, de agro-indus 
trie en het toerisme 
Belize $ 3,4 miljoen 2.0 

Insta/Iatie van de waterkrachtcentrale van Ait Chouarit Amouggez in Marokko (zie nr. 261). 



Β. Uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap 
Projecten gefinancierd in 1983 

In 1983 is voor een bedrag van 53,1 mlijoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op transacties uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap, waarvan 5,5 miljoen aan leningen tegen bijzondere voorwaar-
den in de Middellandse-Zeelanden en 47,6 miljoen aan risicodragend kapitaal in de A.C.S.-landen en de L.G.O. (zie biz. 67  
tot 75 voor de economische aspecten van deze projecten). Deze bedragen worden door de Bank in opdracht en naam en  
voor rekening en risico van de Europese Economische Gemeenschap toegekend; zij Valien buiten de normale boekhou-
ding, maar verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie (zie bIz. 92). De Bank is te dien aanzien uitsluitend verantwoor-
delijk voor de goede uitvoering van het haar toevertrouwde mandaat. 

1. Leningen tegen bijzonde
re voorwaarden in de Mid
dellandse-Zeelanden 

GHANA 

JORDANIË 

miljoen Ecu 

5,5 

dinar 1,8 miljoen 

275. Globaal krediet aan de IDB 
— Industrial Development Bank 
ter financiering van kleinere pro
jecten op het gebied van de 
industrie en het toerisme, alsme-
de van zeer kleine projecten van 
ambachtelijke aard 
dinar 0,8 miljoen 2.5 

276. Globaal krediet aan de Jor
dan Co-operative Organisation 
via het Hasjemitische Koninkrijk 
Jordanië ter financiering van  
agrarische projecten 
dinar 0.5 miljoen 1.5 

277. Globaal krediet aan de  
Agricultural Credit Corporation 
via het Hasjemitische Koninkrijk 
Jordanië ter financiering van 
agrarische projecten 
dinar 0,5 miljoen 1.5 

2. Risicodragende middelen 
uit het Europese Ontwikke-
llngsfonds 
A.C.S.-landen — Afrika 

miljoen Ecu 

WEST-AFRIKA 

278. Apparatuur voor straalver-
bindingen tussen de verschillen-
de lid-staten van de Westafri-
kaanse economische gemeen
schap (Communauté Économi 
que des États de l'Afrique de  
rOuest —CEDEAO) 
Voorwaardelijke lening aan Gam 
bia, Guinee, Guinee-Bissau en 
Senegal via het Fonds de Coopé
ration, de Compensation et de  
Développement de la CEDEAO 10,0 

279. Herstructurering en mo-
dernisering van de mangaanmijn 
van Nsuta 
Voorwaardelijke lening aan Gha
na ten behoeve van de Ghana 
National Manganese Comora-
tion 
cedi 14,7 miljoen 

CENTRAFRiKA 

MADAGASKAR 

ZIMBABWE 

MALAWI 

286. Geologisch onderzoek  
near de beschikbaarheid van 
kalksteen ten behoeve van de  
cementproduktle 

6,0 

280.—281. Heropening van een 
textielfabriek te Bangui 
Voorwaardelijke lening aan  
Centrafrika ter financiering van 
— de deelneming van de staat in 

het kapitaal van Ucatex 
CFA-frank 412.2 miljoen 

— een voorschot van de staat 
aan deze ondamaming 
CFA-frank 1 339,6 miljoen 

1.2 

3.9 

282. Modernisering van een 
garnalenvisserij te Nossi-Bé en  
aanschaffing van vier nieuwe 
trawlers 
Voorwaardelijke lening aan de  
Republiek Madagaskar 
Malgassiche frank 1 859 miljoen 5.0 

283.-284. Oprichting van de  
Zimbabwe Development Bank 
(ZDB) 
— deelneming in het kapitaal van 

deze Instelling 
Zimbabwe $ 0.4 miljoen 

— voorwaardelijke lening aan de  
Republiek Zimbabwe ter  
financiering van het staats-
aandeel in het ka pitaal van de  
ZDB 
Zimbabwe $ 4,1 miljoen 

0,5 

4.5 

285. Installatie van een Vierde  
groep van 20 MW in de water-
krachtcentrale Nkula-Falls 
Achtergesteide lening aan de  
staat Malawi ten behoeve van de  
Electricity Supply Commission 
kwacha 3 miljoen 3.0 

Voorwaardelijke lening aan de  
Republfek Malawi 
kwacha 0,4 miljoen 0,4 

GABON 

287. Onderzoek naar de  
beschlkbare reserves aan ijzer-
erts in het gebied Haut-lvindo 
Voorwaardelijke lening aan de  
Republiek Gabon 
CFA-frank 851,6 miljoen 

IVOORKUST 

RWANDA 

SENEGAL 

OOST-AFRIKA 

KONGO 

2.5 

288. Herstructurering van een 
regionaal cementcompiex 
Voorwaardelijke lening aan de  
staat Ivoorkust ter gedeeltelijke 
financiering van diens deelne
ming In een kapitaalverhoging 
van de Cimao — Société des  
Ciments de l'Afrique de l'Ouest  
CFA-frank 817 miljoen 2.43 

289. Globaal krediet ter finan 
ciering van feasibility studies en 
van deelnemingen in kleinere  
ondernemingen op het gebied 
van de industrie, de agro-indus
trie. de mijnbouw en het toerisme 
Voorwaardelijke lening aan de 
Banque Rwandaise de Dévelop
pement 
Rwandese frank 58 miljoen 0.7 

290. Onderzoek naar de even-
tuele ontginning van het goud-
veld van Sabodala in Oost-
Senegal 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republiek Senegal 
CFA-frank 170,3 miljoen 0,5 

291. Globaal krediet ter finan
ciering van feasibility studies 
inzake regionale projecten in  
Kenya, Uganda of Tanzania 
Voorwaardelijke lening aan de  
East African Development Bank 0.5 

292. Onderzoek naar de even-
tuele ontginning van oiiehouden-
de leisteen 
Voorwaardelijke lening aan de  
Staat Kongo 
CFA-frank 163,5 miljoen 0,48 
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KAMEROEN 

293. Onderzoek naar de even-
tuele ontginning van de ijzer-
ertsreserve van Kribi 
Voorwaardelijke lening aan de 
Verenigde Republiek Kameroen 
CFA-frank 136.3 miljoen 

SUDAN 

DJIBOUTI 

0.4 

294. Onderzoek naar de even-
tuele ontginning van een chro-
mietafzetting 
Voorwaardelijke lening aan de 
Staat Sudan  
Sudanees £ 0,2 miljoen 0.2 

295. Globaal krediet ter finan 
ciering van feasibility studies  
Voorwaardelijke lening aan de 
Caisse de Développement de 
Djibouti 
Djibouti frank 8,6 miljoen 0,05 

A.C.S.-landen — 
Caribisch gebied 
BELIZE 

miljoen Ecu 

296. Voorwaardelijke lening aan 
de Staat Belize ter financiering 

van diens deelneming in het kapi-
taal van de Belize Development 
Finance Corporation 
Belize $ 1 miljoen 0.6 

A.C.S.-landen 
Stille Oceaan 

miljoen Ecu 

297.—298. Aanschaf van con
tainers door de regionale  
scheepvaartmaatschappij. de 
Pacific Forum Line 
Voorwaardelijke leningen aan 
— Papua-Nieuwguinea 

kina 1.4 miljoen 
— Kiribati 

Australische $ 0,2 miljoen 

1.8 

0.2 

LG.O. 

POLYNESIE 
miljoen Ecu 

299. Globaal krediet ter finan 
ciering van kleinere projecten, 
onderzoeken en deelnemingen 
betreffende de industrie, de 
agro-industrie, het vervoer. de 

energievoorziening en het toeris-
me 
Voorwaardelijke lening aan de 
Société de Crédit et de Déve
loppement de i'Océanie 
CFP-frank 187,4 miljoen 1,5 

SAINT KITTS-NEVIS 

300. Globaal krediet aan de 
Development Bank ter financie 
ring van kleinere projecten op het 
gebied van de industrie en het 
toerisme 
Oostcaribische $ 1,6 miljoen 0,65 

301. Voorwaardelijke lening aan 
de regering van St. Kitts-Nevis 
ter financiering van haar deelne
ming in het kapitaal van de Deve
lopment Bank 
Oostcaribische $ 0.8 miljoen 0.35 

FALKLANDEILANDEN 

302. Onderzoek naar een even-
tuele zalmkwekerij 
Voorwaardelijke lening aan de 
regering van de Faikiandeilan-
den 
Falklandeilanden £ 0,1 miljoen 0.2 

Krachtens de overeenkomst van Lomé financiert de E.I.B, oak mijnbouwprojecten (foto: ijzerertsmijn bij Zouerate in Mauritanie, 
gefinancierd in 1979). 
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Middelen 

Eigen middelen — beroep op 
de kapltaalmarkten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de  
middelen die de Bank onder eigen verantwoordelijk-
heid gebruikt voor haar kredietverlening zoals die in 
haar balans versehtjnt en zoais die voor 1983 gedetail-
leerd is weergegeven op biz. 50 tot 62 en 77 tot 78. 
Niet vermeid worden hier de middelen die de Bank  
in opdracht en voor rekening van derden beheert en  
die buiten haar balans worden geboekt in de Spe 
ciale Beetle (zie biz. 92). Dit iaatste betreft met  
name kredieten uit het nieuwe ieningsinstrument,  
aismede de bedragen die in de Middellandse-Zee- 
landen en de A.C.B.-landen ter besehikking zijn ge- 
steld uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap;  
deze bedragen worden voor 1983 opgesomd op  
biz. 63 tot 66 en 79 tot 80. 

Op 31 december 1983 bedroeg het totaal der midde
len van de Bank (gestört kapitaal, reserves en voor-
zieningen, saldo van de verlies- en winstrekening, 
opgenomen leningen) 23 692,5 miljoen tegenover 
19 024,9 miljoen op 31 december 1982. 

Deze toeneming was voor 4 179,5 miljoen een ge-
volg van de netto toeneming van de post leningen 
o/g (met inbegrip van aanpassingen in verband met 
koersschommelingen). Voorts is 392,9 miljoen af-
komstig van he t saldo van de verlies- en winstreke
ning, terwijl 95,2 miljoen betrekking heeft op het be-
drag, dat de Lid-Staten hebben gestört uit hoofde 
van de kapitaalverhoging van 1978 en uit hoofde van 
de toetreding van Griekenland, dat heeft bijgedra-
gen tot het kapitaal, de reserves en de voorzienin-
gen. De stortingen uit hoofde van de kapitaalverho
ging waartoe de Raad van Gouverneurs op 15 juni 
1981 heeft besloten, zullen plaatsvinden met ingang 

van 1984 en wel in 8 gelijke halfjaarlijkse termijnen 
van in totaal 540 miljoen. Dit zal het gestorte kapitaal 
brengen op 1 465,715 miljoen (zie bijiage A bij de 
jaarrekeningen op bIz. 95). 

In 1983 heeft de Bank 3 619,4 miljoen op de kapi-
taalmarkten kunnen opnemen, of bijna 13% meer 
dan in 1982 (3 205,2 miljoen). Dit beroep omvatîe 
3 446,3 miljoen aan openbare emissies en onder-
handse plaatsingen, 62,1 miljoen aan bankkredieten 
op middetlange termijn en 111 miljoen in de vorm 
van door de Bank gegarandeerde partlcipaties van 
derden in de kredietverlening van de Bank. 

De valutasamenstelling van het beroep op de kapi· 
taaimarkten is afhankelijk van de financiële en mone- 
taire Internationale toestand, maar reflecteert tevens 
het streven op elk gewenst moment leningen tegen 
zo gunstig mogelijke voorwaarden te plaatsen en 
zulks tegen bedragen, met looptijden en in valuta's,  
die zoveel mogelijk overeenstemmen met de wen-
sen van de geidnemers van de Bank. 

Tabel 12 geeft een overzicht van de middelen die de 
Bank zo van 1961 tot 1983 heeft verkregen. 

Ook in het verslagjaar luidde meer dan de helft van 
de emissies van de Bank in de valuta's van de Lid-
Staten. 

De Duitse mark blijft hierbij de belangrijkste plaats 
innemen. Het in deze valuta opgenomen bedrag 
Steeg met ruim 20% ten opzichte van 1982 (705,6  
miljoen tegenover 586 miljoen) en de mark leverde 
daarmee 20,1 % van het totale door de Bank opge
nomen leningsbedrag, tegenover 18,6% in 1982. Zij 
gaf vijf openbare emissies uit voor in totaal 463,1  
miljoen en heeft voorts onderhandse leningen ge-
plaatst voor een bedrag van 242,5 miljoen, Deze ac-

Tabel 12: Geplaatste leningen van 1961 tot 1983 
(mili. Ecu) 

Leningen Deeinemmgen van 

Interbank-
defden aan 

financienngen door Opgenomen 
Aantal Onderhands operaltes Openbaar Totaal de E.l.B. middelen 

1961—1978 254 2 832,1 126,9 4 868.5 7 827,5 274,6 8102,1 (1) 
1979 59 981,7 1,5 1 453.4 2 436,6 44.6 2 481,2 
1980 73 874.5 — 1 509.0 2 383,5 83,3 2466,8 
1981 57 882,1 92,8 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309,7 
1982 91 1 213,7 105,7 1 826,3 3145,7 59,5 3 205,2 
1983 81 1 130,9 62,1 2 315,4 3 508,4 111,0 3 619,4 

1961—1983 615 7 915,0 389,0 13 240,4 21 544,4 640,0 22 184,4 

(1) Jaariijks gemiddelde: Ecu 450,1 miljoen 
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tiviteit was regelmatig verdeeld over het gehele jaar. 
gezien ook het constante karakter van de behoeften 
van de Bank aan daze valuta. 

Ondar da communautaire valuta's bleef de gulden in 
1983 de tweede plaats innemen met 357,6 mlljoen 
tegenover 412,9 miljoen in het voorafgaande jaar. Da 
Bank nam aldus 10,2% van de leningsactiviteit op 
da binnanlandse kapitaalmarkt in Nederland voor 

haar rekening. Openbara emissles zijn geplaatst tot 
een bedrag van 158,3 miljoen — overeankomstig 
badrag als in het voorafgaande jaar — en onder-
handse leningen tot een bedrag van 199,3 miljoen. 

Het beroep van da Bank op da markt voor Ecu-lenin-
gen is in 1983 verder gestagen. Hier is ruim twee 
maal zoveel opgenomen als in hat voorafgaande jaar 
(230 miljoen tegenover 112 miljoan). De Ecu naemt 

label 13: Leningen uitgegeven In 1983 near emlssievaluta 

Valuta's van Lid-Stalen Andere valuta's 

Ecu Bfr. Fff, Luxir. Toiaal VS S yen 
Totaai 

Zwfr. Can S Ο. sch. Toiaal generaai 

Mil). 
Ecu 705,6 357,6 230,0 175,7 160,7 148.7 

20,1 10,2 6,5 5.0 4,6 4,2 
35,3 1 813,6 834,3 468,5 284,7 75,6 

1.0 51,6 23,8 13,4 8.1 2,2 
31,7 1 694,8 3 508,4 

0,9 48,4 100,0 

Leningen uitgegeven in 1963 

(Ecu 3508,4 miljoen) 

Op 31 december 1983 uitstaande schuld 
(Ecu 20746.3 miijoen) 
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daarmee de derde plaats in onder de communau 
taire valuta's. Er zljn dhe openbare emlssles in Ecu  
geplaatst voor in totaal 186 miljoen en een onder-

handse lening van 45 miljoen, waarbij gestreefd is  
naar een verdere geografische spreiding van de 
plaatsingen. 

Jabel 14; in 1983 opgenomen ienlngen 

Openbare emlssles 

Uitgilte in 
de maand 

Geldsoort waarin 
Land van ultgifte lening luidi 

Bedrag 
in nationale valuta  

(in mil|.) 
Bedrag in 
milj. Ecu 

Looptiid 
(in jaren) 

Rentevoet (%) 
januari Japan yen 20 000,000 88,044 10 7,800 

februari Duitsland DM 200,000 86,951 10 7.750 
maart Luxemburg $ 125,000 129,177 8 11,000 
maart Luxemburg Ecu 60,000 60,000 8 11,750 
maart België Bfr. 3 000,000 66,195 8 12,750 

aprii Zwitserland Zwfr. 100,000 51,988 10 5,750 
aprii Verenigd Konlnkrijk e 50,000 80,034 8 11,750 
aprii Oostenrijk 0. sch. 500,000 31,745 10 8,250 
apri! Duitsland DM 200,000 89,186 10 7,500 
mei Luxemburg $ 200,000 216,499 10 10,750 
juni Nederland f 150,000 59,369 10 9,250 
juni Frankrijk Ffr. 1 000.000 148,715 10 14,800 
juii Zwitserland Zwfr. 100,000 53,272 10 6,000 
juli Luxemburg Luxfr. 600,000 13,214 10 9,875 
juli Duitsland DM 200,000 88,175 10 8,000 

September Duitsland DM 200,000 88,175 10 8,250 
September Luxemburg $ 150,000 168,205 10 11,875 

Oktober Japan yen 20 000,000 98,802 10 7,800 
Oktober Zwitserland Zwfr. 100,000 54.844 10 5,750 
Oktober Luxemburg Ecu 50,000 50,000 10 11,125 
Oktober Nederland f 250,000 98,881 10 8,500 

november Luxemburg $ 200,000 232,727 7 11,500 
november Duitsland DM 250,000 110,549 8 8,000 
december Luxemburg Can.$ 80,060 75,617 8 12,125 
december Luxemburg Ecu 50,000 50,000 5 10,625 
december Luxemburg Ecu 25.000 25,000 15 10,000 

2 315,364 

Onderhandse Ienlngen 

Aantal 
Geldsoort waann 

lening luidl 

Bedrag 
in nationale valuta 

(in mll|.| 
Bedrag m 
mil). Ecu 

Looptiid 
(in jaren) 

Nominale rentevoet (%) 
8 DM 430.0 190,295 5—10 7.500—8,200 
5 £ 56,0 95,650 8—10 11,250—12,750 

21 f 479,8 189,507 10—20 7.625—9,000 
3 Bfr. 4 300,0 94,468 12—15 11,125—13,000 
2 Luxfr. 1 000,0 22,065 6—7 12,375—12,750 
1 Ecu 45,0 45,000 15 12,000 
3 $ 81,9 87,675 6—10 11,000—11,625 
3 Zwfr. 230,0 124,614 6 5,500—6,000 
3 yen 60 000,0 281,642 10 8,400—8,600 

49 1 130,916 

Interbankoperaties op middellange termijn 

5 
1 

DM 
f 

120,0 
25,0 

52,245 
9,835 

2—3 
2 

4,000—7,800 
6,800 

62,080 

Totaal 81 3 508,360 
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Middelen 

De Bank heeft haar leningsbehoeften in mindere  
mate gedekt op de markten voor papier luidende in 
pond sterling. Franse frank of Belgische frank; elk 
leverde circa 5 % van de opgenomen leningsmidde-
len. Wat het pond sterling betreft was het beroep 
van de Bank ongeveer gelijkelijk verdeeld over de  
eurosterlingmarkt en de markt voor onderhandse le-
ningen. Het beroep op de markt in Belgische frank 
is na een teruggang in het voorafgaande jaar weer 
op het gebruikelijke pell gekomen en betrof een 
openbare emissie en enkele onderhandse leningen. 
Ten aanzien van de Franse frank heeft de Bank zieh  
uitsluitend via een openbare emissie gericht tot de  
binnenlandse markt. In beperkte omvang is even-
eens beroep gedaan op de markt voor papier lui
dende in Luxemburgse frank. 

Het aandeel van de VS dollar is in 1983 op peil ge-
bleven en beliep 834.3 mil joen tegenover 745,3 mil-
joen in 1982. De stijging beliep dus circa 12% (of 
2% indien de dollarbedragen worden vergeleken). 
Op de internationale markt voor openbare dollare-
missies heeft de Bank in elk kwartaal een lening ge-
plaatst; het totale beroep op deze markt beliep 
746,6 miljoen tegenover 346.6 miljoen In 1982. De  
voorwaarden waartegen deze leningen zijn uitgege-
ven, weerspiegelden de marktomstandigheden: da-
lende rentevoeten gedurende het eerste kwartaal, 
daarna een stijging, gevolgd door een stabilisering 
van de rente gedurende de rest van het jaar. Daar-

naast heeft de Bank haar beleid voortgezet om tel-
kens wanneer het mogelijk was, onderhandse lenin
gen op te nemen. 

Wat de andere niet-communautaire valuta's betreft 
is het aandeel van de yen in 1983 ve rder gestegen. 
In deze valuta heeft de Bank 468,5 miljoen verkre-
gen tegenover 387,1 miljoen in 1982; de groei be-
droeg hier 21 % (of 5 % indien de bedragen in yen 
worden vergeleken). De Bank heeft twee openbare 
emissies geplaatst op de binnenlandse Japanse 
markt voor buitenlandse geldnemers (de Samoerai 
bond market) voor in totaal 186,9 miljoen, hetgeen 
ongeveer 6% uitmaakte van de totale omvang van 
die markt. De Bank heeft ook in yen luidende bank-
kredieten opgenomen voor een bedrag van 281,6 
miljoen tegenover 242,1 miljoen in het voorafgaande 
jaar. 

Tenslotte is op de Zwitserse markt 284,7 mitjoen 
verkregen, zowel door middel van onderhandse le
ningen (124,6 miljoen) als door openbare emissies 
(160,1 miljoen). Leningen zijn tevens geplaatst op 
de markten voor waarden in Canadese dollar en 
Oostenrijkse schilling. 

In de tabel 13 wordt het bedrag der in 1983 opgeno-
men leningen (3 508,4 miljoen) gespeclficeerd naar 
emissievaluta. 
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Resultaten van het boekjaar 

De toenemende kredletverlening van de Bank en het 
aanzienlijke aandeel van het eigen vermögen In de 
financiering van deze kredletverlening hebben de re- 
sultaten van het boekjaar verder doen toenemen, 
hoewel in mindere mate dan in 1982. 

De ontvangsten aan rente en provisies over ver-
strekte kredieten Stegen van 1 727,5 miljoen in 1982  
tot 2 218,8 miljoen in het verslagjaar, terwijl rente en  
kosten van leningen o/g toenamen van 1 553 miljoen 
tot 2 002,5 miljoen. De ontvangen beheersprovisie 
beliep voorts 12 miljoen tegenover 9,1 miljoen in 
1982. 

Hoewel de rente zieh voor de meeste valuta's op la 
ger peil bewoog, zijn de beleggingsopbrengsten nog  
gestegen van 194,9 miljoen in het voorafgaande jaar 
tot 205,6 miljoen in 1983; deze stijging vloeit vooral 
voort uit de toeneming van het bedrag aan liquiditei-
ten dat de Bank dient aan te houden. 

Het saldo van de overige baten en lasten, groten-
deels verband houdend met de portefeuille, is in 
verband met de veranderingen die zieh op de kapi-
taalmarkten hebben voorgedaan, in 1983 gedaald tot 
44 miljoen tegenover 60,6 miljoen in 1982. 

De administratiekosten namen toe van 39,1 miljoen 
in 1982 tot 42,9 miljoen in het verslagjaar. 

inventaris ad 2.9 miljoen, bijboeking van een bedrag 
van 5,2 miljoen voortvioeiend uit de herwaardering 
van het eigen vermögen van de Bank, voor zover de 
waarde daarvan niet is aangepast uit hoofde van 
artikel 7 van de Statuten C), alsmede afboeking van 
buitengewone lasten ad 5,4 miljoen (^l, resteert een 
saldo van de verlies- en winstrekening van 392,9 mil
joen. In het voorafgaande jaar was dit 366,3 miljoen, 
zodat de stijging 7 % heeft bedragen. 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Baad 
van Gouverneurs voor te stellen het koersverschil 
ad 5,2 miljoen, ontstaan door de herwaardering op 
31 decomber 1983 van het eigen vermögen van de 
Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aange
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, toe te  
voegen aan de voorziening voor koersschommelin-
gen van de Ecu en het bedrijfsresultaat over het 
boekjaar 1983, onder aftrek van de buitengewone las
ten, d.w.z. in totaal 387,7 miljoen, over te boeken 
naar de aanvullende reserve. De omvang van de 
reserves en voorzieningen zai daardoor toenemen 
tot 2 020,4 miljoen. 

Het batanstotaal beliep op 31 decomber 1983  
29 543,7 miljoen tegenover 23 702,5 miljoen op 
31 december 1982, hetgeen een stijging met 25%  
Impliceert. 

Na afschrijving op emissiekosten en aflossingspre-
mies ad 39 miljoen. afschrijvingen op gebouwen en 

(1) Zie nool Κ bi| de jaarrekeningen op biz. 100.  
Zie noci C bi| de tearrekeningen op biz 9Θ. 
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Raad van Bewind 

Tijdens de jaarvergadering van 13 juni 1983 heeft de Raad van Gouverneurs een nieuwe Raad van Bewind 
benoemd voor de volgende statutaire période van vijf jaar. Het betrof de benoeming van 19 bewindvoerders 
(18 aangewezen door de Lid-Staten en 1 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen) en 11 plaats-
vervangende bewindvoerders (10 aangewezen door de Lid-Staten en 1 door de Commissie). 

De heren G. CAPPON, 8. GUIDOTTI, P. GUILL, M. HORGAN en L. FRONZONI hadden afgezien van herbe-
noeming. In hun plaats heeft de Raad van Gouverneurs de heren L. ARGUTI, C. BRÜCK, D. McCUTCHEON en 
P. GNES tot bewindvoerders benoemd en de beer Β. CLEMENTE tot plaatsvervangend bewindvoerder. De  
overige leden van de Raad van Bewind zijn herbenoemd voor de période tot de jaarvergadering van 1988. 

In Oktober 1983, februari 1984 en maart 1984 hebben respectieveiijk mevrouw M. HEDLEY-MILLER en de heren 
S. THOMADAKIS en S. BOYER-S0GAARD hun ontsiag aangeboden. Voor de resterende duur van hun ambts-
periode heeft de Raad van Gouverneurs in hun plaats de heer G. SAPOUNZOGLOU tot bewindvoerder be
noemd en de heren G. FITCHEW en F. FARUP-MADSEN tot plaatsvervangend bewindvoerders. 

De Raad van Bewind zegt mevrouw HEDLEY-MILLER en de heren CAPPON, GUIDOTTI. GUILL, HORGAN.  
THOMADAKIS, BOYER-S0GAARD en FRONZONI dank voor hun waardevoiie bijdrage tot de werkzaamheden 
van de Bank. 

Op 13 juni 1983 heeft de Raad van Bewind uit zijn midden een werkgroep gevormd, met de opdracht een 
onderzoek in te steilen naar de ontwikkeling van de activiteiten van de Bank, in het bijzonder ten aanzien van 
de volgende punten: haar kredietverlening ten behoeve van de regionale ontwikkeling; haar bijdrage tot de 
structurale aanpassing en de versterking van de Europese positie op het gebied van de energie en de indus 
trie; haar m iddelenvoorziening; de door haar toe te passen criteria wat betreft aanbestedingen en toeieverin-
gen, alsmede het milieu; de samenwerking met andere communautaire financieringsinstrumenten, banken en  
instellingen voor kredietverlening op middeliange en lange termijn. De werkgroep heeft onder voorzitterschap 
van de heer P. ARLMAN een rapport over deze punten opgesteld, dat door de Raad van Bewind is voorgelegd 
aan de Raad van Gouverneurs, voor kennisneming tijdens zijn jaarvergadering op 4 juni 1984 en met het ver-
zoek de in het rapport vervatte aanbeveiingen over te nemen. 

Comité ter contrôle van de boekhouding 

Tijdens de jaarvergadering van 13 juni 1983 heeft, zoals elk jaar, de Raad van Gouverneurs het Comité ter  
contrôle van de boekhouding gedeeltelijk hernieuwd. De aftredende voorzitter, de heer C. BRÜCK, is benoemd  
tot lid van de Raad van Bewind; de raad zegt hem dank voor zijn zeer vakkundige bijdrage tot het werk van dit  
comité. De heer Α. HANSEN is benoemd tot lid van het comité voor de boekjaren 1983, 1984 en 1985. in de  
plaats van de heer P. McDONNELL, die in 1982 was afgetreden, heeft de Raad van Gouverneurs de heer 
Κ. THANOPOULOS benoemd, voor de nog resterende duur van de ambtsperiode van zijn voorganger, dat wil 
zeggen tot 1984. Tot de jaarvergadering van 1984, tijdens welke de balans en de verlies- en winstrekening over 
1983 zullen worden goedgekeurd, wordt het voorzitterschap van het comité vervuld door de heer THANOPOU
LOS. 

Personeel 

Het personeel omvatte op 31 december 1983 596 personen tegenover 561 op 31 decomber 1982. O nder de  
directeuren hebben zieh verscheidene mutaties voorgedaan. De heer J. WILLIAMS die sinds 1973 de Studie 
dienst leidde, is afgetreden en vervangen door de heer H. LEROUX, die reeds geassocieerd directeur was; 
daarnaast is de heer H. CHRISTIE b enoemd tot co-directeur. Aan de heer WILLIAMS is de titel van honorair 
directeur toegekend. In de directie Algemeen beheer is de heer J. EQUINET be iast met de leiding van de  
hoofdafdeling Administratief beheer. Aan het hoofd van de hoofdafdeling Secretariaat en algemene zaken stond 
de heer M. LAUCHE, die de Bank echter op eigen verzoek heeft verlaten en in zijn functie is vervangen door de  
heer B. EYNARD, voordien afdeiingshoofd in de directie Juridische zaken. In de directie Kredietverlening in de  
Gemeenschap is de heer H. CRAMER op zijn verzoek ontheven van de functie van co-directeur van deze 
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directie en chef van de hoofdafdeling Kredietverlening België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Luxemburg 
en Nederland; de leiding van deze hoofdafdeling is nu opgedragen aan de hear G. d'ERM, die voordlen de  
hoofdafdeling Toezicht uitstaande kredieten in deze directie leidde en in deze laatste functie is vervangen door 
de heer T. HALBE, die voordien afdelingschef was in de directie Kredietverlening buiten de Gemeenschap. De  
heer G. RATTI die aan het hoofd van de hoofdafdeling Kredietverlening Italië Staat, is benoemd tot centraal 
directeur, terwiji de heer E. LAMERS — voorheen eveneens afdelingschef in de directie Kredietverlening buiten 
de Gemeenschap — benoemd is tot adjunct-hoofd van de hoofdafdeling Kredietverlening Italië. In de directie 
Financiën en thesaurie Is de heer W. THILL benoemd tot geassocieerd directeur, terwiji de heer F. ROUSSEL is 
belast met de leiding van de hoofdafdeling Boekhouding. De heer J. FAUDON, hoofd van de groep Projecten 
buiten de Gemeenschap In de dienst Technische adviseurs, heeft de Bank vertaten en is in zijn functie opge-
volgd door de heer R. VERMEERSCH, voorheen eerste technische adviseur. De heer J. SILVAIN, die de hoofd
afdeling A.C.S.-landen — L.G.O. in de directie Kredietverlening buiten de Gemeenschap leidt, is benoemd tot 
co-directeur. 

Het personeel bestond op 31 december 1983 uit 265 vrouwen en 331 mannen. Van het vrouwelijke personeel 
vervulden 21 personen staffuncties — waarvan 9 in de talendienst — en 244 uitvoerende of secretariaatsfunc-
ties (in 1982 re spectievelijk 16, 8 en 229). Voor het gehele personeel kan de volgende indeling worden ge-
maakt: 

1981 1982 1983 % 

— Stafpersoneei 212 225 245 41 % 

— Ulvoerend, secretariaats- en technisch  
personeel 316 336 351 59% 

Personeeisomvang en kredietverlening 
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Sinds 1980 kunnen de functionarissen van de Bank ook gedurende slechts een gedeelte van de normale  
arbeidsduur werken. Bind 1983 werkten 20 vrouwelijke functionarissen voor de helft en 12 voor drie kwart van 
de normale arbeidsduur. De gemiddelde leeftijd van he t personeel bedroeg eind 1983 38 jaar e n 5 maanden; 
voor staffunctionarissen was dit 42 jaar en 6 maanden en voor het andere personeel 35 jaar en 6 maanden. In 
1983 hebben 16 leden van het personeel ontsiag genomen, waarvan 9 staffunctionarissen. 

Een vergelijking van de personeelsomvang met de omvang van de kredietverlening wordt gemaakt in de grafiek 
op biz. 87. 

In 1983 z ijn circa 2 600 arbeidsdagen besteed aan opieiding van het personeel. Dit betrof economische of 
bankopleidingen, maar eveneens cursussen met het oog op de invoering van informatieverwerking en tekstver-
werkingsmachines, alsmede op verbetering van de talenkennis van nieuwe personeelsleden. 

De aigemene belangen van het personeel worden bij de Bank vertegenwoordigd door 9 personen, die voor 
2 jaar worden verkozen. De laatste verkiezingen vonden plaats op 8 juni 1983. Van he t personeel zljn 39 perso
nen verbonden aan de bureaus te Rome, Brüssel en Londen; alle personeelsleden nemen actief deel aan de  
ontwikkeling van de werkzaamheden van de Bank. 

In het kader van een personeelsvereniging worden allerlei sportieve en culturele activiteiten ontplooid, die gefi-
nancierd worden door bijdragen van de leden en een subsidie van de Bank. De vereniging telde in 1983 361 bij-
dragende leden. Ter gelegenheld van het 25-jang bestaan van de Bank heeft de vereniging een tentoonstelling 
van do or het personeel vervaardigde kunstwerken georganiseerd, alsmede een sport- en cultuurweek tijdens 
welke allerlei evenementen hebben ptaatsgevonden. 

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

Eveneens ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Bank is onder haar auspiciën een boek uitgegeven, 
getiteld Investeren in de toekomst van Europa. De auteurs van het boek hebben hun bijdragen toegelicht 
tijdens een symposion dat op 17 en 18 november 1983 te Luxemburg heeft plaatsgevonden en waaraan vele  
vooraanstaande persoonlijkheden uit economische, polltieke en financiële milieus in de Lid-Staten van de  
Gemeenschappen hebben deelgenomen. 

De afdeling Voorlichting/Pubiic Relations heeft een geschrift gepubliceerd dat de vlucht van de werkzaamheden 
van de Bank gedurende het kwart eeuw van haar bestaan beschrijft. 

Ook In 1983 heeft de Bank nauwe betrekkingen onderhouden met de Commissie van de Europese Gemeen
schappen, de Raad van de Europese Gemeenschappen, het Europese Parlement, het Economisch en Sociaal 
Comité van de Gemeenschappen, alsmede met de belangrijkste internationale en regionale banken en met vele  
andere instellingen. Tot deze instellingen behoren eveneens verschillende gespecialiseerde organisaties op het 
gebied van de financiën, de economie en de ontwikkellng. 

Luxemburg, 3 mei 1984 

Y. LE PORTZ 
Voorzitter van de Raad van Bewind 
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Balans van de Bank per 31 december 
miljoen Ecu 

Activa 

I Verstrekte kredleten 

m Beschikbare middelen 
^ Overige activa 

Passiva 

I Opgenomen leningen 

Q Kapitaal, reserves en voorzieningen 

Overige passiva 

Groei der verstrekte kredieten 

Groei der opgenomen middelen 

1958 59 60 6 1 62 63 64 65 66 67 6 8 69 7 0 71 72 73 7 4 75 76 77 78 7 9 80 8 1 82 83 
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Balans per 31 december 1983 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekenmgen in bijlage E 

Activa 31.12.1983 31.12.1982 

Door de Lid-Staten te störten kapitaal (zie bijlage A) .... 540 000 000 632 049 250 

Te vorderen als bijdrage san de reserves en voorzieningen — 3 100 832 

Kas en banken 
Direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar 1 973 568 603 1 285 878 884 
Opelsbaar na minstens één jaar 850 780 159 143 

1974439383 1 286038027 
Schatkistpapler, Wissels en schuidbrieven (zie noot B) 
Met looptijden tot tioogstens één jaar 29 850117 42 057 755 
Mei looptijden langer dan één jaar 516 506 014 380 808 790 

546 356 131 422 866 545 
Vorderingen wegens leningen o/g 156 137 237 86 215 783 

Vorderingen op Ud-Staten wegens kapltaalveirekenlngen 
(zie bijlage D) 2 229 304 15 953 427 

Verstrekte kredietm (zij bijlage B) 
Uitbetaald 22 558 003 042 18 181 885 101 
Nog te betaien 2 090 156 300 1 712 339 710 

24 648 159 342 19 894 224 811 
Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 45 816 574 56 776 979 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1983: 563 712 542; 
1982:471885 620 
Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de 
Bank: 1983: 401 326 724; 1982: 317 118 663 

Terrelnen en gebouwen (zie noot C) 45 569 457 47 236 457 

Te ontvangen rente en provisle « 631 473 467 479 794 336 

Te ontvangen wegens In het kader van het E.M.S. vooruitbetaal-
de rentesubsidies (zie noot H) 324 065 328 266 686 233  

Nog niet afgeschreven emissiekosten 244 230 284 196 955 895  

Nog niet afgeschreven afiossingspremies 275 588 475 398 

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

Diverse rekeningen (zie noot G)  

244 505 872 

355 871 894 

29112 053 
29 543 736 047 

197 431 293 

285 965 754 

28124 282 
23 702 464 009 
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Passiva 31.12.1983 31. 12. 1982 

Kapitaal (zie bijlage A) 
Geplaatst  
Stortingsobligo  

Reservefonds (zie noot N)  

Aanvullende reserve (zie noot Ν)  

Voorziening voor koersschommellngen van de Ecu (zie noot Ν)  

Pensioenfonds van hat personeel (zie noot E)  

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

Leningen (zie bijlage C) 
Obligatieieningen  
Andere leningen op middellange en lange termijn 

Aflossingspremies  

Diverse crediteuren (zie noot F)  

Nog te beteten op verstrekte kredieten .... 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 
Wegens door derden verstrekte kredieten; 1983: 563 712 542;  
1982: 471 885 620 

Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de 
Bank; 1983: 401 326 724; 1982:317 118 663 

Vooruitontvangen rentesubsidles (zie noot H)  

Voor rekening van derden vooruitontvangen rentesubsidles 
(zie noot H)  

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisle  

Vervallen en nog niet ultbetaalde coupons en obllgatles 
(zie noot D)  

Diverse rekeningen (zie noot G)  

Saldo verlies- en winstrekening (zie noot N)  

14 400 000 000 
12 934 285 000 

16 259 068 329 
4 487 237 865 
20 746 306 194 

2 826 741 

1 073 690 682 

159 305 021 

1 465 715 000 

1 440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 

39 406 937 

1 931 402 

20 749 132 935 

619 039 588 

2 090 156 300 

45 816 574 

14 400 000 (X»  
12 934 285 000 

13 001 291 416 
3 565 538 034 
16 566 829 450 

3 323 194 

1 232 995 703 

876 750 708 

355 871 894 

46 469182. 

392 936 8071  
29 543 736 0471 

910 552 269 

84 944 537 

1 465 715 000 

1 249 673 593 

11 499 731 

31 775 310 

8 039 789 

16 570152 644 

213 798 629 

1 712 339 710 

56 776 979 

995 496 806 

693 603 579 

285 965 754 

41 286792 

366 339693 
23 702 464 009 

Pro memorie rekeningen 
Speciale Sectie 

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

Effecten in onderpand wegens in opdracfit van derden verstrekte 
kredieten  
Effecten in bewaarneming  

319 891 360 
4 752 620 976 

23 778 727 
84 605 437 

330 006 748 
3183 874 476 

26 670116 
72 338935 
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Rekeningen van de Speciale Beetle (') per 31 december 1983 
in Ecu — zie de noten bij de ;aarrekeningen in bijlage E 

Debet 31.12.1983 31. 12. 1982 

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

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

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

Rtsicodragend kapitaal 
uitbetaald    

Totaal (s) 
Afrika, Caribisch gebied, Stille Oceaan 
en landen en gebleden overzee 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 

1 649 557 032 1 250 248 522 

" 634 371 642 
2 687 570 429 

3 321 942 071 

319 891 360 

119 604 062 
157 695 938 

y 277 300 000 

5 000 000 

319 891 360 

282 300 000 

371 351 071 
1 590 301 487 

1 679 062 
330 006 748 

161 335 043 
110 464 957 
271 800 000 

5 000 000 

1 961 652 558 

331 685 810 

276 800 000 

Overeenkomsten van Jaoende I en II 
Uitstaande kredieten 
— nog le betalen  
— uitbetaald  

Risicodragend kapitaal. uitbetaald . . 

Overeenkomsten van Lomé I en II 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen .... 
— uitbetaald  

Totaal (6) 

Totaal (^) 
Totaal generaal 

1663 624 
112 563 263 
114 226 887 

1 231 245 

87 724 674 
139 003 069 

115 458 132 

226 727 743 
5 915 876 338 

4 956 023 
115 835 339 
120 791 362 

1 303 265 

70 854 324 
110 720 906 

122 094 627 

181 575 230 
4 124 056 747 

memofle: 
Door de Commissie verslrekte lenmgen tegen biizondere voorwaarden. waarvan de mvordefing door de E.E.G. is opgedragen aan de Bank: 
a) uitbetaald en nog nietalgelosi bedrag krachtens de overeenkomsten van Lomé let II op 31. 12 1963:394 758 268:31 12 1982:265220 177  
b| uitbetaald en nog met afgelost bedrag kractiiens de protocolien met de Middeiiandse-Zeeianden op 3t. t2. 1983. 43 448 410. 31. 12. 1962: 20 843 977. 

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

(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
verstrekte kredieten in het kader van de besluiten van d e Raad 

van de Europese Gemeenschappen van 29 maart 1977 (77/271/  
Euratom) en van 15 maart 1982 (82/170/Euratom) betreffende de 
financiering van kerncentrales tot een bedrag van in lotaal 
2 000 mil)oen: 

bij: koersaanpassingen 
af: aflossingen 

1 585 223 462 
+ 77 801 987 
— 13468417 

1 649 557 032 
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Credit 31.12.1983 31. 12. 1982 

In beheer ontvangen middelen 
Voor rekening van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 1 649 557 032 
Europese Economische Gerneenschap: 
— Nieuw communaulair leningsinstrument 2 687 570 429 
— Financiële protocollen met de Middellandse-Zeelanden . . . 162 695 938 
— Overeenkomsten van Jao ende I en II 113 794 508 
— Overeenkomsten van Lomé I en II 139 003 069 

Voor rekening van de Lid-Steten  
Totaal 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuw communautair leningsinstrument 634 371 642 
Tweede protocol Turkiie — 
Protocollen Middellandse-Zeelanden (kredieten en risicodragend 
kapitaal) 119 604 062 
Overeenkomst van Jaoen de II (kredie ten) 1 663 624 
Overeenkomsten van Lomé I en II (risicodragend kapitaal) . . . 87 724 674 

Totaal 
Totaal generaal 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512 336 

843 364 002 
5 915 876 338 

1 250 248 522 

1 590 301 487 
115 464 957 
117 138 604 
110 720 906 

371 351 071 
1 679 062 

161 335 043 
4 956 023 
70 854 324 

3183 874 476 
330 006 748 

3 513 881 224 

610175 523 
4 124 056 747 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek-
te kredieten in hei kader van d e besluiten van d e Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 16 Oktober 1978 (78/870/  
E.E.G.). 15 maart 1982 (82/169/E.E.G.) en 19 aprii 1983 (83/200/  
E.E.G.). ter bevordering van de investeringen in de Gemeen
schap (nieuw communautair leningsinstrument) en dat van 20  
januari 1981 (81/19/E.E.G.) ten behoeve van de wederopbouw 
van de in november 1980 door aardbevingen getroffen Italiaanse 
gebieden, alsmede het besluit van 14 decomber 1981 (81/1013/  
E.E.G.) ten behoeve van de wederopbouw van de in februari en  
maart 1981 door aardbevingen getroffen gebieden in Grieken-
land: 3 007 606 802 
bi): koersaanpassingen 
af: annuleringen 4 620 652 

aflossingen 1 645 387 

-k 320 601 308 

— 6 266 039 
3 321 942 071 

C*) Oorspro nkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering  
van projecten in Turkije: 370215000 
bij: koersaanpassingen + 13632 015 
af: annuleringen 215 000 

aflossingen 63 740 655 — 63 955 655 
319 891 360 

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

282 300 000 

(®) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek
te kredieten 1er financiering van projecten in de geassocieerde 

Afrikaanse staten. Madagaskar en Mauritius en landen en gebie
den overzee (G.A.S.M,—LG.O.): 
— leningen legen bijzon-

dere voorwaarden 
— risicodragend kapitaal 

bij: 
— gekapitaliseerde rente 
— koersaanpassingen 

af: 
— annuleringen 
— aflossingen 

139 483 056 
2 502 615 

1 178 272 
2 929 293 

1 502 910 
29132194 

141 985 671 

4 107 565 

— 30 635104 
115 458132 

C) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek
te middelen 1er financiering van pro jecten in de landen in Afrika, 
het Caribische gebied en de Stille Oceaan, alsmede in de lan
den en gebieden overzee (A.C.S.-landen/L.G.O.): 
— voorwaardelijkeenach-

tergeslelde leningen 
— deelnemingen 
— converteerbare obliga-

ties 

bij: 
— gekapitaliseerde rente  

af: 
— aflossingen 
— annuleringen 
— koersaanpassingen 

224 568 000 

7 133 827 

2 499 606 

1 325 622 
5 881 646 
277 793 

234 201 433 

11 371 

— 7 485 061 
226 727 743 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1983 
in Ecu —zie de noten bi| de jaarrekeningen in bijiage E 

Inkomsten 1983 1982 

Rente en provisie over verstrekte kredieten 

Rente en provisie over beleggingen  

Beheersprovisie (zie noct I) . . 

Overige baten (zie nool M) 

2218 756 422 

205 602037 

12 018 630 

44 130 902 

1 727 464 558 

194 873 829 

9101 400 

60 703 999 

2480 507 991 1 992 143 786 

Kosten 

Administratlekosten (zie noot L) 

Rente en kosten van lenlngen o/g 

Afschrljving op emisslekosten en aflossingspremies 

Overige lasten (zie noot M) . . . 

Afschrijvingen 
— netto aangeschafte inventarls 
— gebouw  

Koersversclilllen (zie noot J)  

42 875 230 

2 002 459 840 

38 969 790 

137 260 

1 252 462 
1667 000 

28 785 

39 072 397 

1 552 968 637 

31 790 412 

130 078 

2 271 174 
1 667 000 

991 664 

2 087390387 1 628 891 362 

Bedr1}fsresultaat  

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

Buitengewone lasten (zie noot C)   

Saldo  

383117824 

+ 8245389 

— 5428186 

392936 807 

363 252 424 

+ 3087 269 

366 339 693 
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1983 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

1983 1982 

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

392 936 807 

2 919 462 
38 969 790 

5 426 186 

183147 129 

151 679131 

366 339 693 

3 938174 
31 790 412 

162 263 089 

131 160 788 

471 720 243 433170 580 
Overige posten: 

Opgenomen leningen  3 438 437 466 3117315282 
Aflossing op verstrekte kredleten  1 208 386 243 944 292 286 
Door de Lid-Staten gestört kapitaal. aismede hun b ijdrage aan de 
reserves en voorzieningen  95150 082 100 300 164 
Daling (toeneming) van het saldo betreffende kapitaalverrekenin-
gen met de Lid-Staten  7 615 736 — 2 523135 
Toeneming van de posten „Diverse crediteuren", „Diverse rekenin-
gen (passief)" en „Pensioenfonds van het personeel", aismede van 
het saldo betreffende rentesubsldies  598174 778 283 335 466 
Koersaanpassingen op leningen o/g  1 562 989 193 937 445128 
Totaai 7 382 473 741 5 813 335 771 

Besteding der middelen 
Netto uitbetalingen op kredieten  4 082 026 203 3 581 184 746 
Aflossingen op leningen o/g  892 367 822 994 819154 
Emissiekosten  86 044 369 61 847 463 
Terreinen, gebouwen en inventaris  6 678 648 2 271 174 
Koersaanpassingen op uitstaande kredleten  1 502 477 981 891 808 060 
Toeneming van de post „Diverse rekeningen (actief)"  987 776 7 588 351 
Toeneming van de posten „Kas en banken" en „Schatkistpapier, 
Wissels en schuldbrieven"  811 890 942 273 816 823 
Totaai 7 382 473 741 5 813 335 771 

Bijlage A — Overzicht van de kapitaalrekening 
per 31 december 1983 
In duizenden Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Gestori kapitaal 
Geplaatst Voidaan op  

kapttaal (i) Stortlngsobltgo (2) 31. 12. 1983 Nog te voldoen (1) Totaal 

Duitsland 3 150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Frankrijk 3150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Verenigd Koninkrijk .... 3150 000 2 829 375 202 500 118125 320 625 
Itatie 2 520 000 2 263 500 162 000 94 500 256 500 
België 829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84 431,25 
Nederland 829 500 745 068,75 53 325 31 106,25 84 431,25 
Denemarken 420 000 377 250 27 000 15 750 42 750 
Griekenland 225 000 202 097,5 14 465 8 437,5 22 902,5 
terland 105 000 94 312,5 6 750 3 937,5 10 687,5 
Luxemburg 21 000 18 862,5 1 350 787,5 2137,5 

Totaai 14 400 000 12 934 285 925 715 540 000 1 465 715 

(1) Bi| zijn besluit van 15 )uni 1981 heel! de Raad van Gouverneurs het geplaatste kapitaai met ingang van 31 december 1981 verhoogd van 7 200 CXX) tot thans 14 400 000. 
De Lid-Staten störten in hun eigen valuta 7,5% van de kapitaalverhoging, d.w.z. de tegenwaarde van 540 000, en we! in acht gelijke termijnen van 67 500 op 30 aprii en  
31 Oktober van de laren 1984/1987. 

(2) Storting kan door de Raad van Bewind worden verlangd, Indien dit noodzakelijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geldgevers te voldoen. 
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Bijiage Β — Specificatie van de kredietverlening 
per 31 december 1983 
in Ecu — zie de nolen bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Land of gebied waar kredieten zijn verslrekt (1) (2) Aantal üitbetaaid Nog te betaien Totaal (3) ®/o 

1. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap en daarmee geiljkgestelde projecten elders*: 
Duitsland 34 387 762 659 26 578 309 414 340 968 1,68 
Frankhjk 150 2 949 472 348 107 683 260 3 057 1 55 608 12,40 
Verenigd Koninkrijk . . . 253 4 349 895 706 102 816 334 4 452 712 040 18,06 
Italie  527 8 949 015 350 611 652 026 9 560 667 376 38.79 
België  21 588 417 680 — 588 417 680 2,39 
Nederland 4 25122 570 — 25122 570 0,10 
Denemarken 84 675 492 056 201 034134 876 526190 3,56 
Griekenland 82 999199 438 153 348 278 1 152 547 716 4,68 
lerland 112 1 891 367 726 41 154 465 1 932 522 191 7,84 
Luxemburg 1 1 845 934 — 1 845 934 0,01 
Elders 7 217 061 817 — 217 061 817 0,88 

Totaal 1 275 21 034 653 284 1 244 266 806 22 278 920 090 90,39 

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

Algerije 2 21 781 079 10 000 000 31 781 079 0,13 
Cyprus 2 13 837 735 7 152 000 20 989 735 0,09 
Egypte  5 59 579 341 61 774 008 121 353 349 0,49 
Joegoslavië  4 68 760 669 133 660 000 202 420 669 0,82 
Jordanië  8 21 721 631 13 030 000 34 751 631 0,14 
Libanon  7 42 974 925 — 42 974 925 0,17 
Malta  1 3 053 021 — 3 053 021 0,01 
Marokko  5 53182 511 41 800 195 94 982 706 0,38 
Portugal  30 392 125 610 165 785 980 557 911 590 2,26 
Spanje  15 209 501 577 52 410 000 261 911 577 1,06 
Syrië  1 11 597 713 5 031 502 16629 215 0,07 
Tunesië  5 36 441 980 7 004 800 43 446 780 0,18 
Turkije  9 100 430 502 10 060 102 110 490 604 0,45 

A.C.S.-landen/LG.O. 
Barbados  3 4 695 570 5 744 069 10 439 639 0,04 
Belize  1 — 2 000 000 2 000 000 0,01 
Botswana  4 6 242 622 19315451 25 558 073 0,10 
Bovenvolta  1 3 227 339 4 890 127 8 117 466 0,03 
Caribisch gebied . . . 1 2 941 752 — 2 941 752 0,01 
Caymaneilanden . . . 1 2 568 729 627 134 3 195 863 0,01 
Fiji 3 30 396 045 8 217 402 38 613 447 0,16 
Gabon 4 18 722 075 6 071 227 24 793 302 0,10 
Ghana  2 17 804 482 — 17 804 482 0,07 
Guinee  1 4 477 793 — 4 477 793 0,02 
Ivoorkust  19 72 398 047 20 719 738 93 117 785 0,38 
Kameroen  10 41 565 306 36 595 439 78 160 745 0,32 
Kenya  11 56 956 898 20 730 706 77 687 604 0,32 
Kongo  1 — 4 000 000 4 000 000 0,02 
Liberia  2 8 087 157 — 8 087 157 0,03 
Malawi  3 12 268 273 2 353 000 14 621 273 0,06 
Mauritanië  1 22 408 168 4 585 644 26 993 812 0,11 
Mauritius  5 13 811 676 3 778 000 17 589 676 0,07 
Nieuwcaledonië . . . 2 10 583 554 — 10 583 554 0,04 
Niger  3 13 504 939 3 110 381 16 615 320 0,07 
Nigeria  3 22 399 911 63 000 000 85 399 911 0,35 
Papua-Nieuwguinea 3 10 186 705 45 556 000 55 742 705 0,23 
Senegal  5 29 671 078 4 774 802 34 445 880 0,14 
Swaziland  3 18 201 665 2 000 000 20 201 665 0,08 
Tanzania  1 926 783 — 926 783 0,01 
Togo  4 26 825 392 1 284 473 28 109 865 0,11 
Trinidad en Tobago . , 3 10 093 683 8 685 000 18 778 683 0,08 
West-Afrika  1 — 5 000 000 5 000 000 0,02 
Zaïre  1 11 047 576 4 194 314 15 241 890 0,06 
Zambia  4 16 348 246 25 948 000 42 296 246 0,17 
Zimbabwe  2 — 35 000 000 35 000 000 0,14 

Totaal 202 1 523 349 758 845 889 494 2 369 239 252 9,61 

Totaal generaal .... 1477 22 558 003 042 2 090156 300 24 648 159 342 100,00 

(·) Tfansaclies krachtens artikel 18. ltd 1. 2θ alinea, van de Statuten, betreffende projecten op het Noorse continentale plat, in Oostenrijk en in Tunesië. 
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(^) Geldsoorten waarin vorderingen uit hoofde van verstrekte 
kredleten luiden: 

Bedrag: 
Geldsoorten van de Lid-Staten 11 111 699 107 
Andere geldsoorten 11 446 303 935 
Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten 22 558 003 042 
Bij: 
nog le betalen 
op kredieten met in de financieringsovereen-
komsten vastgelegde rente en valutasamen-
stetling 266 638 183 
op kredieten met i n de flnancieringsovereen-
komsten vastgelegde rente, in door de Bank 
te kiezen valutasamenstelling 950 540 611 
op kredieten met o pen renteclausule. waarbij 
de Bank rente en valutasamensleliing kan 
kiezen 872 977 506 

2 090 156 300 
24 648 159 342 

Vervalkalender der ui tstaande kredieten (in dutzenden Ecu) 
Vervalperiode per Vervalperiode per Vervalperiode 

31. 12. 1963 31.12.1962 
1984 . . . . 1 417 090 1983 ... . 1 099 590 
1985 . . . . 1 659 258 1984 . . . . 1 299 521 
1986 . , . . 1 951 808 1985 . . . . 1 505 691 
1987 . . . . 2143 790 1986 . . . , 1 706 690 
1988 ... . 2185 087 1987 . . . . 1 783 995 
1989 tot 1993 . 10 563 522 1988 tot 1992 . Β 377 277 
1994 tot 1998 . 4 174 821 1993 tot 1997 . 3 677 960 
1999 tot 2003 552 783 1998 tot 2002 443 501 
Totaal . . . .24 648 159 Totaal . . . .19 894 225 

(^) Spaciflcatie van de verstrekte kredieten near de voornaam-
ste, erop gegeven garanties per 31 december 1983 (I) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap (en 
daarmee gelijkgestelde projecten elders) 

Kredieten aan Lid-Staten of door hen 
gegarandeerd 
Kredieten aan overheidsinstellingen in 
Lid-Staten of door hen gegarandeerd . 
Kredieten aan of onder garantie van 
financiele instellingen (banken. inslel-
lingen voor kredietverlening op lange  
termijn, verzekeringsmaatschappijen) 
Kredieten onder garantie van over-
heids- of semi-overheidsbedrijven in 
Lid-Staten (met uitzondering van finan
ciele inslellingen) 
Kredielen onder hypothecair verband  
Kredieten onder garantie van particu 
lière ondernemingen (met uitzondering 
van financiële instellingen) .... 
Overige  

16916419 491 (V) 

3 270 807 276 

774 936 723 

204 870 164 
112 227 092 

645 681 845 
353 977 499 

22 278 920 090 

Β. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
1. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Jaoende I 
Kredieten aan de deelnemende landen 
of door hen gegarandeerd 3 531 398 

2. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Jaoende II 
Kredieten aan de deelnemende landen 
of door hen gegarandeerd 46 570 058 
Overlge 3 249 979 

3. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé I 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . 
Overige  

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

388 927 807 
10 275 327 

399 203 134(111) 

330 791 939 
3 195 863 

40 000 000 
373 987 802 (IV) 

5. Kredieten toegekend krachtens de  
financiele samen werkin gsovereenkom-
sten van de E.E.G. met de landen in  
het Middellandse-Zeegebied (ind. Por 
tugal) 
Kredielen onder garantie van de oor-
spronkelijke zes Lid-Staten van de 
E.I.B 11251185 
Kredieten onder E.E.G,-garantie . . 146052 184  
Kredieten aan de deelnemende landen  
of onder hun directe of indirecte ga
rantie 1 264 735 478 (V) 
Overige 120 658 034 (V) 

1 542 696 881 
2 369 239 252 

Tolaal 24 648 159 342 

(!) Sommtge kredieten zi/n voorzien van verscheidene soorien garanties tegehj- 
kertifd. 
(H) De door de zes oorspronkeUtke Ud-Staten afgegeven Oorgtochten ter dek-
king van aile nsico's m verOand met deze verOinrenissen belogen Ecu 24 430695.  
(Ui) De door de Ud-Staten afgegeven borgtoctiien ter dekkmg van aile nsico's m 
verband met deze veromtenissen beiopen Ecu 115 469 500. 
(IV) De ooor de Lid-Siaien afgegeven borgtochten ter dekkmg van aile nsico's m 
verband met deze verbmtenissen belogen Ecu 277950000 
(V) De door de E.E.G. afgegeven borgtocht ter dekkmg van aile nsico's m ver 
band met deze verbmtenissen. met mbegnp van de verbmtenissen uii hoofde van 
de kredieiveriening m Gnekentand vóór dit land tœirad lot de E.E.G. ad 
250634 157. beioopl m iotaal t 174357500. tegenover 921 525000emd 1982. 
De borgen ζηη gehouden hun eventueie verpiichtmgen te voidoen op basis van 
de koersen voor de omrekenmg van de Ecu m de geldsoorten waann de kredie
ten aan geidnemers zun uitbetaald, geldende op de dagen der uitbetahng. 

(3) Oorspronkelijk bedrag van de verstrekte 
kredieten, berekend tegen de koersen die 
golden op de data van ondertekenlng van 
de betreffende overeenkomsten: 
Bij: 
koersverschillen 

27 201 410 074 

+ 3 551 029 375 

30 752 439 449 

Af: 
opzeggingen en annuleringen 188 543 344 
aflossingen op de hoofdsom 5 514 410 039 
aandeel van derden in kredieten 401 326 724 

— 6 104 280107 
Verstrekle kredieten 24 648159 342 

De som van de uitstaande kredieten en garanties, door de Bank  
verstrekt, die volgens artikel 18, lid 5. van de Statuten 250% van 
het geplaatste kapitaal — d.w.z. thans 36 000 000 000 — niet te  
boven mag gaan. bedroeg op 31.12. 1983: 
uitstaande kredieten 

49 820 037 (II) 

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

Totaal der uitstaande kredieten en garanties . 

24 648 159 342 

45 816 574 
563 712 542 

401 326 724 
1 010 855 840 

25 659015182 
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Bijiage C — Overzicht van de langlopende schuld 
per 31 decem ber 1983 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Mutaties gedurende het Ooekjaar Per 31 december 1983 uilsiaande schuld 

(M uii de ondersiaande label biijkt, welke bedragen nodig zi|n voor de afiossingen op ieningen o/g (tn duizenden Ecu) 
31. 12. 1983 31. 12. 1982 

1984 .... 1 287 160 1983 . , . 810 712 
1985 . . 1 284 453 1984 .... 1 190717 
1986 .... 1436106 1985 . . . . 1 169 027 
19Θ7  2 117 579 1986 . - . . 1250 503 
1988 . 2173 650 1987 . . . . 1883 819 
1989 lot 1993 ... . . . . 11 064103 1988101 1992 ... . . . . . 8640904 
1994 toi 1998 . . ... 1 121 086 1993 tot 1997 ... . . , , . 1302283 
1999 101 2003 . . . . . . 264208 19981012002 . . . . . . . 319 739 
2004 .... 788 2003 tot 2004 ... .... 2 449 

Totaal 20 749 133 Tolaal 16 570153 

Per 31 december 1982 gemiddelde 
Geldsoort uiisiaande schuld Nieuwe ieningen Allossmgen KoersverschiMen Bedrag (') rentevoei Vervaltermijnen 

eurco (2) , , 83 083 284 3 094 913 33 630 79 954 741 8,13 1984/1989 
Ecu ... . 196323 000 230 000 000 — — 426 323 000 12,28 1984/1999 
DM ... . 3 460 215 726 705 576 240 215 344 901 66 629 498 4 017 076 563 8,20 1984/2001 
Ffr  737 622 813 148 714 807 22 611 079 44 261 035 — 819 465 506 13,88 1984/1996 
£ 504 327 082 175 683 403 9 372 528 36 005 927 + 706 643 884 12,38 1984/2002 
lire .... 109 955 495 — 13 628 883 3 501 008 — 92 825 604 9,39 1984/1995 
Bfr 382 880 229 160 663 273 28 656 992 8 088 873 — 506 797 637 11,15 1984/1998 
/ 1 732 166 432 357 592 963 61 237 211 2 576 341 + 2 031 098 525 9,78 1984/2004 
Luxfr. . . . 183 275 633 35 278 882 7 143 270 3 563 863 _ 207 847 382 10,30 1984/1993 
VS $ ... 6 359 762 691 834 282 582 436 738 501 1 120 905 095 + 7 878 211 867 11,07 1984/2000 
Zwfr, . . . 1 505 971 061 284 717 628 83 011 779 113 048 889 + 1 820 725 799 6,33 1984/1994 
Libanees £ 4 946 840 — 1 293 533 702 353 — 2 950 954 7,13 1984/1985 
yen , . . . 1 238 098 697 468 487 048 5217510 281 163 070 + 1 982 531 305 8,40 1984/2000 
0. sch. , . . 68 200 467 31 744 621 4 643 012 841 303 + 96 143 379 8,02 1984/1993 
Can. $ — 75 617 473 — 2 092 575 + 77 710 048 12,13 1991 

Totaal 16 566 829 450 3 508 353 920 891 994112 1 563111 936 + 20 746 306 194 
Aflossings-
premies . , 3 323 194 — 373 710 122 743 - 2 826 741 

Totaal generaal 16 570 152 644 3 508 356 920 892 367 822 1 562 989 193 + 20 749 132 935 

(2) Een eurco is de som van bepaaide onveranderiiike bedragen die tuiden m geidsoorien van 9 Ud-Staten van de Europese Econcmische Gemeenschap le weien 1 eurco 
- DM 0.9 + Ffr. 1.2 + £ 0,075 + lire 80 + /0,35 + BIr 4,5 + Deense kr 0.2 + iers £ 0,005 + Luxfr. 0,5. 

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

per 31 december 1983 

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

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

De door de Bank te vorderen of ve rschuldigde bedragen zijn de  
volgende: 

Vorderingen op; 

Verschuldigd aan: 

Frankrijk 
Italie . . . 
België . . 
Nederland . 
Griekenland 
lerland . . 
Luxemburg 

Duitsland . . . 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken . . 

898 045 
184 287 
521 073 
170 420 
410 280 
31 890 
13 309 

2 229 304 

323 142 
1 502 248 
106 012 

1 931 402 

Overeenkomstig het besluit van de Raad van Gouverneurs van 
30 december 1977 geschiedt de betaling van deze bedragen 
telkens op 31 Oktober, voor zover het verschil tussen de wissel-
koers die voor de boekhouding wordl gebruikt en de koers 
die geldt voor de aanpassing, meer dan 1,5% bedraagt. Is dit  
verschil geringer dan 1,5% — in positieve of negatieve zin — 
dan blijven de aanpassingsbedragen geboekt op de niel-rente-
dragende aanpassingsrekeningen. 
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Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 december 1983 — in Ecu 

Noot A — Grondslagen voor de boekhoudlng van da Bank 

1. De voor de jaarrekeningen gebruikte Ecu. 
De Bank gebruikt de Ecu voor het bijhouden van de kapitaal-
rekeningen der Lid-Staten en voor het opmaken van haar jaar
rekeningen. 
Velgens artikel 4, lld 1. van de Statuten van de Europese Invesle-
ringsbank, is de waarde van d e Ecu gelijk aan d e som van d e 
volgende bedragen in nationale valuta's van de Lid-Staten: 
DM 
£ 
Ffr. 
lire 

0,828 
0.0885 
1,15 

109,0 

f 0,286 
Bfr. 3,66 
Luxfr. 0,14  
Deense kr. 0,217  
lers £ 0,00759  

Bij besluit van 13 mei 1981 heeft d e Raad van Gouverneurs de 
rekeneenheid van de Bank gedefinieerd als de Ecu die bij de 
Europese Gemeenschappen in gebruik is. De koersen voor de om-
rekening van d e nationale valuta's van de Lid-Staten in de Ecu  
en de Europese rekeneenheid worden berekend aan de hand  
van de marktkoersen en dagelijks gepubliceerd in het Publi-
katieblad van de Europese Gemeenschappen. 
De Bank past deze koersen bovendien toe bij de omrekenmg 
van alle andere valuta's welke zij bij haar werkzaamheden 
gebruikt. 
Voor hat opmaken van de balans per 31 december 1983 en 1982  
zijn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast: 
1 Ecu = 1983 1982 

Duitse mark 2,25748 2,30014 
Franse frank 6,90358 6,52207 
Pond Sterling 0,570600 0,600289 
Itaiiaanse lire 1 371,99 1 325,70 
Belgische frank 46,0969 45,3207 
Nederlandse gulden 2,53713 2,54206 
Deense kroon 8,18269 8,11485 
Drachme 81.7773 68,5398 
lers pond 0,728961 0,692923 
Luxemburgse frank 46.0969 45,3207 
VS dollar 0,827370 0,967667 
Zwitserse frank 1,80408 1,93098 
Libanees pond 4,54226 3,69165 
Japanse yen 191,743 227,160 
Oostenrijkse schilling 15,9103 16,1842 
Canadese dollar 1,03024 1,19265 
CFA-frank 345,179 326,104 

Bij de omrekening van d e activa en de passiva van de Bank in 
Ecu kunnen verliezen of winsten ontstaan, die worden geboekt in 
het credit of debet van de verlies- en winstrekening. Bij deze her-
waardering worden niel de bedragen in aanmerking genomen, 
die van d e Lid-Staten worden ontvangen of aan deze verschul-
digd zijn wegens kapitaalverrekeningen overeenkomstig artikel 7  
van de Statuten. 

2. Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven 

Schatkistpapier, kasobligaties en obligaties zijn doorgaans 
gewaardeerd tegen aankoopkoers, doch niet hoger dan de 
nominale waarde. dan wel beurswaarde, indien deze lager was. 

3. Terreinen en gebouwen 

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen hun aan-
schaffingswaarde, onder aftrek van gecumuleerde afschrijvingen 
(inclusief een iniliële afschrijving op het gebouw Kirchberg). 
Inventaris wordi afgeschreven in het jaar van aanschaffing. 

5. Vooruitontvangen renlesubsidies 

Bij bepaalde kredieten worden rentesubsidies toegekend, waar-
van de gekapitaliseerde waarde bij vooruitbetaling wordl ontvan
gen. Deze subsidies worden overgeboekt naar de verlies- en  
winstrekening naar gela ng de rentebedragen worden ontvangen, 
waarop ze betre kking hebben. 

6. Pensioenfonds van het pers oneel 

De door de Bank en het personeel gestorte bijdragen aan het 
pensioenfonds worden belegd in de activa van de Bank. Het 
fonds wordt elke drie jaar op aclu ariele grondslag herberekend. 

7. Belastingen 

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

Noot 8 — Schatktetpapler, wiaaeia en achuldbrieven 

Onder dit hoofd vallen; 

schatkistpapier, kasobligaties 
en obligaties. gewaardeerd 
tegen aankoopkoers, doch 
niet hoger dan de nominale 
waarde. dan wel beurswaarde 
(beurswaarde 1983; 
527 084 097 
beurswaarde 1982: 
419 158 461) 

ingekochte eigen obligaties 
gewaardeerd tegen inkoop 
koers  
wisseis en bankaccepten 
opgenomen voor de nomi  
naie waarde  

1983 1982 

512 320 156 402 817 881 

7 938 148 4 531 957 

26 097 827 15 516 707 
546 356 131 422 866 545 

De splitsing naar looptijd is als volgt: 

hoogstens drie maanden . . 26 780 317  

tussen drie en zes maanden 325 037 

tussen zes en twaalf maan
den  

langer dan twaalf maanden 

2 744 763 

516 506 014 
546 356 131 

37 266 707 
911 662 

3 879 386 

380 808 790 
422 866 545 

Noot C — Terreinen en gebouwen 

Het hoofd ..Terreinen en gebouwen " op de balans vermeid! de 
boekwaarde (45 569 457) van het gebouw Kirchberg onder aftrek 
van alle verrichte afschrijvingen (28 901 036). De in de verlies- en  
winstrekening opgevoerde post buitengewone lasten ad 
5 426 186 heeft betrekking op de eindafrekening van de bouwkos-
ten. 

4. Emissiekosten en aflossingspremies 

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

Noot D — Deposito's voor leningen o/g 
Onder dit hootd zijn opgenomen — met als tegenposi aan d e 
creditzijde „Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obliga
ties" — de vervallen coupons en obligaties die nog niet ter  
incasso waren aangeboden. 
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Noot E — Pensloe nfonds van hat parsonael 

De kosten van het pensioenfonds over 1983, met inbegrip van 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen 7 548 822 (in 
1982:4 530 388). 

Noot F — Diverse cr edlteuren 

Onder dit hoofd vallen: 

bankkredieten op korte termijn 

de rekeningen van de Europe- 
se Economische Gemeen-
schap: 

in verband met verrichtingen 
in het kader van de Speciale  
Sectie en daarop betrek-
king hebbende overlopende 
posten 

in verband met deposito's . . 

overlopende kosten .... 

1983 

549 277 679 
66 991 045 
2 770864 

619 039 588 

1982 

— 55 556 574 

124 394 494 
31 223 113 

2 624 448 
213 798 629 

en risico en in opdracht van de Lid-Staten en de Europese 
Gemeenschappen verstrekte kredieten. 

Noot J — Koersv erschlllen 
Onder dit hoofd zi)n de boekveriiezen gedurende 1983 ad 28 785 
opgenomen (1982: 991 664). die voortvloeien uit de boeking van 
kasverrichtingen tegen de omrekeningskoersen die golden 
gedurende het kwartaal waarin deze verrichtingen hebben 
plaatsgevonden. 

Noot Κ — Ko ersverachil ontstaan door herwaardering van het 
eigen vermögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan 
niet Is aangepast ult hoofde van artikel 7 van de Statuten 
Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen bij de  
opstelling van de balans per 31 december 1983 leidt tot een po-
sitief herwaardenngsverschil van 5 245 369 (in 1982: 3 087 269). 
Bij deze herwaarderlng blijft buiten beschouwing het nettovermo-
gen, voor zover luidende in de geidsoorten van de LId-Staten en 
overeenkomende met hun in nationale valuta's gestorte aandelen 
in het kapitaal van de Bank, waarop de periodieke aanpassing 
krachtens artikel 7 van de Statuten van toepassing is (zie  
bijiage D). 

Noot G — Divers e rekeningen 
Onder dit hoofd vallen: 
als debetpost 
woningbouwieningen en voor-
scholten aan het personeel 
de post diverse debiteuren . . 

als creditpost 
bij afsluiting van het boekjaar 
nog te betalen kosten en 
andere administratieve uitga-
ven, alsmede de post diversen 

1983 

18 681 893 
10 430 165 
29112 058 

1982 

16573 170 
11 551 112 
28124 282 

Noot L — Adm lnistratlekosten 
Onder dit hoofd zijn geboekt: 
personeelskosten 
salarissen 
sociale voorzieningen . . . 
overige  

algemene onkosten . . . . 

1983 
28 347 659 
5 742 467 
1 852 906 

35 943 032 
6 932 198 
42 875 230 

1982 
25 426 577 
6 442 755 
1 564 990 

33 434 322 
5 638 075 
39 072 397 

46 469 182 41 286 792 
Op 31 december 1983 omvatte het personeel 596 personen (op 
31 december 1982: 561 personen). 

Noot H » Vooruitontvangen rantasubsidies 
a) Deze post betreft de rentesubsidies bij kredieten voor projec- 
ten buiten de Gemeenschap op grond van de overeenkomsten  
en protocollen met de A.C.S.-landen en de landen rond de l^id-
dellandse Zee. alsmede de rentesubsidies welke de Bank kon 
toekennen in hel kader van het Europese l^onetaire Stelsel over-
eenkomstig de verordening 79/1736/E.E.G. van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979. 
b) Onder het hoofd „voor rekening van derden vooruitontvangen 
rentesubsidies" zijn de bedragen geboekt. die zijn ontvangen 
wegens rentesubsidies bij kredieten welke uit de middelen van 
de E E G. zijn verstrekt krachtens de besluiten van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 16 Oktober 1978 (78/870/  
E.E.G.), 15 maart 1982 (82/169/E.E.G.), 19 aprii 1983 (83/200/  
E.E.G.) (nieuw communautair leningsinstrument), alsmede van de 
verordening 79/1736/E.E.G. van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 3 augustus 1979, gewijzlgd bij de veror
dening 82/2790/E.E.G. van 18 Oktober 1982. 
c) Van de in het kader van het E.M.S. ontvangen bedragen is  
een gedeelte voorgeschoten op lange termijn. Dit voorschot is  
geboekt onder het hoofd „Te ontvangen wegens in het kader van 
het E.M.S. vooruitbetaaide rentesubsidies". 

Noot \ — Beheersprovlsle 
Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van het 
beheer, in het kader van de Speciale Sectie. van voor rekening 

Noot M — Overige baten en lasten 
Het hoofd „Overige baten" omvat: 

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

koerswinsten op schatkistpapier, 
Wissels en schuldbrieven in porte
feuille  

andere baten  

1983 1982 

Overige lasten: 

42 706125 

996 156 

428 621 
44 130 902 

137 260 

52 211 817 

7980 322 

511 860 
60 703 999 

130 078 

Noot Ν — Reserves en voorzieningen; verdeling van het saldo  
van de verlies- en winstrekening 

De Raad van Gouverneurs besloot op 13 juni 1983 het koersver-
schil ad 3 087 269, onistaan door herwaardering van het eigen  
vermögen van de Bank, voor zover d e waarde daarvan niet was  
aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, af te boeken 
van de voorziening voor koersschommelingen van de Ecu en he!  
explollatiesaido over hel boekjaar 1982. d.w.z. 363 252 424. toe te 
voegen: 

aan het reservefonds tot een bedrag dat dit fonds op 10% van 
het geplaatste kapitaal brengt, d.w.z 190 326 407 
aan de aanvullende reserve voor het resterende bedrag 
ad 172 926 017 
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Overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen 
gedurende 1983 

Reservefonds  

Aanvullende reserve . . . 

Voorziening voor koers-
schommeiingen van de Ecu 

Stand per 
31.12.1982 

1 249 673 593 

11 499 731 

1 261 173 324 

Verdeiingvan 
het saldo van 
de verlies- en  

winstrekening 
over 1982 

190326407 

172926017 

+ 3 087 269 
366 339 693 

Stand per 
31.12.1983 

1440 000 000 

172926 017 

14 587 000 

1 627 513 017 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van Gou 
verneurs voor te stellen het koersverschil ad 5 245 369, ont-
staan door de herwaardering op 31 december 1983 van het 
eigen vermögen van de Bank, voorzover de waarde daarvan 
niet is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, toe 
te voegen aan de voorziening voor koersschommelingen van 
de Ecu en het bedrijfsresultaat over het boekjaar 1983, ver-
minderd met een bedrag voor buitengewone lasten, d.w.z. 
387 691 438 toe te voegen aan de aanvullende reserve. 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse 

De President van de Europese Investeringsbank 
Luxemburg 

Naar ons oordeel geven bijgaande financiële overzichten een 
getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermö 
gen van de Europese Investeringsbank per 31 december 1983 
en 1982, alsmede van de resultaten en van de mutaties in haar  
vermogensbestanddelen over bovengenoemde jaren, in overeen-
stemming met algemeen aanvaarde grondslagen van financiële  
verslaggeving, die op bestendige wijze zijn toegepast. Onze con 
trôles van deze overzichten zijn verricht volgens algemeen aan
vaarde con trolebeginselen en omvatten derhalve onderzoek van 
de administratie tot een zodanige omvang, en zodanige verdere 
controlemaatregelen als wij in de gegeven omstandigheden 
nodig oordeelden. 

De financiële overzichten waarop onze verklaring betrekking 
heeft zijn de volgende: 
Balans 
Rekeningen van de Speciale Beetle  
Verlies- en winstrekening 
Overzicht van de herkomst en besteding der middelen 
Overzicht van de kapitaalrekening BIjlage A 
Specificatie van de kredietverlening Bijiage Β 
Overzicht van de langlopende schuld Bijlage 0 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen, verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen Bijlage D 
Noten bij de jaarrekeningen Bijlage E 

Luxemburg, 27 februari 1984 PRICE WATERHOUSE 
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Verklaring van het Comité ter contrôle van de  
boekhouding 

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

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

— na kennlsneming van het rapport van Price Waterhouse d. d. 27 februarl 1984, 

gezlen het jaarverslag over 1983, de balans en de rekeningen van de Speciale Sectie per 31 december 1983, 
alsmede de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Raad van 
Bewind in zijn vergadering van 3 mei 1984 zijn vastgesteld, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van h et règlement van orde, 

verklaart bij deze: 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1983 hebben plaatsgevonden met inachtneming van 
de voorschriften van de Statuten en het règlement van orde, 

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

Luxemburg, 9 mei 1984 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

Κ. THANOPOULOS J. BREDSDORFF A. HANSEN 
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Groei van de kredietverlening 

De kredietverlening van de Bank is snel gestegen 
van circa 5CX) miljoe n in 1972, aan de vooravond van 
de eerste uitbreiding van de Gemeenschap, tot 3 mil-
iard in 1979 en bijna 6 miljard in 1983. Deze ontwik-
keling wordt geïllustreerd door tabe! 15 en de gra-
fieken op biz. 12 en hieronder; een meer gedetail-
leerde beschrijving wordt gegeven in een brochure 
die in 1983 ter gelegenheid van he l 25-jarig bestaan 
is gepubliceerd (^). 

De volgende kaarten en grafieken geven een indruk 
van de ontwikkeling van de activiteiten van de Bank 
in de Lid-Staten gedurende de laatste vijf jaar, ais-
mede buiten de Lid-Staten krachtens verschiiiende 
samenwerkingsovereenkomsten. 

<') op aanvraag gratis verkrijgbaar btj de BanK of een van haar bijkanto-
ren. 

Kredietverlening in de Gemeenschap (1979-1983) 
Van 1979 tot en met eind 1983 heeft de Bank voor 
eigen rekening kredieten en garanties in de Ge
meenschap verstrekt voor in totaal 15 549,2 miljoen. 

Hierblj komt nog een bedrag van 3 017,4 miljoen uit 
de middelen van het nieuwe instrument (zie biz. 
30-31). 

Totaal kredietvertening (1959-1983) 

miljoan Ecu 

1959 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 

in lopande prijzen 
voor eigen rekening 
voor eigen rekening 
en uit middelen van de 
Speciale Sectie (h 

In prijzen van 1983 
I voor eigen rekening 

voor eigen rekening 
en uit middelen van de 
Speciale Sectie 0) 

(M ΒιΛβη de Gemeerwchap en vanal 1979 eveneens ir de Gemeerechap uii hel nteuwe instrument 
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Groei van de kredieîverlening 

In het volgende hoofdstuk zal geen onderscheid 
meer worden gemaakt naar herkomst der middelen; 
er worden siechts de totale activiteiten van de Bank 
beschreven, met tnbegrip van de kredietveriening 
vallende onder de Speciale Sectie. De tabellen 5, 16  
en 18, aismede de grafieken hieronder en op biz. 
105 geven een specificatie van de kredietveriening in 
de Gemeenschap naar doelstelling van economisch 
beleid, land en sector. 

Onderverdeling naar land 
BIjna 62 % van de kredietveriening sinds 1979 is ten  
goede gekomen van de landen met de ernstigste  
regionale Problemen: Italie, Griekenland en lerland. 
Circa 31 % van het in de Lid-Staten toegekende 
bedrag was alleen al bestemd voor Zuid-ltalië. Ver-
volgens komt de kredietveriening in het Verenigd 

Kredietveriening in de Gemeenschap, 
onderverdeeld naar land 
mil|oen Ecu 
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Koninkrijk en in Frankrijk (elk 27,5 %) en tenslotte 
die in Denemarken. Duitsiand en België. 

Onderverdeling naar economische 
doelstelling 

Twee derde van de kredietveriening in de Gemeen
schap sinds 1979 was bestemd voor projecten van 
reglonaal belang. Van de kredietveriening voor 

Kredietveriening In de Gemeenschap, 
onderverdeeld naar economische doelstelling 
miiioen Ecu 
3400 — 

-I 

3300 

3200 

3100 

3000 

2900 

2600 

2700 -

2600 -

2500 -

2400 — 

2300 — 

2200 — 

2100 — 

2000 — 

1900 — 

1800 — 

1700 — 

1600 — 

1500 — 

1400 — 

1300 — 

1200 — 

1100 — 

1000 — 

900 — 

500 — 

40O — 

300 — 

200 — 

too — 
Or— 

I Regionale ontwikkelirìg 

I Energievoorziening 

I Communautaire inlra-
I structuur 

Modemisering en om· 
schakeiing 

I voor eigen rekening 
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Groei van de kredietverlening 

energieprojecten was 55 % bestemd voor de ont-
ginning van interne energiebronnen, 28 % voor inves-
terlngen die rationeel energieverbruik beoogden en 
17% voor diversificatie van de invoer. Omvangrijke 
bedragen zijn ook gegaan naar infrastructuur van 
communautair belang op het gebied van de verbin-
dingen of de milieubescherming, en de modernise-
ring en omschakeling van bedrijven, vooral het mid 
den- en kleinbedrijf of bedrijven die geavanceerde 
technieken toepassen. 

Onderverdeling naar sector 

De kredietverlening aan de Industrie, de landbouw 
en de dienstensector is vooral zo sterk gestagen  
dankzij de groei van de omvang der globale kredie-
tenverlening ten behoeve van he t midden- en k lein
bedrijf. Uit dergelijke kredieten zijn 5 530 bedragen 
toegewezen voor indusîriële projecten en 680 be
dragen voor investeringen in de landbouw- en de 
dienstensector. Het totale toegewezen bedrag be-
liep 4,3 miljard en maakt 23,2 % uit van de totale kre
dietverlening in deze période. De kredietverlening 
voor de energiesector bedroeg 6,6 miljard of 35,8 %  
van het totale bedrag en die voor de infrastructuur 
op het gebied van het vervoer, de telecommunicatie 
e.d. 7,6 miljard of 41 %. 

Kredietverlening in de Gemeenschap, 
onderverdeeld naar sector 
milioen Ecu 
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Tabel 15: Kredietverlening van 1959 tot 1983 
(mllj. Ecu) 

Binnen de Gemeenschap Bülten de Gemeenschap 

Kredieten 
in opdrachi Uit het 

Tolaal Voor eigen rekening en garanties nieuwe instrument Voor eigen rekening Uit begrotingsmiddeien 

1959/1978 10 622,5 9 073,8 228,2 744.9 575,6 
jaarlijks 
gemiddelde 531.1 453,7 11.4 — 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 1 211,8 427.2 53,1 

Totaal 31 667,7 24 229,1 622,1 3 017,4 2 771,0 1 028,1 

Kredietverlening in het Middeliandse-Zeegebied (1979-1983) 

Sinds 1963 levert de Bank een bijdrage tot de 
tenuitvoerlegging van de economische en financiële 
samenwerking van de Gemeenschap met een 
toenemend aantal landen in het Middeliandse-Zee
gebied. Ruim 60 % van het in dit kader toegekende 

bedrag had betrekking op de période 1979-1983:  
1 252,9 miljoen voor eigen rekening van de Bank 
en 272,3 miljoen uit communautaire begrotingsmid-
delen. De specificatie naar land en sector blijkt uit 
bijgaande kaart (zie ook de tabellen 21 en 22). 
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milj. Ecu 
Ο van Ο tot 2 
Ο van 2,1 tot 20 
Ο van 20,1 tot 70 

Projecten gefinancierd in de MIddellandse-Zeelanden (1979-1983) 

ο 
Ο 

van 70,1 tot 150 

meer dan 250 

ψ 
Energie 
Overige 
infrasfructuur 
Industrie 
Globale 
kredieten V) 
Studies 

ί') Globale kredieten in de 
Middellandse-Zeelanden - Over-
eenkomstige sieun aan 
ontwikkeiingsbanken in de 
ACS -landen en de L.GO 

Projecten gefinanclerd in de A.C.S.-landen en de L.G.O. (1976-1983)  
(overeenkomsten van Lomé) 
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Groei van de kredietverlening 

Kredietverlening in de landen in Afrika, het Caribische gebied en de 
Stille Oceaan krachtens de overeenkomsten van Lomé 
Na sinds 1964 werkzaam te zijn geweest in vele Afri-
kaanse landen krachtens de twee overeenkomsten 
van Jaoende, stelt de Bank thans sinds 1976 mldde-
len ter beschikking in een toenemend aantal landen 
in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan 
krachtens de twee overeenkomsten van Lomé en de 
besluiten betreffende de landen en gebieden over-
zee 

In totaal zijn hier middelen toegezegd tot een be-
drag van 1001.4 miljoen, hetgeen 40.4% uitmaakt 

van de kredietverlening buiten de Gemeenschap. 
Voor eigen rekening heeft de Bank kredieten toege-
kend tot in totaal 767,6 miljoen, terwijl voorts risico-
dragende middelen uit het Europese Ontwikkelings-
fonds ter beschikking zijn gesteld voor in totaal 
233,7 miljo en. Een speclficatie van deze kredietver
lening wordt gegeven in de tabellen 23 en 24, als-
mede in de kaart op biz. 106. In de grafiek hieronder 
wordt een verband gelegd tussen de flnancierings-
activiteiten van de Bank en het ontwikkelingspeil van 
de betrokken landen. 

Kredietverlentng In de A.C.S.-landen van 1976 tot 1983 
Onderverdeeld naar bruto binnenlands produkt (b.b.p.) 
der betrokken landen 

Onderverdeeid naar sector 

Voor eigen rekening 

Ecu 7496 miljoen 

11 I b.b.p./hoofd > 1100 VSS 

Uit rislcodragende middeien 

Ecu 215,5 miljoen 

2^^ 400US$<b.b.p./hoo(d<1100 VSS 

3 b.b.p./hoofd < 400 VS S 

1 Energie 

2 im Mijnbouw 
3 Overige infrastructuur 

4 Industrie en toerisme 

waarvan risicodragende middelen 
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label 16; Kredietverlening In de Gemeenschap in 1983 en van 1979 tot 1983 ('! 
Onderverdeeld naar aconomische doelstelling 

1983 

Uit hei nieuwe 
Voor eigen rekening instrument Totaal 

Mil). Ecu % Mil). Ecu Ml!]. Ecu % 
Regionale ontwikkeiing 2 843,2 100,0 537,7 3 380,9 100,0 
Belglë  — — — — 
Denemarken 15,1 0,5 — 15,1 0.4 
Duitsland 22,9 0.8 — 22,9 0,7 
Griekenland 364,3 12,8 85,3 449,6 13,3 
Frankrijk 425,5 15,0 29,7 455,2 13,5 
lerland 234,6 8,2 69,4 304,0 9.0 
Italie  1 421,1 50,0 353,3 1 774,4 52,5 
Luxemburg — — — 
Nederland — — — — — 
Verenigd Koninkrijk 359,7 12,7 — 359,7 10,6 
Gemeenschappeiljk Europees belang 
en modernisering en omschakeling 
van bedrijven 1922,0 100,0 830,9 2 752,9 100,0 
Energievoorziening 1 505,9 78,4 315,4 1 821,3 66,2 

Ontginning van energiebronnen in 
de Gemeenschap 859,3 44,7 148,0 1 007,3 36,6 
waterkracht 56.2 2.9 56.2 2.0 
kernenergie 442.1 23.0 — 442.1 16.1 
oUe· en gaswinning 315,8 16.4 83,3 399.1 14,5 
steenkool. bruinkool, turf ... . 45.2 2.4 64.7 109,9 4.0 

Rationeel energieverbruik .... 530,9 27,7 83,0 613,9 22,3 
Diversificatie van de Invoer . , . 115,7 6,0 84,4 200,1 7.3 
aardgas 115.7 6.0 37.7 153.4 5.6 
elektriciteit — — — — — 
steenkool — — 46.7 46.7 1J 

Infrastructuur van communautair 
belang  223,1 11.6 30,2 253,3 9,2 

Vervoer  93,2 4.9 30,2 123,4 4.5 
Spoorwegen — — — — — 
Autowegen  38.1 2.0 68.3 2.5 
Scheepvaart — — — — 
Luchtvaart 55.1 2.9 — 55,1 2.0 

Milieubescherming e. d 129,9 6,8 129,9 4,7 
Modernisering en omschakeling van 
bedrijven 193,1 10,0 485.3 678,4 24,6 

Modernisering en omschakeling 20,9 1.1 — 20,9 0.8 
Geavanceerde technieken .... 172,2 8,9 — 172,2 6.2 
Industriele samenwerking .... — — — — — 
Produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf 485,3 485,3 17,6 

— af: wegens dubbeltellingen van 
kredieten die aan meer dan één doel
stelling voldoen -509.5 - 156.8 -666.3 

Totaal 4 255,7 1211,8 5 467,5 

(I) Zie nool 1 bi| label 1. 
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1979—1983 

Uli het meuwe Totaal Voor eigen rekening instrument Totaal 

Mill. Ecu % Mil|. Ecu Mil). Ecu % 

10 581,2 100.0 1 778,0 12 359,2 100,0 Regionale ontwikkellng 
32,7 0,3 — 32,7 0,3 Belgie 

179,0 1.7 48,6 227,6 1.8 Denemarken 
26.8 0,3 — 26,8 0,2 Duitsland 

831.8 7,9 210,3 1 042,1 8,4 Griekenland 
960.7 9,1 70,0 1 030,7 8.3 Frankrijk 

1 449.7 13.7 298,3 1 748,0 14.2 lerland 
5 125.9 48,4 1 091,0 6 216.9 50,3 Halte 

— — — Luxemburg 
— — — Nederland 

1 974,6 18,7 59,8 2 034,4 16,5 Verenlgd Koninkrijk 

Gemeenschappelijk Europees be 
lang en modemlsering en om-

6 987,9 100,0 1 624,4 8612,3 100,0 schakeling van bedrljven 
5 950,8 85,2 773,3 6 724.1 78,1 Energievoorziening 

Onlginning van en ergiebronnen in 
3 430.9 49.1 273,6 3 704,5 43,0 de Gemeenschap 

117.7 1.7 — 117,7 1.4 waterkracht 
2300,3 32.9 — 2300,3 26.7 kernenergie 

794.6 11.4 161.8 956.4 11.1 olie- en gaswinning 
218,3 3.1 111.8 330.1 3.8 steenkool, bruinkooi. turi 

1 560,2 22,3 330,7 1 890,9 222 Rationeel energieverbruik 

959.7 13,8 169,0 1 128,7 13.1 Diversificatie van de invoer 

682.0 9.8 122.3 804,3 9.3 aardgas 
73.0 1.1 — 73.0 0.9 elektriciieit 

204.7 2.9 46.7 251.4 2.9 steenkool 
Infrastructuur van communautair 

615.1 8,8 135,5 750,6 8,7 belang 

433,8 6,2 78,8 512,6 6,0 Vervoer 
— — — — Spoorwegen 

220,2 3.2 78.8 299.0 3.5 Autowegen 
23,4 0.3 — 23.4 0.3 Scheepvaart 

190.2 2.7 — 190,2 2.2 Luchtvaart 

19.2 0.3 — 19,2 0.2 Telecommunicatie 

162,1 2.3 56,7 218,8 2.5 Milleubescherming e. d, 
Modernisering en omschakeilng van 

422.0 6.0 715.6 1 137,6 13,2 bedrijven 

100,1 1.4 — 100,1 1.2 Modernisering en omschakeling 

220.9 3.2 — 220,9 2.5 Geavanceerde technieken 

94,5 1,3 — 94,5 1.1 industriële samenwerking 
Produklieve investeringen van het 

— — 715,6 715,6 8.3 midden- en kleinbedrijf 

6.5 0.1 — 6.5 0.1 Mllieubescherming 

— af: wegens dubbellellingen die 
aan meer dan één doelstelling vol-

-2 019.9 - 3RHn - 2404.9 doen 

15 549,2 3 017,4 18 566,6 Totaal 
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Jabel 17.1 : Kredietveriening voor eigen rekening in de Gemeenschap In 1983 
Onderverdeeld naar sector 

Kredieien en garanties 
Toewijzingen uil 

globale kredieten Totaal 

Aantal 
Mil|. 
Ecu % Aantal 

Milj. 
Ecu 

Mil). 
Ecu % 

Energie, verbindingen en overige infra- 
structuur  134 3179,5 74,7 317 137,0 3 041,4 76,6 

Energie  50 1 402,5 33,0 35 57,9 1 460,4 36.8 
Pfoduktie  36 349,3 20,0 35 57,9 907,2 22,9 
Kernenergie  10 442.1 10.4 — — 442,1 11.1 
Thermische centrales  2 42.7 1.0 42,7 1.1 
Waterkrachtcentrales  7 126,6 3.0 15 8.3 134.9 3.4 
Geothermische centrales en warmte-

3.4 

centrales  7 46.5 1.1 9 22.5 69,0 1.7 
Gas- en oHewinning {1 ) 9 165.6 3.9 11 27.1 192,7 4.9 
Vaste brandstoffen  1 25,8 0.6 — — 25.8 0.7 
Transport  14 553,2 13,0 553,2 13,9 
Elektriciteitsleidingen  6 227.9 5.4 — 227,9 5,7 
Olie- en gasleidingen  8 325,3 7.6 — — 325.3 8.2 

Verbindingen  39 1 041,9 24,5 282 79,1 1 121,0 28,2 
Vervoer  28 486,9 11.4 282 79,1 566,0 14,2 
Spoorwegen  2 49,6 1.2 49.6 1.2 
Autowegen  18 350,6 8.2 282 79.1 429.7 10.8 
Scheepvaart  3 12,6 0.3 12.6 0.3 
Luchtvaart  5 74.1 1.7 — — 74.1 1.9 
Telecommunicatie  11 555,0 13.1 — — 555,0 14,0 

Waterprojecten  17 255,5 6,0 _ _ 255,5 6,4 
Verbetering van de landbouw .... 5 31,5 0.7 

255,5 
31,5 0,8 

Watervoorziening en afvalwaterzuivering 12 224,0 5.3 — — 224.0 5,6 
Overige infrastructuur  17 204,5 4,8 — — 204,5 5.2 

Globale kredieten — infrastructuur . . . 11 275,1 6,5 

Induetrie, lendbouw, diensten . . 65 1 076.2 25,3 1720 560,8 929.3 23,4 

Industrie  25 355,8 8.4 1 463 474.5 830,3 20,9 
Mijnbouw  — — — 74 15,2 15,2 0,4 
Metallurgie  1 20,9 0.5 16 11,3 32,2 0,8 
Bouwmaterialen  2 16,5 0.4 145 47,6 64,1 1,6 
Houlindustrie  — — — 140 32,8 32,8 0,8 
Glas en aardewerk  2 16,2 0,4 35 23,9 40,1 1.0 
Chemische industrie  3 13,7 0,3 76 39,6 53.3 1.3 
Metaal- en machine-industrie .... 5 76,3 1.8 267 71,6 147,9 3,7 
Automobielindustne en produktie van 

147,9 

transportmateneel  6 181,6 4.3 45 32.2 213,8 5.4 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  1 6.3 0.1 56 20,0 26,3 0.7 
Voedingsmiddelen  4 20,4 0.5 240 96,8 117,2 3,0 
Textiel en leer  — — 68 20,3 20.3 0.5 
Papierpulp en papier  1 3,9 0.1 80 31,6 35,5 0,9 
Rubber en kunststof verwerkende indus

35,5 0,9 

trie  — — — 68 16,6 16,6 0,4 
Overige industrie  — — — 33 6,9 6,9 0,2 
Bouwnijverheid  — — — 120 8,1 8,1 0,2 

Landbouw, bosbouw, visserij  — — — 53 24.5 24,5 0,6 
Diensten  4 12,7 0.3 204 61,8 74.5 1,9 

Toerisme  1 0.8 — 155 48,0 48,8 1.2 
Overige diensten  3 11,9 0.3 49 13,8 25,7 0,7 

Globale kredieten  36 707,7 16,6 

Totaal  199 4 255,7 100,0 2 037 697,8 3 970,7 (2) 100,0 

(') Met mbegrrp van de aardoiieraftmage (59,3 milioen). 
(2) Zonder de toegekende, meuwe globale kredieten. 
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Tabel 17 2; Kredletverlening uit het nleuwe instrument in de Gemeenschap in 1983 

Onderverdeeld naar sect or 

Kredieten en garanties 
Toewi|Zingen 

uit globale kredieten Totaal 

Aantai Mill- Ecu % Aantal Mil|. Ecu Milj. Ecu % 
Energie, verbindingen en overige 
infrastructuur  28 722,7 59,6 167 36,4 691,3 58,7 

Energie  11 279,0 23.0 — — 279,0 23,7 

Produktie  6 134,1 11,1 134,1 11.4 
Thermische centrales   4 87,5 7.2 87,5 7.4 
Gas- en oliewinning  1 22,6 1.9 22,6 1.9 
l/as/e brandstoffen  1 24,0 2.0 24,0 2.1 

Transport  5 144.9 11,9 144,9 12,3 
Elektriciteitsieidingen  2 46,6 3,8 46,6 4,0 
Olle- en gasieidingen  3 98,3 8.1 98,3 8,3 

Verbindingen  4 82,9 6,8 — — 82,9 7,0 
Vervoer  2 45,1 3,7 45,1 3,8 
Spoorwegen  y 15,0 1.2 15.0 1.3 
Autowegen  y 30,1 2,5 30,1 2,5 

Telecommunicatie  2 37,8 3,1 37,8 3,2 

Overige Infrastructuur  11 293,0 24,2 167 36,4 329,4 28,0 

Globale kredieten — infrastructuur 67,8 5.6 

Industrie, landbouw, diensten 22 489,1 40,4 1523 482,4 486,2 41.3 

Industrie .... 
Mijnbouw . . . 
Metallurgie . . 
Bouwmaterialen 
Houtindustrie 
QIas en aardewerk 
Chemische industrie  
Metaal- en machine-industrie  
Automobieiindustrie en produktie van 
transportmaterieei  
Elektronische en elektrotechnische 
industrie 
Voedingsmiddelen  
Textiei en leer  
Papierpulp en papier  
Rubber en kunsistof verwerkende 
industrie  
Overige industrie  
Bouwnijverheid  
Industrieterreinen en industriehalien 

Landbouw, bosbouw, diensten .... 

3,8 0,3 1 342 436,0 439.8 37,4 

Diensten ....  
Toerisme . . .  
Overige diensten 

Globale kredieten . 

— — — 10 3.7 3,7 0,3 
— — — 14 10,9 10,9 0,9 
— — — 63 29,0 29,0 2,5 

— — 108 26,8 26,8 2.3 
— — 43 31,8 31,8 2,7 

— — — 85 37,5 37.5 3,2 
— — — 369 100,2 100,2 8,5 

— — — 45 20,9 20,9 1,8 

_ 88 23,6 23,6 2,0 
— — 121 47,4 47,4 4,0 
— — 71 32,7 32,7 2,8 

— — — 150 39,2 39,2 3,3 

_ _ _ 65 13,5 13,5 1,2 
— 44 9,2 9.2 0,8 
— 66 9,6 9,6 0.8 

2 3,8 0.3 — — 3,8 0.3 

181 46,4 46,4 3,9 
— — 110 27.5 27,5 2,3 

— — — 71 18,9 18,9 1.6 

20 485,3 40,1 

50 1211,8 100.0 1690 518,8 1177,5(2} 100,0 Totaal 

(2) Zie nooi 2 Di| taDel 17.1. 
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Jabel 17.3: Kredìetverlening voor eigen rekening en uit het nieuwe Instrument In de Gemeenschap in 1983 
Onderverdeeld naar sector 

Kfedieien en garanti 
Toewi|zingen 

uit globale kredieten Toiaai 

Aantal Mil|. Ecu % Aantal Mil|, Ecu Mil|. Ecu % 
Energie, verbindingen en overige 
infrastructuur  162 3 902,2 71.4 484 173,4 3 732,7 72,5 

Energie  61 1 681,5 30,7 35 57,9 1 739,4 33,8 
Produktie  42 983,4 18,0 35 57,9 1 041,3 20,2 
Kernenergie  10 442.1 8.1 — — 442,1 8.6 
Thermische centrales  6 130.2 2.4 — — 130.2 2.5 
Waterkrachtcentrafes  7 126,6 2.3 15 8.3 134.9 2.6 
Geothermische centrales en warmte-
centrales  7 46,5 0.9 9 22.5 69,0 1.3 
Gas- en oliewinning ( 1 ) 10 188.2 3.4 11 27.1 215.3 4.2 
Vaste brandstoffen  2 49,8 0.9 — — 49.8 1.0 
Transport  19 698.1 12,7 698,1 13,6 
Elektriciteitsleidingen  8 274.5 5.0 — — 274.5 5.3 
Olle- en gasteidingen  11 423,6 7.7 — — 423.6 8.3 

Verbindingen  43 1 124,8 20,6 242 79.1 1 203,9 23,3 
Vervoer  30 532,0 9,7 282 79,1 611,1 11.8 
Spoorwegen  3 64,6 1.2 — — 64.6 1.3 
Autowegen  19 380.7 7.0 282 79.1 459.8 8.9 
Scheepvaart  3 12,6 0.2 — 12.6 0.2 
Luchtvaart  5 74.1 1.3 — — 74.1 1.4 
Teiecommunicatie  13 592,8 10,8 — — 592,8 11,5 

Waterprojecten  17 255.5 4.7 255.5 5,0 
Verbetering van de landbouw .... 5 31,5 0.6 — — 31,5 0,6 
Watervoorzlenlng en afvalwaterzuivering 12 224,0 4.1 — — 224,0 4.4 

Overige infrastructuur  28 497,5 9,1 167 36,4 533,9 10,4 

Globale kredieten — infrastructuur . . , 13 342,9 6,3 

Industrie, landbouw, diensten .... 87 1565,3 28,6 3 243 1043,2 1 415,5 27,5 

Industrie  27 359,6 6.6 2 805 910,5 1 270,1 24,7 
Mijnbouw  — — — 84 18,9 18,9 0.3 
I^etallurgie  1 20,9 0,4 30 22,2 43,1 0.8 
Bouwmaterialen  2 16,5 0.3 208 76,6 93,1 1.8 
Houtindusthe  — — — 248 59,6 59,6 1.2 
Glas en aardewerk  2 16,2 0.3 78 55,7 71,9 1.4 
Chemische Industrie  3 13.7 0,2 161 77,1 30,8 1,8 
Metaal- en machine-industrie . . . , 5 76,3 1,4 636 171,8 248.1 4,8 
Automobielindustrie en produktie van 

248.1 4,8 

transportmaîerieel  6 181,6 3,3 90 53,1 234,7 4,6 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  1 6,3 0,1 144 43,6 49,9 1,0 
Voedingsmiddelen  4 20,4 0.4 361 144,2 164,6 3,2 
Textiel en leer  — — — 139 53,0 53,0 1,0 
Papierpulp en papier  1 3.9 0.1 230 70,8 74,7 1,5 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  — — — 133 30,1 30,1 0,6 
Overige industrie  — — — 77 16.1 16,1 0.3 
Bouwnljverheid  — — — 186 17.7 17,7 0.3 
Industrieterreinen en industriehallen 2 3,8 0,1 — — 3.8 0.1 

Landbouw, bosbouw, visserij  — — 53 24,5 24,5 0.5 

Diensten  4 12,7 0.2 385 108.2 120,9 2.3 
Toerisme  1 0,8 265 75,5 76,3 1.5 
Overige diensten  3 11.9 0.2 120 32,7 44,6 0,8 

Globale kredieten — Industrie, landbouw, 
diensten  56 1 193,0 21,8 

Totaal  249 5467,5 100,0 3 727 1 216,6 5148,2(2) 

(1) Met inbegnp van de aardolieraffinage (59,3 miljoen). 
(2) Zie nootZ Di| tabei 17.i. 

112 



Tabel 18 1 : Kredietverlening voor eigen rekening in de Gemeenschap 1979—1983 ( ) 

Onderverdeeld naar se ctor 

Toewiizingen 
Uli globale kredieien Toiaat 

Aantai Mllj. Ecu % Aamai Mil) Ecu Mil). Ecu % 
Energie, verbindingen en overlge infra· 
Btructuur 520 11 997,8 77,2 644 283,2 11 822,5 79,4 

Energie  200 5 917,3 38,1 59 94,7 6 012,0 40,4 

Produktle 148 4 315.2 27,8 42 73,2 4 388,4 29,5 
Kernenergie  44 2296.4 14.8 — — 2296.4 15,4 
Thermische centrales   23 539.4 3.5 — — 539.4 3.6 
Waterkrachtcentrales 21 641.5 4.1 17 15,7 657.2 4.4 
Geothermische centrales en warmte-
centrales 18 188.1 1,2 13 27.7 215.8 1.5 
Gas- en oliewinning{^) 36 595,8 3.8 12 29.8 625.6 4.2 
Vaste brandstoffen 6 54,0 0.4 — — 54.0 0.4 

Transport 52 1 602.1 10,3 17 21.5 1 623,6 10,9 
Elekiriciteitsleidingen 22 604,8 3.9 17 21,5 626,3 4.2 
Olia· en gasleidingen 30 997,3 6.4 — — 997,3 6.7 

Verbindingen 144 3 350,4 21,5 585 188.5 3 538,9 23,8 
Vervoer 93 1 424,7 9,1 585 188.5 1 613,2 10,8 
Spoorwegen 8 185.2 1.2 — — 185.2 1.2 
Autowegen 53 907.8 5.8 564 163.5 1 071.3 7,2 
Scheepvaart 20 110.9 0.7 20 24.9 135,8 0.9 
Luchtvaart 12 220.8 1.4 1 0.1 220.9 1.5 

Telecommunlcatie 51 1 925.7 12,4 — — 1 925,7 13,0 

Waterprojecten 106 1 703,5 11,0 — — 1 703,5 11,4 
3,3 Verbetering van de landbouw . , . , 30 489,6 3.2 — — 489,6 3,3 

Waten/oorziening en afvalwaterzuivering 76 1 213.9 7.8 — — 1 213.9 8,1 

Overige infrastructuur 46 568,1 3,7 — — 568,1 3.8 

Globale kredieten — Infrastructuur . . . 24 458,5 2,9 

Induttrle, iandbouw, diensten ... 284 3 551,4 22,8 4 687 1 540,8 3 070,7 20,6 

industrie  151 1 436,8 9.2 4188 1 376,0 2 812,8 18,9 
Mijnbouw — — 126 39,8 39,8 0.3 
Metallurgie  4 63,8 0.4 77 56,0 119,8 0.8 
Bouwmaîerialen  16 177,0 1.1 380 145,5 322,5 2,2 
Houtindustrie 2 13,0 0,1 446 88,7 101,7 0,7 
Glas en aardewerk 8 72,9 0.5 94 59.5 132,4 0,9 
Chemische industrie  16 112,8 0.7 221 115,3 228.1 1.5 
Metaal- en machine-industrie .... 28 201,3 1.3 911 249,2 450,5 3.0 
Automobielindustrie en produktie van 
transporîmateheel . , * 18 386,7 2.5 134 63,7 450.4 3.0 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  12 73,3 0,5 197 63,9 137,2 0.9 
Voedingsmiddelen  22 125,8 0.8 661 239.7 365,5 2.4 
Textiel en leer  1 6.5 — 218 69.4 75,9 0.5 
Papierpulp en papier  8 36,0 0.2 265 85,1 121,1 0.8 
Rubber en kunslslof verwerkende 
industrie  8 42,1 0.3 238 73,9 116,0 0,8 
Overige industrie  2 5.4 — 96 17,2 22,6 0.2 
Bouwnijverheid  — — — 124 9,1 9,1 0,1 
Industriehallen en industrieterreinen 6 120.2 0.8 — — 120,2 0,8 

Landbouw, bosbouw. visserij  2 33,3 0,2 165 53,4 86,7 0,6 

Diensten  9 59,8 0,4 334 111,4 171,2 1,1 
Toerisme  2 3,8 — 271 89,2 93,0 0.6 
Onderzoek. ontwikkeling  2 7,4 — 7,4 — 
Overige diensten  5 48,6 0.3 63 22,2 70,8 0,5 

Globale kredieten  122 2 021,5 13,0 

Totaal  804 15 549,2(3) 100,0 5 331 1 824,0 14 893,2 (3) 100,0 

(1) Zie noci 1 bi| tabel i 
(2) Mel mbegnp van aardolieralflnage (162.1 miijoen). 
(3) Het verschii tussen deze twee bedra gen vertegenwoordigt het nog niet loegewezen deei van lopende globale kredieien. 
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label 18.2: Kredietverlening uit het nieuwe instrument in de Gemeenschap 1979—1983 
Onderverdeeld naar sector 

Toewijzingen 
Uli globale kredieten Totaal 

Aantal Mil|. Ecu % Aantal Mil|. Ecu Milj. Ecu % 
Energie, verbindlngen en overige 
infrastructuur 81 2 266,9 75,1 167 36,4 2 235,5 81,8 

Energie  . 33 730.5 24,2 730.5 26.7 
Produklle  22 441.2 14.6 441,2 16,1 
Kernenergie  — — 
Thermische centrales  8 156.3 5,2 156,3 5.7 
Waterkrachtcentraies  3 147,2 4.9 147,2 5.4 
Geothermische centrales en 

147,2 5.4 

warmtecentrales  3 31.6 1.0 31.6 1.2 
Gas- en oHewinning  4 5β.4 1.9 58.4 2.1 
Vaste brandstoffen  4 47.7 1.6 47.7 1.7 
Transport  11 289,3 9.6 289.3 10,6 
Elekthciteitsleidingen  3 63,6 2.1 — 63,6 2.3 
Olie· en gasleidingen  Β 225,7 7.5 — — 225.7 8.3 

Verbindingen  . 22 589.2 19,5 589,2 21.6 
Vervoer  10 271,9 9.0 271.9 10,0 
Spoorwegen  3 65.3 2.2 65.3 2.4 
Autowegen  7 206.6 6.8 — 206.6 7.6 
Scheepvaart  — — 
Luchtvaart  
Overige  — — — — 
Telecommunicatie  12 317,3 10,5 — — 317.3 11,6 

Waterprojecten  8 271.0 9.0 _ 271,0 9,9 
Verbetering van de landbouw . . . — 
Watervoorzlening en waterzuivering . 8 271,0 9.0 — — 271,0 9,9 

Overlge infrastructuur  , 16 608,4 20.2 167 36,4 644,8 23.5 
Globale kredieten — infrastructuur . . 2 67.8 2.2 

Industrie, iandbouw, diensten . . . 30 750,5 24,9 1523 482,4 498,4 18,2 

Industrie  4 16,0 0,5 1 342 436,0 452.0 16,5 
Mijnbouw  — — 10 3.7 3,7 0,1 
Metallurgie  — — 14 10.9 10,9 0.4 
Bouwmaterialen . . . 1 6.8 0.2 63 29,0 35,8 1,3 
Houtindustrie . . . — — 108 26,8 26,8 1,0 
Glas en aardewerk . . . — — 43 31,8 31,8 1.2 
Chemische industrie  — — — 85 37,5 37,5 1.4 
Metaal- en machine-industrie , . . — — 369 100,2 100,2 3.7 
Automobielindustrie en produktie 

100,2 100,2 3.7 

van transportmaterieel  1 5.4 0.2 45 20,9 26,3 1.0 
Elektronische en elektrotechnische 

26,3 1.0 

industrie . . 88 23,6 23.6 0,9 
Voedingsmiddelen  — 121 47,4 47.4 1.7 
Textiel en leer  — — 71 32,7 32.7 1.2 
Papierpulp en papier  — — 150 39,2 39.2 1.4 
Rubber en kunststof verwerkende 

39,2 39.2 1.4 

industrie  — — 65 13,5 13,5 0.5 
Overige industrie  — — — 44 9.2 9.2 0.3 
Bouwnijverheid  — — — 66 9.6 9.6 0.3 
Industriehallen en industrieterreinen 2 3.8 0.1 — — 3.8 0,1 

Landbouw, bosbouw, visserij .... — — — — — — 
Diensten  181 46.4 46,4 1,7 

Toerisme  — — 110 27.5 27,5 
1,7 

1.0 
Onderzoek, ontwikkeling .... — — 
Overige diensten  — — — 71 18.9 18.9 0,7 

Globale kredieten  . 26 734,5 24,4 

Totaal  III 3 017,4(3) 100,0 1690 518,8 2 733,9(3) 100,0 
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Jabel 18.3: Kredietveriening voor eigen rekening en ult nieuwe instrument in de Gemeenschap 1979—1983 

Onderverdeeld naar sector 

Kredieten 
Toewijzingen 

Ult globale krediele.n Totaal 

Aantal Milj. ECU % Ρ cantal Mil). Ecu Mil). Ecu % 

601 14 264,7 76,8 611 319,6 14 058,0 79,8 

233 6 647,8 35,8 59 94,7 6 742,5 38,3 
170 4 756,4 25,6 42 73.2 4 829.6 27,4 

44 2296.4 12.4 — — 2296.4 13.0 
31 6957 37 — — 6957 3.9 
24 7887 4.2 17 157 804.4 4.6 

21 2197 1.2 13 277 247.4 1.4 
40 654,2 3.5 12 29.8 684.0 3.9 
10 1017 0.6 — — 101,7 0.6 

63 1 891,4 10,2 17 21,5 1 912.9 10.9 
25 668.4 3.6 17 21.5 689.9 3.9 
38 1223.0 6.6 — — 1223,0 7.0 

166 3 939,6 21.2 585 188,5 4128.1 23,4 
103 1 696,6 9.1 585 188,5 1 885.1 10,7 

11 250.5 1.3 — — 250.5 1.4 
60 1 114.4 6.0 564 163.5 1 277.9 7.2 
20 110.9 0.6 20 24.9 135.8 0.8 
12 220.8 1.2 1 0.1 220.9 1.3 

63 2 243,0 12,1 — — 2 243,0 12,7 

114 1 974,5 10,6 1 974,5 11.2 
30 489,6 2.6 — — 489,6 2,8 
84 1 484.9 8.0 — — 1 484.9 8.4 

Energie, verblndingen en oveiige 
infrastnictuur  

Energie  
Produktie  
Kernenergie  
Thermische centrales . . .  
Waterkrachtcentrales ....  
Geothermische centrales en 
warmtecentrales  
Gas- en oHewinning (2) . . .  
Vaste brandstoffen .... 
Transport  
Elektriciteitsleidingen ....  
Ohe· en gasleidingen . . . 

Vervoer  
Spoorwegen  
Autowegen  
Scheepvaad  
Luchtvaart  
Telecommunicatie  

Waterprojecten  
Verbetering van de landbouw ....  
Watervoorziening en afvalwaterzuivering 

Overige infrastructuur 62 

Globale kredieten — infrastructuur ... 26 

1 176,5 

526,3 

6.3 

2.9 

167 36,4 1 212,9 6.9 

Industrie, landbouw, diensten 

Industrie 

314 4 301.9 23,2 6 210 2 023,2 3 569,1 20,2 

155 1 452.8 7.8 5 530 1 812,0 3 264.8 18.5 
Mijnbouw — — 136 43,5 43.5 0.3 
Metallurgie  4 63.8 0,3 91 66.9 130.7 0.8 
Bouwmaterialen 17 183.8 1.0 443 174,5 358.3 2.0 
Houtindustrie 2 13,0 0.1 554 115,5 128.5 0.7 
Glas en aardewerk 8 72.9 0.4 137 91,3 164,2 0,9 
Chemische industrie  16 112,8 0,6 306 152,8 265.6 1.5 
Metaal- en machine-Industrie .... 28 201.3 1.1 1 280 349.4 550,7 3.1 
Automobielinduslrie en produktie van 
transportmaterieel 19 392,1 2,1 179 84,6 476,7 2.7 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  12 73,3 0.4 285 87,5 160,8 0.9 
Voedingsmiddelen 22 125,8 0.7 782 287,1 412.9 2,4 
Textiel en leer 1 6,5 — 289 102.1 108,6 0,6 
Papierpulp en papier θ 36,0 0.2 415 124,3 160.3 0.9 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  Β 42.1 0,2 303 87.4 129,5 0.7 
Overige industrie  2 5.4 — 140 26,4 31,8 0,2 
Bouwnijverheid  — — — 190 18.7 18.7 0.1 
Industriehallen en industrieterrelnen 8 124,0 0,7 — — 124,0 0.7 

Landbouw. bosbouw, visserij . 

Diensten  
Toerisme  
Onderzoek. ontwikkeling 
Overige diensten ... 

Globale kredieten — industrie 148 

33.3 

59,8 

2 756,0 

3,8 
7.4 

48,6 

0.2 

0,3 

14.9 

165 

515 

53,4 

157.8 

86.7 

217.6 

0,5 

1.2 

0.3 

381 

134 

116,7 

41.1 

120,5 
7.4 

89.7 

0.7 

0,5 

Totaal 915 18 566,6 (3) 100,0 7 021 2 342,8 17 627,1(3) 100,0 

0). (2) en (3) Zie noten Di) labe! 18.1 
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label 19; Globale kredleten en daamit toegewezen bedragen in de Gemeenschap van 1979 tot 1983 
Onderverdeeld naar economische doelstelling en naar land 

REGIONALE ONTWIKKELING — INDUSTRIE 
Italie  
Griekenland  
lerland  
Frankrijk  
Verenigd Konlnkrijk  
Denemarken  
België  

REGIONALE ONTWIKKELING — INFRASTRUGTUUR 
Voor eigen rekenlng 
Frankrijk  
Griekenland  
Ulthet nieuwe Instrument 
Griekenland  

Totaal regionale ontwikkeling 

RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK 
Voor eigen rekening 
Industrie 
Italië  
Frankrijk  
Griekenland  
Denemarken  
lerland  
infrastructuur 
Itallë  
Denemarken  
Frankrijk  
Ult het nieuwe Instrument 
Industrie 
Italië  
Infrastructuur 
Frankrijk  

Totaal rationeel energieverbrulk 

Globale kredielen (^) 
1979—1983 

MÉI|. ECU 

236,2 
31.5 

31,5 

125 2162,9 

115,6 
21,8 
9.8 
6.1 
4.5 

116,4 
45.0 
29,4 

18,9 

36,4 

24 403,9 

Aantal 

602 

5112 

114 
47 
9 

18 
6 

18 

27 

167 

413 

Toewiiaingen 
1979—1983 

Milj. Ecu 

50 1 147,0 2 034 838,8 
13 198,1 197 132,1 
18 176,2 1 379 162,2 
7 159.9 (?) 562 114,0 

10 120,5 199 103,9 
7 31,8 110 28,3 
4 30,2 29 30,2 

210,0 

1 619,4 

104,4 
18.8 
6.8 

1.4 

45.9 
10,2 
17,1 

16,2 

36,4 

257,2 
PRODUKTIEVE INVESTERINGEN VAN HET MIDDEN- EN 
KLEINBEDRIJF 
Uit het nieuwe instrument 
Italië  
Frankrijk  
Verenigd Koninkrijk  
Denemarken  

482.1 
143.2 
68,1 
22,1 

491 
851 
75 
79 

303,8 
140,3 
11.4 
10.6 

Totaal prodüktleve Investertngen van het midden- en  
kieinbedrijf 25 715,5 1496 466,1 
Totaal voor eigen rekening  
Totaal uit het nieuwe instrument  

146 
28 

2 480,0 
802,3 

5 331 
1 690 

1 824,0 
518,7 

Totaai generaai  174 3 282,3 7 021 2 342,7 

(1) Tolaal bedrag der geopende globale kredielen. 
(2) Waarvan 18,1 miljoen tevens wegens ..modermsenng en omschakeimg". 
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label 20; Toewijzingen uit globale kredieten in de Gemeenschap In 1983 en van 1 979 tot 1983 
Onderverdeeld naar gebied en doelstelling van economisch belaid 

1983 1979-1983 1983 1979—1983 

Aantal Mil]. Ecu Aantai M(l|. Ecu Aantai Mill Ecu Aantai Mill Ecu 

REGIONALE ONTWiKKELING — INDUSTRIE 

België  29 30,2 ierland 42 5.2 1 379 162,2 
Antwerpen  6 6,4 Frankriik(i) .... 511 97,9 562 114,0 
Henegouwen 6 8.5 Aquitanie 64 10,0 71 11,4 
Limburg  3 1.6 Auvergne  51 7.8 58 10,0 
Luik 6 4.9 Bretagne  103 24.2 108 25.9 
Luxemburg 1 0.8 Centraal-Frankrijk . . 3 0.3 4 0.6 
Namen  1 1.2 Champagne-Ardennen 1 0.1 1 0.1 
Oost-Vlaanderen .... 5 4.9 Corsica 19 3.0 20 3.5 
West-Vlaanderen .... 1 1.9 Franche-Comté . . . 1 0.1 1 0.1 
Denemarken 
Ten oosten van de Grote  
Belt (zonder Kopenhagen) . 
Ten westen van de Grote 
Belt 

27 

a 
19 

6,5 

1.3 

5.2 

110 

17 

93 

28,3 

3.8 

24.5 

Languedoc-Roussillon 
Limousin 
Loire-regio .... 
Lotharingen .... 
Midi-Pyrénées . . . 

12 
17 
49 
20 
21 

2.6 
2.8 
9.0 
2.1 
3.6 

15 
18 
58 
28 
27 

3.6 
2.9 

12.1 
3.5 
7.4 

Denemarken 
Ten oosten van de Grote  
Belt (zonder Kopenhagen) . 
Ten westen van de Grote 
Belt 

27 

a 
19 

6,5 

1.3 

5.2 

110 

17 

93 

28,3 

3.8 

24.5 Neder-Normandië . . 36 5.3 36 5.3 
Griekenland 94 60,9 197 132,1 Nord-Pas-de-Calais 23 5.4 24 5.8 
Aegaeische eilanden (oost) 3 4.5 8 8.6 Opper-Normandië . . 6 2.4 6 2.4 
Centraal Griekenland (oost) 23 11.1 52 25,8 Picardië  25 6.8 25 6.8 
Centraal en Poitou-Charentes . . 48 10.6 49 10.7 
West-Macedonie .... 16 9,8 38 25.2 Provence-Côte d'Azur 4 1.1 4 1.1 
Epirus 1 0.8 5 4.7 Rhône-Alpen , . . 9 0.8 9 0.8 
Kreta  8 7.5 15 13.4 Itailö 914 303,4 2 034 838,8 
Multlregionaal 4 4.4 9 8.5 Abruzzen  61 21.7 181 79.7 
Oost-Macedonie .... 9 4.0 17 9,1 Apulië  92 21,3 235 76.6 
Peloponnesus-Centraal Basilicata  15 2,0 44 11.2 
Griekenland (west) . . . 17 9.2 27 14,9 Calabrie  33 5.4 112 23.8 
Thessalië  12 8.9 20 19.3 Campanie .... 116 55,7 303 160.5 
Thracië  1 0,7 6 2,6 Friuli-Venezia Giulia 27 9,2 71 22.3 
Verenigd KonlnkrIJk 20 12.S 199 103,9 Lati um  83 37.5 206 128.1 
East Midlands 2 2.9 8 4.1 de Marken .... 96 33,4 142 62,3 
Noord-Engeland .... 3 2.5 44 29,2 Molise  19 5.7 38 15,5 
Noord-lerland 6 2.2 13 4.4 Sardinie  149 28,3 196 55.7 
Noordwest-Engeland . . 2 0.1 25 3.9 Sicilie  89 21.6 225 68.4 
Schotland  — — 24 13.3 Toscane  40 15.9 94 31,2 
Wales 1 0.1 37 13.4 Trentino-Alto Adige 23 13.6 70 39.1 
Yorkshire en Humberside 4 4.4 31 19.0 Umbrië  58 26,9 101 56,4 
Zuidwest-Engeland . . . 2 0.3 17 16,6 Veneto  13 5,2 16 8.0 

Totaal Regionale ontwlkkeling — Industrie (voor eigen rekening) 1608 486,4 4 510 1 409,4 

REGIONALE ONTWIKKELING INFRASTRUCTUUR Languedoc-Roussillon 13 4.4 44 13,2 — Limousin  5 1,5 13 3.2 
Frankrljk 282 79,1 602 210,0 Loire-regio .... 14 9.4 29 21,2 
Aquitanië  18 6,9 47 18,5 Midi-Pyrénées . . . 75 12,5 230 40.9 
Auvergne  71 13,5 84 20.5 Neder-Normandië . . 5 3.6 13 12.5 
Bretagne  32 10,9 51 32,1 Nord-Pas de Calais 49 16,3 77 38,5 
Centraal-Franknjk . . 3 3.6 Opper-Normandië . . — — 8 3.8 
Corsica  — — 2 1,0 Poitou-Charentes . . — — 1 1.0 

Totaal Regionale ontwikkeling · — Infrastructuur (voor eigen rekening) 282 79.1 602 210,0 

Totaal Regionale ontwlkkeling (voor eigen rekening) 1890 565,5 5112 1619,4 

RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK Denemarken .... 2 4.9 6 10,2 
— voor eigen rekening Griekenland ....  

lerland  
2 0.3 9 

7 
6.8 
1.4 

Frankrijk  65 35,9 65 35.9 
Italie  78 91,2 132 150.3 

— uit het nieuwe instrument Frankrijk  167 36,4 167 36.4 
Ilalië  27 16,2 27 16.2 

Totaal RatloneeI energleverbrulk  341 185,0 413 257,2 
waarvan Industrie  139 90,7 204 147,6 
waarvan Infrastructuur  202 94,3 209 109,6 

PRODUKTIEVE INVESTERINGEN VAN HET MIDDEN- Denemarken .... 79 10,6 '79 10,6 
EN KLEINBEDRIJF Frankrijk  851 140,3 851 140,3 
uit het nieuwe instrument Italié  491 303.8 491 303,8 uit het nieuwe instrument 

Verenigd Koninkrijk 75 11.4 75 11.4 

Totaal Produktleve Investerlngen midden- en kleinbediijf . . 1496 466,1 1496 466,1 

Totaal generaai  3 727 1 216,6 7 021 2 342,7 
voor eigen rekening  2 037 697.8 5 331 1 824.0 
uit het nieuwe instrument  1 690 518.8 1 690 518,7 

(<) Waa rvan m 1983 12.6 miljoen tevens wegens ..modernisenng en omschakeimg" 
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Tabel 21 : Kredietverlening in de MIddellandse-Zeelanden van 1979 tot 1983 

Onderverdeeld naar land en herkomst der middelen 

Voor eigen rekening Uil begrotingsmiOdelen 

Mil|. Ecu % Mil|. Ecu 7o 

Kandidaat-ianden 610,0 48,7 610,0 
Spanje 250,0 20,0 — — 
Portugal 360,0 28,7 — — 

Ovedge landen 642,9 51,3 272,3 100,0 915,2 

MiddelandseZee{noord){i) 223,7 17.9 220,0 80.8 443,7 
Joegoslavlë 133,7 10,7 — — 
Turkije 90,0 7,2 220,0 80,8 

Maghreb-landen 163.0 13,0 34,0 12,5 197,0 
Algerije 30,0 2,4 — — 
Marokko 92,0 7,3 19,0 7.0 
Tuneslë 41,0 3.3 15.0 5.5 

Machrak-landen 203,2 16,2 9.3 3.4 212,5 
Egypte 118,0 9.4 — — 
Jordanië 32,5 2.6 5.8 2.1 
Libanon 37.0 2.9 — — 
Syne 15.7 1.3 3.5 1.3 

Overige 53,0 4.2 9.0 3,3 62.0 
Cyprus 20.0 1,6 4.0 1,5 
Israël 30.0 2.4 — — 
Matta 3.0 0,2 5,0 1,8 

Totaal 1252,9 100,0 272,3 100,0 1 525.2 

(1) Hiefbtj komt nog 206 mlljoen voor eigen rekenmg en 10 miljoen u ii begrotmgsmiddelen. toegekend m Grlekeniand van 1979 tot 1960. 

Totaal 

Milj. Ecu 

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 

16,4 
23,6 

8,8 
20,3 

2,0 
7,3 
3.6 

7.7 
2.5 
2.4 
1.3 

1.6 
2.0 
0.5 

100,0 
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label 22: Kredietverlening in de Middellandse-Zeelanden van 1979 tot 1983 (^) (2) 

Onderverdeeid naar sector 

Toewiizingen 
Geopende kredieten uit globale kredleten Totaal 

Aantal Milj. Ecu % Aantal Milj. Ecu Mllj. Ecu % 

Energie, verbindingen en overige 
Infrastructuur 54 1 038,5 68,1 35 38,9 1 038,4 71,9 

Energie 25 526,6 34,5 3 6,0 532,6 36,9 
Produktie 17 380,1 24,9 3 6,0 386,1 26,7 
Thermische centrales 12 229,0 15,0 — — 229,0 15,9 
Waterkrachtcentrales 3 121,0 7,9 — — 121,0 8.4 
Gas-en oliewinning 2 30,1 2,0 1 0.7 30,8 2.1 
Vaste brandstoffen — — — 2 5,3 5.3 0,3 
Transport 8 146,5 9,6 — — 146,5 10,2 
Elektriciteitsleidingen 7 131,5 8,6 — — 131,5 9,1 
Olle- en gasleidingen 1 15,0 1,0 — — 15,0 1,0 

Verbindingen 21 425,9 27,9 14 9.0 434,9 30,1 
Vervoer 21 425,9 27.9 14 9,0 434,9 30.1 
Spoorwegen 5 92,0 6,0 — — 92,0 6,4 
Autowegen 6 151,9 10,0 14 9,0 160,9 11,1 
Scheepvaart 8 136,0 8,9 — ~ 136,0 9,4 
Luchtvaart 2 46,0 3,0 — — 46,0 3,2 

Waterprojecten 4 30,0 2.0 13 13,2 43,2 3.0 
Watervoorzlening en afvalwaterzuivenng 4 30,0 2.0 13 13,2 43,2 3,0 

Overige infrastructuur 1 17,0 1.1 5 10,7 27,7 1,9 

Globale kredieten 3 39,0 2,6 

Industrie, landbouw, diensten .... 42 486,7 31,9 594 320,9 405,8 28,1 

Industrie 6 44,9 2,9 576 309,1 354,0 24,5 
Mljnbouw — — — 21 10,3 10,3 0.7 
Metallurgie — — — 13 8.7 8,7 0.6 
Bouwmaterialen 1 15,0 1,0 61 43,9 58,9 4,1 
Houtindustrie — — — 56 28,0 28,0 1,9 
Glas en aardewerk 1 1.9 0.1 22 18,4 20,3 1,4 
Chemische Industrie — — — 44 31,7 31,7 2.2 
Metaal- en machine-industrie .... — — — ^ 45,0 45,0 3,1 
Automobielindustrie en produktie 
van transportmaterieel — — — 22 8.5 8.5 0.6 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie — — — 26 17,4 17,4 1.2 
Voedingsmiddelen — — — 114 46,3 46,3 3,2 
Textiel en leer — — — 43 13,1 13,1 0,9 
Papierpulp en papier 2 20,0 1.3 23 12,9 32,9 2,3 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie — — — 33 14,3 14,3 1,0 
Overige industrie — — — 5 1.5 1,5 0.1 
Bouwnijverheid . — — — 4 2.9 2.9 0,2 
Industrleterreinen en industriehallen . 2 8,0 0.5 3 6,2 14,2 1,0 

Landbouw, bosbouw 5 40.0 2.6 1 0,2 40,2 2.8 

Diensten — — — 17 11.6 11,6 0.8 
Toerisme — — — 7 9,4 9,4 0.7 
Overige diensten — — — 10 2,2 2,2 0.1 

Globale kredieten 31 401,8 26,4 

Totaal 96 1 525,2(3) 100,0 629 359,8 1 444,2(3) loO.O 

(1) Zie noot 1 bij tabe! i. 
(2) Kredieien voor eigen rekening van de Bank (1 252,9 miljoen) en iransacties legen bijzondere voonwaarden uil begrotingsmiddelen van de Lid-Staten o1 de Gemeenschap 

en geboekt in de Speciale Sedie (272,3 miljoen), 
(3) Hel verschii tussen deze twee bedragen vertegenwoordigt hel nog niet toegewezen deei van uitstaande globale kredieten. 
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Jabel 23: Kredletverlening in de landen In Afrika, het Carlbische gebie d en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de 
landen en gebieden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1983 (overeenkomsten van Lomé) 

Onderverdeeld naar land en herkomst der middelen 
(milj. Ecu) 

Voor eigen rekenmg 
Risicodragend kapitaai uii 

begrolingsmiddelen Totaal (') 

Lomé 1 Lomö II Totaal Lomé 1 Lomé II Totaal Lomé 1 Lomé II Totaal 

AFRIKA  338,5 293,7 632,2 94.26 97,08 191.34 432,76 390.78 823.54 
West-Afrika  192.5 102,0 294.5 41.14 27,20 68.34 233,64 129,2 362,84 
Benin  — — — 0.35 — 0,35 0,35 — 0.35 
Bovenvolta  8.0 — 8.0 7.93 — 7,93 15,93 — 15,93 
Gambia  — — — 2.39 — 2,39 2.39 — 2,39 
Ghana  16,0 — 16.0 2.25 6,0 8,25 18,25 

ο
 

co 

24,25 
Guinee  4.4 — 4.4 0,3 — 0.3 4.7 — 4,7 
Ivoorkust  47.4 21.6 69.0 2,93 2,43 5,36 50.33 24,03 74.36 
Kaapverdië  — — — 3.58 1.8 5,38 3,58 1.8 5,38 
Liberia  7.4 — 7.4 0,29 0.7 0.99 7,69 0,7 8,39 
Mali  — — — 6,36 — 6,36 6.36 — 6,36 
Mauritanie  25.0 — 25.0 — — — 25,0 — 25,0 
Niger  6.0 10,0 16.0 0,9 — 0.9 6.9 10.0 16,9 
Nigeria  50.0 40.0 90.0 — — — 50,0 40.0 90,0 
Senegal  12,0 21.0 33.0 8,47 4.65 13,12 20.47 25.65 46.12 
Togo  16.3 4.4 20.7 5,25 — 5,25 21.55 4,4 25.95 
Reg. ontwikkelingsbank — 5,0 5.0 0,14 11.62 11,76 0,14 16,62 16.76 
Midden-Afrika .... 32.6 71.7 104,3 24,96 20.08 45,04 57,56 91,78 149,34 
Burundi  — — — 0.5 5.3 5,8 0.5 5.3 5,8 
Centrafrika  — — — — 5.1 5.1 — 5.1 5.1 
Gabon  — 22,0 22.0 — 2.5 2.5 — 24,5 24,5 
Kameroen  32.6 45,7 78.3 5.0 — 5.0 37,6 45,7 83.3 
Kongo  — 4.0 4,0 3,32 0,48 3,8 3,32 4.48 7,8 
Rwanda  — — — 3.0 0.7 3.7 3,0 0.7 3.7 
Tsjaad  — — — 7.5 — 7,5 7.5 — 7.5 
Zaire  — — — 5.64 6.0 11,64 5.64 6,0 11.64 
Ooste/ijk en Zuideli/k 
Afrika  113,4 120.0 233,4 28,16 49.8 77.96 141,56 169,8 311.36 
Botswana  6.5 19,0 25.5 1,75 — 1,75 8.25 19.0 27.25 
Comoren  — — 0.02 0.16 0,18 0.02 0,16 0.18 
Djibouti  — — — 1.0 2.26 3,26 1.0 2,26 3.26 
Etiopie  — — — — 0.5 0.5 — 0.5 0.5 
Kenya  52,4 23,5 75,9 1.25 1,55 2.8 53,65 25.05 78.7 
Lesotho  — — — 0.1 3.0 3.1 0.1 3.0 3.1 
Madagaskar  — — — 2,45 7.17 9.62 2.45 7.17 9.62 
Malawi  14.5 — 14,5 1.55 6,0 7,55 16,05 6.0 22,05 
Mauritius  12.5 4.0 16,5 0,03 0.5 0,53 12,53 4.5 17.03 
Seychellen  — — 0.58 1.0 1,58 0,58 1.0 1.58 
Somalia  — — — 0,25 2.56 2,81 0.25 2.56 2.81 
Sudan  — — 6.5 0.2 6.7 6.5 0.2 6.7 
Swaziland  12,0 7.0 19,0 1,15 — 1.15 13,15 7.0 20,15 
Tanzania  5.0 — 5.0 7,75 7,5 15,25 12,75 7.5 20.25 
Uganda  — 0,35 10.0 10.35 0.35 10.0 10.35 
Zambia  10,5 31.5 42.0 3,43 1.5 4.93 13.93 33.0 46.93 
Zimbabwe  35.0 35.0 — 5,4 5.4 — 40,4 40.4 
Reg. ontwikkelingsbank — — — — 0.5 0,5 — 0.5 0.5 
CARIBISCH GEBIED . . 20.5 14.0 34.5 3,38 9.0 12,38 23,88 23,0 46.88 
Reg. ontwikkelingsbank 3.0 — 3,0 — — — 3.0 — 3,0 
Barbados  7.5 4.0 11,5 — — — 7,5 4.0 11,5 
Belize  — 2.0 2.0 — 0,6 0,6 — 2.6 2.6 
Dominica  — — — — 1.0 1.0 — 1.0 1.0 
Grenada  — — — — 2.4 2.4 — 2.4 2.4 
Guyana  — — — 3.2 — 3.2 3.2 — 3.2 
Jamaica — — — — 5,0 5.0 — 5.0 5.0 
Sint Lucia  — — — 0.18 — 0,18 0,18 — 0.18 
Trinidad en Tobago . . 10,0 8.0 18,0 — — — 10,0 8.0 18.0 
STILLE OCEAAN . . . 31,0 59,9 90,9 2,07 21,57 23,64 33,07 81,47 114,54 
Fiji 24.0 12.0 36,0 0.17 1,8 1.97 24,17 13,8 37,97 
Kiribati — — — — 0,2 0.2 — 0.2 0,2 
Papua-Nieuwguinea . . 7.0 47.9 54.9 1.9 13,8 15.7 8,9 61.7 70,6 
Tonga  — — — — 1,32 1,32 — 1,32 1,32 
Tuvalu  — — — — 0,13 0,13 — 0,13 0,13 
Vanuatu  — — — — 1,0 1.0 — 1.0 1.0 
Westsamoa  — — — — 3.32 3,32 — 3,32 3,32 
AC.S.-landen totaal . . 390,0 367,6 757,6 99,71 127,65 227,36 489,71 495,25 984,96 
LG.0  7,0 3,0 10,0 2,05 4,34 6,39 9,05 7,34 16,39 

Totaal generaal . . . 397,0 370,6 767,6 101,76 132,0 233,76 499,2 502,6 1001,35 

('] Hierbii komen nog ae bedragen. toegekend van 1964 tot 1976 krachtens de overeenkomsten van Jaoende. te weten 146,1 miijoen voor eigen rekemng van de Bank en  
142 mil)oen ui1 de middelen van het EOF 
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Tabe! 24; Kredietverlening in de landen in Afrika, het Carlbische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de 
landen en gebleden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1983 (overeenkomsten van Lomé) (^) {^) 

Onderverdeeld naar sector 

Geopende kredieien 
ToewijZingen 

Uli g lobale kredieten Tdaal 

Aantai li4il| Ecu % Aantai Mill . Ecu Mil|. Ecu % 
Energie, verbindingen en overige 
Infrastructuur  43 335,4 33,5 6 3,6 339,0 37,5 

Energie  . 32 281A 28,1 5 2,6 284,0 31,4 
Produktie  27 228,4 22,8 4 2.0 230,4 25,5 
Kernenergie  1 15,0 15 — — 15,0 1.7 
Thermische centrales  U 65,9 6.6 3 1.8 67,7 7.5 
Waterkrachtcentraies  13 131,0 13.1 1 0.2 131,2 14,5 
Geothermische centrales .... 1 9,0 0.9 — — 9,0 1.0 
Gas- en oiiewinning  1 7.5 0,7 — — 7.5 0.8 
Transport  5 53.0 5,3 1 0.6 53,6 5,9 
Efektriciteitsleidingen  5 53.0 5.3 1 0.6 53,6 5.9 

Verbindingen  11 54,0 5,4 1 1,0 55,0 6,1 
Veivoer  8 19.0 1,9 — — 19.0 2.1 
Spoorwegen  1 10.0 1.0 — — 10,0 1.1 
Scheepvaart  7 9.0 0.9 — — 9.0 1.0 
Telecommunicatie  3 35,0 3,5 1 1.0 36,0 4,0 

Industrie, landbouw, diensten . . . 193 666,0 66,5 244 106,2 566,1 62,5 

Industrie  . 78 407.1 40,6 205 97,7 504,8 55,8 
Mijnbouw  9 123,7 12,4 7 3,5 127,2 14,1 
Metallurgie  4 20,0 2,0 8 3,9 23,9 2.6 
Bouwmaterlalen  12 54,4 5,4 9 4,1 56,5 6.5 
Houtindustrie  1 3,2 0,3 13 6,6 9,8 1,1 
Glas en aardewerk  2 4,0 0,4 6 4.3 8,3 0.9 
Chemische industrie  11 46,9 4,7 11 8.4 55,3 6,1 
Metaal- en machine-industrie . . . 1 0.5 0,1 18 6,9 7.4 0,8 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterleel  1 3.5 0,3 10 3,3 6,8 

CO ο
 

Elektronische en elektrotechnische 
industrie  — — — 3 2,6 2,6 0,3 
Voedingsmiddelen  28 118,3 11,8 53 27,5 145,8 16,1 
Textiel en leer  7 21,4 2.1 26 10,0 31,4 3,5 
Papierpulp an papier  — — — 22 11,0 11.0 1,2 
Rubber en kunstslof verwerkende 
industrie  2 11,2 1,1 19 5,6 16,8 1,8 

Landbouw  . — — — 2 0.9 0,9 0.1 

Diensten  49 34,0 3,4 37 7.6 41,6 4,6 
Toerisme  7 19,3 1.9 27 6,5 25,8 2.9 
Studies en technische bijstand . . 42 14,7 1,5 to 1,1 15,8 1.7 

Globale kredieten  . 49 206,1 20,6 — — — — 
Ontwikkelingsbanken  17 18,8 1,9 — — 18,8 2.0 

Totaal generaai  236 1001,4 (3) 100,0 250 109,8 905,1 (3) 100,0 

(') Zie noot 1 bi) tabe! 1 
(2) Kredieten woor eige n rekening van d e Bank (767,6 mii|oen) en risicodragend kapitaai uii begrotingsmiddelen van de Lid-Staien via bet Europese Ontwikkeiingstonds, 

welke de Bank bebeert m bet kader van haar Speciale Sectie (233,θ milioeni. 
[3) Hei verscbil tussen twee bedragen vertegertwoordigt bet nog niei toegewezen deel van uiistaande globale kredieten. 
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, Bd Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg 
Tel.: 43 79-1 —Telex 3530 bnkeu lu  
FacsimileteL: 43 77 04 
of tot haar Kantoren elders 

Afdeling Kredietverlening Italie  
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Tel.: 49 79 41 — Telex 611130 bankeu 1 
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Facsimiletel.: 930 9929 
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(DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 
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De rol van de Europese Investeringsbank bij de tweede overeenkomst van 
Lomé 
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1983, 12 bIz, (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 
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1984 (DA, DE, EN, FR, GR, IT, NL) 

De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promotors van de pro-
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gebruikte foto's. Twee foto's zijn afkomstig van aaa photo, resp. atlas photo te  
Pahjs. 
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