




De Europese Investeringsbank in 1984 en in 1983 

Enkele kerngegevens 
1984 1983 

Totale kredietverlening 6 903,2 5 947,8 
— kredieten en garanties voor eigen rekening 5 633,8 4 682,9 
— kredieten voor andere rekening (vallend in de Speciale Sectie) ... 1 269,4 1 264,9 

Kredietverlening In de Gemeenschap 6194,9 5 467,5 
— kredieten en garanties voor eigen rekening 5 013,1 4 255,7 

waarvan 
kredieten in Italie en lerland met rentesubsidies krachtens het EMS C) . — 687,8  
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italië 51,9 61,1 

— kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 1 181,8 1 211,8 
waarvan 
kredieten in Italië en lerland met rentesubsidies krachtens het EMS{^) . — 207,0  
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italië en Griekenland 14,6 208,1 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap 708,3 480,3 
— kredieten voor eigen rekening 620,7 427,2 
— kredieten uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap 87,6 53,1 
Middellandse-Zeelanden 547,6 342,7 
waarvan Spanje, Portugal 220,0 190,0 
Landen In Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-
landen) en de landen en gebieden overzee (LGO) 160,7 137,6 

Bedrag uitstaand aan kredieten en garanties voor eigen rekening op 
31 december 30192,0 25 659,0 

Bedrag uitstaand in de Speciale Sectie op 31 december 7 750,2 5 915,9 

Geplaatst kapitaal 14 400,0 14 400,0 
waarvan gestört of te störten 1 465,7 1 465,7 
Reserves, voorziening en saldo verlies- en winstrekening op 31 december 2 455,3 2 020,4 

Gedurende het jaa r opgenomen middelen 4 360,9 3 619,4 
waarvan leningen op lange en middellange termijn 4 049,7 3 508,4 

Uitstaande leningen o/g op lange en middellange termijn op 31 december 25 007,0 20 749,1 

Balanstotaal op 31 december 34 960,0 29 543,7 

(') EufOpees Monetair S lelsel. 
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Rekeneenheid Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Statuten heeft de Raad van Gouver 
neurs van de Bank op 13 mei 1981 be sloten 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. L 311 d.d. 30. 10. 1981). 

De samenstelling van het vaiutapakket van de Ecu is met ingang van 17 Sep
tember 1984 gew ijzigd naar aanleiding van een desbetreffend besluit van de  
Raad van de Europese Gemeenschappen, waarbij de drachme in het pakket 
Is opgenomen (zie biz. 97). 

Voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen mld-
delen gebruikt de Bank gedurende elk kwartaal de koersen die golden op de  
laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal. In 1984 waren deze als volgt: 

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

1 Ecu = 

DM 2,25748 2,22826 2,23601 2,23453 
Ffr. 6,90358 6,86146 6,86199 6,85877 
e 0,570600 0,597645 0,593933 0,592711 
lire 1 371,99 1 385,62 1 376,26 1 387,72 
f 2,53713 2,51226 2,51938 2,51939 
Bfr. 46,0969 45,6313 45,4920 45,3114 
Deense kr. 8,18269 8,18346 8,19966 8,08762 
drachme 81,7773 88,6917 88,5804 92,1597 
lers £ 0,728961 0,728055 0,730807 0,720910 
Luxfr. 46,0969 45,6313 45,4920 45,3114 
VS$ 0,827370 0,859832 0,803888 0,738933 
Zwfr. 1,80408 1,85053 1,87000 1,84659 
yen 191,743 193,007 190,521 181,075 
Can. $ 1,03024 1,09878 1,05912 0,972362 
0.sch. 15,9103 15,6747 15,7080 15,7023 
Libanees £ 4,54226 4,65599 4,82735 5,29815 

De koersen gebruikt voor opstelling van de balans en de jaarrekenlngen zijn 
die welke golden op 31 december van het betrokken boekjaar (zie biz. 97), 



Kredietverlening in 1984 

De Bank verstrekt voornamelijk kredieten (uit middelen die in hoofdzaak worden verkregen op de kapi-
taalmarkten) en garanties voor eigen rekening. Bovendien kan de Bank op grond van het economische 
en financiële samenwerklngsbeleid van de Gemeenschap bepaalde transactles in derde landen verrichten  
in opdracht en uit middelen van de Gemeenschap, of ook — sinds 1979 — kredieten in de Lid-Staten 
toekennen uit de middelen van het nieuwe communautaire leningsinstrument. Dergelijke transacties wor 
den buiten de baiane geboekt in de Speciale Beetle; zij zijn evenwel begrepen in de statistieken en  
verslagen die de Bank over haar activiteiten publiceert, voor zover het besluit tot toekenning van derge 
lijke bedragen tot de competentie van haar Baad van Bewind behoort. 

In 1984 heeft de Bank nieuwe kredieten verstrekt 
voor in totaal 6 903,2 miljoen (') tegenover 5 947,8  
miljoen in 1983 en 4 695,7 miljoen in 1982. De stij-
ging ten opzichte van 1983 bedroeg derhalve 16%  
nominaal en circa 9 % reëel. De kredietverlening 
voor eigen rekening bellep 5 633,8 miljoen, hetgeen 
20% meer was dan in 1983 (4 682,9 miljoen); die in 
het kader van de Speciale Sectie (zie biz. 90) beliep 
1 269,4 miljoen tegenover 1 264,9 miljoen in 1983  
(+ 0.4%). 

0) Tenzij het tegendeei ·5 vermeid, ζΐ|π alle bedragen in du verslag uitge-
drukt in Ecu (zie biz. θ) In verband met afrondingsverschillen komen op-
tellingen van a1zonderli|ke bedragen niet aitiid overeen met hun totalen. 

Uit tabel 1 blijkt, dat een bedrag van 6 194,9 miljoen 
of 89,7 % van de totale kredietverlening bestemd 
was voor projecten in de Lid-Staten van de Ge
meenschap, waarvan 5 013,1 miljoen voor eigen re
kening en 1 181,8 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 het Verdrag van Rome (zie  
biz. 27) 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 het nieuwe instru 
ment in Oktober 1978 is ìngesteld (zie biz. 29). 

Buiten de Gemeenschap in in totaal 708,3 miljoen 
ter beschikking gesteld, waarvan 620,7 miljoen voor 

Tabel 1 : Kredietverlening In 1984, van 1980 tot 1984 en van 1959 tot 1984 
Onderverdeeld naar herkomst der middeien en lokaiisatle van het pro ject 

1984 1980-1964 19 59—1984 (1) 
Mil] Ecu % Mil). Ecu % Mil) Ecu % 

Kredieten en garanties voor eigen rekening 
binnen de Gemeenschap 5 013.1 72.6 18 281,2 73,5 29 864,4 77,4 
waarvan garanties — — 393.9 1.6 622,1 1.6 
buiten de Gemeenschap 620,7 9,0 2 225,9 8,9 3 391,7 8,8 

Totaal 5633,8 81,6 20 507,1 82.4 33 256,1 86,2 

Transactles van de Speciale Sectie (=) 
binnen de Gemeenschap uit hel nieuwe 
communautaire leningsinslrument 1 181,8 17.1 3 922,1 15,8 4199,2 10,9 
buiten de Gemeenschap uit de midde
len van de Lid-Staten of de Gemeen
schap 87.6 1.3 448.1 1.8 1 115,6 2.9 

Totaal 1 269,4 18,4 4 370,2 17,6 5 314,8 13,8 

Totaal generasi 6 903,2 100,0 24 877,3 100,0 38 570,9 100,0 
binnen de Gemeenschap 6 194,9 89,7 22 203,3 89,3 34 063,6 88,3 
buiten de Gemeenschap 708.3 10,3 2 674,0 10,7 4 507,3 11,7 

De gegevens over tangere penoden moeten voorzichtig worder> geìnterpreieerd· de cijfers zi|fì namelijk beïnvioed door pri|swi)zigingen en koersschomme- 
lingen gedurende de belrokken période. 

(2) Met uitzondering van Euralom-Kredieten en de lenmgen tegen bijzondere voorwaarden op grond van de overeenkomsten van Lomé, die worden toegekend 
door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 



Kredietverlening in 1984 

eigen rekening en 87,6 mlljoen uit begrotingsmidde-
len van de Gemeenschap; in 1983 was dit in totaal 
480,3 miljoen. In de betrokken landen zijn projecten 
gefinanclerd, die voldoen aan de doelstellingen van 
de desbetreffende overeenkomsten en financiële  
protocollen. 

Ter financiering van de kredietverlening voor haar  
eigen rekening heeft de Bank in totaal 4 360,9 mil
joen op de kapitaalmarkten opgenomen (in 1983: 
3 619,4 miljoen). Hiervan is 4 049,7 miljoen verkregen 

door middel van openbare emissies en onderhandse  
plaatsingen op de internationale markten, alsmede  
op de nationale markten van bepaalde Lid-Staten en  
derde landen. Van dit bedrag is 632,3 miljoen opge
nomen in Duitse mark, 479,4 miljoen in gülden, 455  
miljoen in Ecu, 284,9 miljoen in pond Sterling, 174,9  
miljoen in Franse frank, 153,2 miljoen In Belgische 
frank, 108,3 miljoen in lire en 27,1 miljoen in Luxem-
burgse frank. In VS-dollar is 1 066 miljoen verkregen, 
in yen 346 miljoen, in Zwitserse frank 322,6 miljoen. 
Hierbij komen nog de uitgifte van commercial paper 

Ecaj 

Kredietverlening 

Kredieten voor eigen rekening 
in de Genneenschap 

Kredieten in opdracht en garanties  
in de Gemeenschap 

Kredieten voor eigen rekening Pulten 
de Gemeenschap 

Kredieten uit het nieuwe communautaire  
leningsinstrument 

^ Transacties uit begrotingsmiddelen 
^ Pulten de Gemeenschap 

81 82 63 Θ4 
gemiddeld per jaar 
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tot een bedrag van 189,1 miljoen, die van kortlo-
pende Ecunotes tot een bedrag van 100 miljoen en 
een bedrag van 22,1 miljoen In de vorm van partici-
paties van derden in de kredietverlening van de 
Bank (zie biz. 79 e. v.). 

Wegens voor eigen rekening verstrekte kredieten is  
in 1984 5 321,8 miljoen uitbetaald, waarvan 4 986,6  
miljoen in de Gemeenschap en 335,2 miljoen daar-
buiten. 

Het aan kredieten en garanties voor eigen rekening 
uitstaande bedrag (M Steeg van 25 659 miljoen op 31  
december 1983 tot 31 167 miljoen op 31 decomber  
1984, of met 21,5%. In noot 2 bij bijlage Β van de 
jaarrekeningen (zie bIz. 95) wordt een overzicht ge-
geven van de voornaamste garanties die hierop zijn 
verkregen. 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1984 34 960  
miljoen tegenover 29 543,7 miljoen eind 1983. 

De uitbetalingen krachtens toezeggingen uit midde-
len van de Gemeenschap beliepen 1 372,8 miljoen, 
waarvan 1 194 miljoen betrekking had op kredieten 
uit het nieuwe instrument en 178,8 miljoen op finan-
ciehngsovereenkomsten betreffende projecten bui
ten de Gemeenschap. 

Het uitstaande bedrag in de Speciale Sectie 
Steeg van 5 915,9 miljoen op 31 december 1983 tot 
7 551.3 miljoen op 31 december 1984, of met 27,6 %. 

(I) Oorspronkelijk bedrag der verstrekte kredieten en garanties, vermin- 
derd of — al naar omstandigheden — vermaerderd mei aflossingen. op· 
zeggingen, annuleringen, koersaanpassrngen en, wat de kredietverlening 
voor eigen rekening betreft. deelnemingen van derden in kredieten (zie  
noot 3 bi| bijlage Β van de jaarrekeningen op biz. 95). 

De economische achtergrond 

De economische achtergrond waartegen deze activi-
teiten van de Bank zieh afspeelden, werd geken-
merkt door een algemene verbetering die echter 
zeer ongelijkmatig was. Produktie en handel in de 
gemdustrialiseerde O.E.S.O.-Ianden bereikten de 
hoogste reele groeipercentages sinds 1976 (respec-
tievelijk bijna 5 % en 9 %). De werkgelegenheid nam  
toe met circa 5 miljoen arbeidsplaatsen, de meeste 
in de V.S. De gemiddelde inflatie lag met 5 % op het 
laagste peil sinds 1972. Er bleven echter enkele ern
stige, fundamentele vraagstukken bestaan. Zo Steeg 
de werkloosheid in Europa gemiddeld verder tot het 
hoogste niveau sinds de oorlog. De begroting en de 
lopende rekening van de V.S. vertoonden tekorten 
van een omvang die op middellange termijn on-
draagbaar lijken. De langzame groei en de hoge 
Schuldenlast van de ontwikkelingslanden bleven een 
ernstige bedreiging vormen voor de consolidatie van 
het herstel in de wereldeconomie. 

Het was vooral de binnenlandse particulière vraag 
die de produktie stimuleerde en de grootste Stimu
lans kwam van de consumptle der gezinshuishou-
dingen. Op wat längere termijn moet echter groter 

belang worden gehecht aan de toeneming van de in-
vesteringen. Dit waren nog veelal investeringen van 
traditionele aard, maar het belang van hoog-techno-
logische Produkten is toegenomen; deze kunnen 
een ingrijpende en meer dan proportionele invioed 
hebben op het toekomstige economische groeipo-
tentieel, 

De inflatie liep alom terug van gemiddeld 13% in 
1980 tot ongeveer 5 % in 1984; dit werd bereikt door  
een combinatie van beleidsmaatregelen, gepaard 
gaande met loonmatiging, versneide groei van de 
produktiviteit en een daling van de grondstofprijzen. 
De reële olieprijs, uitgedrukt in de valuta's van de 
verbruikers, daalde ten opzichte van 1982 in de 
meeste gemdustrialiseerde landen met tussen 3 en  
20 %. Ook de andere grondstofprijzen liepen sterk 
terug, ondanks het op gang komende economische 
herstel, en liggen nu ver onder hun hoogste niveau  
dat in het begin van de jaren zeventig werd bereikt. 

Het tekort op de lopende rekening van de geïndus- 
trialiseerde landen was bijna drie keer zo hoog als in 
1983; deze toeneming kwam vrijwel uitsluitend voor 
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rekening van de Verenigde Staten. Hierin weerspie-
gelde zieh de versnelde groel van de vraag in dit 
land, maar anderzijds eveneens het door sommige 
andere landen gevoerde, restrictieve aanpassingsbe- 
leid. 

De Verenigde Staten ondergingen een van de 
scherpste conjuncturele omsiagen van het recente  
verleden. Het volume van de totale produktie nam  
toe met bijna 7 % en dat van de industriële produktie 
met meer dan 10 %. Deze opieving was in de eerste 
helft van het jaar veel ste rker dan In de tweede helft,  
maar was zeer wljd verbreid. Tot de sneist groei-
ende elementen behoorden de bedrijfsinvesteringen 
in vaste activa, de woningbouw, de particulière con-
sumptie en — in mindere mate — het overheidsver-
bruik. Dit leidde tot een toeneming van de binnen-
landse produktie, maar vooral van de invoer. Deze 
laatste toeneming was deels ook een gevolg van 
een sterk stijgende dollarkoers die in de loop van 
het jaar effectief met ongeveer 10% apprecieerde. 
Ook de uitvoer steeg aanzienlijk, maar het tekort op 
de lopende rekening van de betalingsbalans nam  
toe tot circa 2,3 % van het bruto nationaal produkt  
(b.n.p.). 

Ondanks het economische herstel bleef het over-
heidstekort zeer hoog. De financiering van dit tekort 
hield de rente hoog. zowel reëel als nominaal. Dit  
leidde tot een grote toestroming van kapitaal naar 
de V.S., mede omdat de aandelenmarkten daar 
betere perspectieven boden. Een van de gevolgen 
hiervan was dat ook in Europa de reële rente hoog 
bleef, met alle negatieve gevolgen daarvan voor de 
Investeringen. 

De produktiestijging ging ook in 1984 weer gepaard 
met een bijzonder sterke toeneming van de werkge-
legenheid. Deze is sinds eind 1982 — toen het her
stel begon — met 7 miljoen arbeidsplaatsen toege-
nomen. De officiële werkioosheid die op zijn hoogte-
punt 10,6% bedroeg, daalde tot 7,5%. In enkete be-
drijfstakken die het ernstigst door de recessie wa 
ren getroffen, zoais de metaal- en textielindustrieën,  
is ook nu de werkgeiegenheid nog geringer dan  
vroeger. Anderzijds zijn zowel produktie als werkge 
iegenheid sterk geëxpandeerd in de automobielindus- 
trle — waar in eerdere fases veel arbeidsplaatsen  
verloren waren gegaan — en in de bedrljven die  
duurzame consumptiegoederen en elektronische  
uitrusting voortbrengen. De toeneming van de vraag  
werd veroorzaakt door een aanzienlijke stijging van  
het reëel beschikbare inkomen, die de resultante 
was van een matige nominale loonstijging, een läge 

inflatie (ongeveer 3,5%), verlagingen van de inkom-
stenbelasting, grotere tewerkstelling en een verrul-
ming van het aantal arbeidsuren. 

Ook In Japan was In 1984 sprake van aanzienlijke 
groei, terwiji de phjzen vrijwel stabiel bleven, het 
handelsoverschot groot was en de werkgeiegenheid 
op relatief hoog peil lag. De impuis voor de groei 
ging uit van de uitvoer; de expansie breidde zieh  
eveneens uit tot de bedrijfsinvesteringen en later en 
in mindere mate ook tot de particulière consumptie, 
terwiji de overheidsuitgaven enigszins daaiden. Ook 
het volume van de invoer steeg aanmerkelijk, het-
geen de Japanse buitenlandse handel een nog gro-
ter gewicht verleende. De lopende rekening ver-
toonde een hoger overschot, maar dit werd meer 
dan gecompenseerd door de uitstroming van kapi
taal op lange termijn, zodat de gehele betalings
balans negatief was en de effectieve wisseikoers 
van de yen enigszins daalde. 

Opvallende kenmerken van de Japanse economie  
waren hoge bezettingsgraden, technische vooruit-
gang, het herstel van de ondernemingswinsten en  
vooral de snelle modernisering van de industriële  
structuur. De industriële produktie nam met meer 
dan 10 % toe; deze toeneming was vooral aanzienlijk 
in de hoogtechnologische bedrijven. Zo Steeg de 
produktie van de elektrotechnische sector met niet 
minder dan 28 %. 

De economische toestand in de Europese Gemeen-
schap toonde eveneens een verbetering, maar het 
herstel was nog te zwak om een vordere stijging van 
de werkioosheid tegen te gaan. 

Het herstel trad hier later in dan in de V.S. of in  
Japan en was van veel beperkter omvang. Het bruto  
binnenlands produkt (b.b.p.) nam in 1984 toe met 
2,4 %. Dit algemene gemiddelde is negatief beïn- 
vloed door ο. a. de staking in de Duitse metaalindus-
trie en, zij het in mindere mate, de mijnstaking in het 
Verenigd Koninkrijk. Over het gehele jaar genomen 
nam de produktie van consumptiegoederen sterker 
toe dan die van investeringsgoederen of van halfpro-
dukten. In totaal nam de industriële produktie met 
circa 3 % toe. Dit was veel minder dan de overeen-
komstlge toenemingen in de Verenigde Staten en 
Japan. 

Met 6,9 % lag de stijging van de uitvoer boven die 
van de invoer (6,2%). De investeringen in vaste 
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activa namen toe met 2,1 % en de particulière con- 
sumptie met 1,1 %. Het overheidsverbruik bleef vrij-
wei gelijk. 

De overheidsultgaven waren gestagen van 32 % van 
het b.b.p. in 1958 t ot 48% in 1983 of van 38% tot 
52 %, indien tevens rekening wordt gehouden met 
investeringen en kapitaaloverdrachten. Hoe deze ult-
gaven ook worden berekend, zij blijken in 1984 
enigszins te zijn teruggelopen, deels dankzij de  
maatregelen die de nationale overheden namen om 

de overheidsultgaven te beperken. Deze maatrege 
len voorzagen o. a. In vermindering van subsidies  
voor verlies lijdende bedrijven en een zekere mati- 
ging van de sociale uitgaven. De kritiek op de subsi-
diëring van investeringen nam toe, daar deze subsi 
dies de toepassing van kapitaalintensieve produktie-
procédés zou bevorderen, terwljl in het algemeen 
juist sprake is van een te ruim aanbod van arbeid. Er 
lijkt zieh in het algemeen een communis opinio te  
hebben gevormd. dat meer aandacht dient te wor
den besteed aan het concentreren van zowel kapi-
taal- als lopende uitgaven van de overheid op die 

Bruto binnenlands produkt In de Gemeenschap 
wijziglng t.o.v. het voorafgaande jaar in % (i) 

Frankrijk Verenlgd Konlnkrijk Italie Belglë 

1980 81 82 83 84 1980 81 82 83 84 

investerings-
quote 
nominaal 
reeei 

1980 81 82 83 84 1960 81 82 83 84 

Voor de Lid-Staten berekend op basis van bedragen in nationale valuta's. Voor de Gemeenschap berekend op basis van bedragen in Ecu. 
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gebieden die de beste voorultzlchten lijken te bie-
den voor toekomstige groei en een toeneming van 
de produktiviteit in het algemeen. 

Hogere bezettingsgraden en een verbetering van de 
cash-flow van het bedrijfsleven — terwiji de loonstij-
ging beperkt bleef — droegen bij tot een toeneming 
van de Investeringen met gemiddeld circa 2 %, in de 
verschillende landen variërend van —2 % tot -1-12 %. 

De investeringen In de bouw namen In de Gemeen-
schap in haar geheel toe met circa 1,4%. Het 
grootst was deze toeneming in Denemarken, Duits-
land en het Verenigd Koninkrijk. In de laatstge-

noemde twee landen waren stimuierlngsmaatregelen  
getroffen, die de uitvoering van bouwplannen ver-
snelden. In andere landen was siechts sprake van 
een marginale toeneming of zelfs van achterultgang; 
woningbouw en openbare werken ondergingen daar 
de Invioed van beperkingen van de overheidsuit-
gaven, de In het algemeen deflatoire politiek en de 
hoge rentevoeten. 

De Investeringen in bedrljfsuitrustingen vertoonden 
een grotere groel (-1-2,8%) en leverden daarmee de 
belangrijkste bijdrage tot de opleving van de inves
teringen in vaste activa. Het lagere investeringspeil 
in de voorgaande drie of vier jaar schlep alom een 
vervangingsbehoefte die nog werd versterkt door de 

Tabel 2; Economische kerngegevens E.E.G. — V.S. — Japan 

E.E.G. V.S, Japan 

Gemiddeld 
1975—1980 1981 1982 1983 1984 

Gemiddeld 
1975—1980 19Θ1 1982 1983 1964 

Gemiddeld 
1975—1980 1981 1982 1983 1984 

Jaarlljkse mutalie, 
volume-% 

Bruto binnenlands 
Produkt (b.b.p.) 3,1 -0,3 0.5 0.9 2.2 3,4 2.5 -2.1 3.7 6.8 5.1 4.0 3,3 3,0 5.8 
Bruto investeringen 
in vaste activa 2.6 -4,5 -1.8 -0.1 32 4.5 1.4 -6.8 7.7 18,8 4.9 4,0 1,8 0,5 4.1 

B.b.p. per hoofd 
Volume-indexcijfer 
(E.E.G.1975 = 100) 

109 114 115 115 117 154 162 157 161 170 108 123 126 127 133 

Koopkrachtpahtei-
ten 5989 8827 9 747 10593 n.a. 8568 12 685 13414 14 743 n.a 5 738 9128 10280 11339 n.a 
Ecu 5 740 8148 8883 9 491 10144 7313 11 419 13393 15 738 19 344 5440 8772 9169 10882 12807 

Investeringen in % van 
b.b.p. 20,6 19,9 18,9 18.5 18,7 18,1 17,9 16,6 16.9 18.8 32.4 31,0 29.9 28.4 27.9 
Produkllviteit (i) 2,8 0,7 1,6 1,9 2.3 0,8 1.4 -1,3 2,4 2.5 3.7 32 22 1,3 5.3 

Handelsbalans  
(fob/fob) 

(miljard Ecu ) 

Handelsbalans  
(fob/fob) 

(miljard Ecu ) -0,3(2) -12 3,5 11,9 10,8 -22,9(2) -25,0 -37,3 -68,6 -140,6 9.4(2) 17.9 18,5 35,4 53,5 
Financieringslekort 
overheidssector 

(% b.b.p.} -3,6(3) -5.4 -5,6 -5,5 -5,4 -O.IC) -0.9 -3.8 -4,1 -3.2 -4.9(^) -4.0 -3,4 -3.3 -22 

% Mutatie 
werkgelegenheid 
Werkloosheid % 

0,3 
5,2 

-1,2 
7,8 

-1,0 
9,5 

-0,8 
10,4 

0,0 
11,0 

2,9 
7,0 

1,1 
7,6 

-0,9 
9.7 

1,3 
9,6 

4.3 
7,3 

1.3 
2,0 

0,8 
22 

1,0 
2,4 

1.7 
2,6 

0,5 
2,8 

(') Bruto binnenlands produkt per werkende. 
(2) Gemiddelde 1977—1980(E.E.G.: EUR9). 
(3) Gemiddelde 1976—1980. 
(*) Gemiddelde 1978—1980. 
Bronnen; Commissie van de Europese Gemeenschappen; O.E.S.O. 
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Europese Investeringsbank 
Algemene gegevens 

De Europese Investenngsbank (EIB) is in het leven geroepen bij het Verdrag van Rome tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. Dit Verdrag is op 1 januarl 1956 van 
kracht geworden. Haar Statuten zijn opgenomen in een aan dit Verdrag gehecht protocol. 

De leden van de Bank zijn de tien Lid-Staten van d e Qemeenschap die alle deetnemen in het 
kapitaal dat op 31 december 1984 Ecu 14 400 mlljoen bedroeg, waarvan Ecu 1 465,715 mlljoen 
gestört of te störten. 

Middelen 
De Bank neemt op de kapitaalmarkten van de Qemeenschap en van derde landen, alsmede op de 
internationale markten, de meeste middelen op die zi] nodig heeft voor haar kredletverlening. 
Taak 
De Bank Is een onafhankelijke. publiekrechteiijke instelling in het kader van d e Gemeenschap; 
volgens artlkel 130 van het Verdrag van Rome is haar taak om zonder winstoogmerk een bijdrage 
te leveren tot een evenwichtige ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. 

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

in haar geh eel en bepaalde projecten die bevorderlljk 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 produktieve investeringen van het midden- en kleinbedrijf, investeringen die rationeel 
energieverbruik, de ontginning van interne energiebronnen of de vervanging van aardolie door 
andere energiedragers beogen, alsmede infrastructuur van regionaal of communautair belang.  
Dergelijke kredieten blijven buiten de balans van de Bank en worden geboekt in de Speciale  
Sectie (zie biz. 90). 
Als agent van Euratom behandelt en administreert de Bank ook de kredieten van deze instelling, 
die door de Commissie worden toegekend. 

Bülten de Gemeenschap 
Volgens 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 soms 
specifiek gegeven voor de financiering van bepaalde projecten van bijzonder belang voor de  
Gemeenschap, bijvoorbeeld op het gebied van de energievoorziening. In het kader van de  
overeenkomsten, protocollen en besluiten inzake de financiële samenwerking van de Gemeen
schap met derde landen of kandidaat-leden van de Gemeenschap. is verschillende malen een 
algemene toestemming voor dergelijke kredietverlening gegeven. telkens tot een bepaatd bedrag 
per land of per groep landen. 
Zo is het werkterrein van de Bank geleidelijk uitgebreid tot 65 landen in Afrika, het Caribische  
gebied en de Stille Oceaan. Portugal. Spanje, Turkije, Joegoslavië, de Maghreb-landen (Algerije.  
Marokko, Tunesië). de Machrak-landen (Egypte. Jordaniè, Libanon Syrië), Israël, Cyprus en Malta.  
In de meeste van deze landen verstrekt de Bank niet alleen gewone kredieten. maar oo k bijzon-
dere 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. overheldsinstanties 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, tot het verbindingsbureau voor het Verenigd  
Koninkrijk te Landen of tot haar contactbureau voor Ghekeniand te Athene, 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 
1(X). boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg, tel. 4379-1  
Afdeling Kredietverlening Italië: Via Sardegna. 38 — 1-00187 Rom, tel 4711-1  
Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk: 
68, Pali Mall — Londen SW1Y 5ES. tel 839 33 51 
Contactbureau te Athene: Odos Ypsilantou 13-15 — GR-10675 Athene, tel. 7249 811  
Contactbureau te Brüssel: Wetstraat 227 — B-1Û40 Brüssel, tel 230 98 90 
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Europese Investeringsbank 

Voorwaarden voor kredietverlening 

De Bank verstrekt kredieten of garanties aan ondernemingen of overheidsbedrijven. welke hun 
rechtsvorm ook zij, of aan overheidsinstanties, ter financiering van projecten die voldoen aan de  
voorwaarden, genoemd in artikel 130 van het Verdrag van Rome, haar Statuten, de besluiten van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende het nieuwe communautaire  
leningsinstrument, of de teksten betreffende de financiële samenwerking tussen de Gemeen-
schap en bepaalde derde landen. Verstrekking is niet afhankelijk van de nationaliteit van de geid-
nemer. 
Met kredieten van de Bank mag slechts een deel van de kosten van een project worden gefinan-
cierd ter aanvulling op eigen middeien van de geldnemers of middelen uit andere bronnen. Uit 
haar eigen middelen financiert de Bank in principe niet meer dan 50 % van de betrokken investe-
ringen in vaste activa. 

Soorten kredieten 
Kredieten ter financiering van een bepaald project kunnen direct aan een onderneming of over
heidsinstanties worden verstrekt of kunnen worden verleend door bemiddeling van een gespecia-
liseerde financleringsinstelling. Behalve deze individuele kredieten kent de Bank ook globale kre
dieten aan financieringsinstituten die daaruit in overleg met de Bank kleinere bedragen toewijzen 
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 bi] voorbaat zijn vastgelegd; 
— kredieten luidende in verscheidene geldsoorten met variabele samenstelling al naar gelang de  

wensen van de kredietnemer en de beschikbare middelen van de Bank; 
— kredieten luidende In een enkele valuta, al dan niet communautair, of in Ecu; 
— binnen bepaalde grenzen, eveneens kredieten tegen variabele rente. 

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

Rentetarfeven 
De rentevoet van een krediet is het gewogen gemiddelde van de rentetarieven die van toepassing 
zijn op de verschillende valuta's en looptljden; 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 z ij daarbij geen winstoogmerk nastreeft, liggen haar rente
tarieven dicht bij de gemiddelde rentevoeten op de kapitaalmarkten. De voor een krediet tegen 
een vaste rente geldende voet of voeten worden in het algemeen vastgetegd bij het afsluiten van 
de financieringsovereenkomst of soms bij storting; deze worden later niet meer gewijzigd. De  
voor kredieten tegen variabele rente geldende voeten worden eike drie maanden vastgesteld. 
Kredieten worden a pari uitbetaald. Aflossingen en rentebetalingen vinden plaats in dezelfde valu
ta's als de stortingen, in het algemeen in halfjaarlijkse annuiteiten. De looptijd en de aflossings-
vrije période worden aangepast aan de kenmerken van het betrokken project. Verstrekking van 
kredieten vindt alleen plaats onder garantie van een Lid-Staat of indien voldoende andere zeker-
heden 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 de uitbetalingsvaluta's, aflossing en 
zekerheden is analoog aan die welke geldt voor kredieten voor eigen rekening van de Bank. 

Rentesubsidles 
Bij sommige kredieten voor eigen rekening of uit het nieuwe instrument, toegekend krachtens de  
bijzondere steun aan de in Italië in 1960 door aardbevingen getroffen gebieden, kunnen rentesub-
sidies van 3 % worden toegekend tot het maximale bedrag waarin de begroting van de Gemeen
schappen te dien aanzien voorziet. 

De voorwaarden voor interventies bulten de Gemeensctiap worden geregeld door de bepalingen 
van de desbetreffende overeenkomsten of besluiten van de communautaire instanties. 
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technologische vernieuwingen van de laatste jaren. 
De private sector lijkt het grootste deel van deze 
toeneming voor zijn rekening te hebben genomen. 
Zo bedroeg de stijging van de investeringen van het 
Britse bedhjfsleven 13%. Nieuwe bedrljfsultrustin-
gen beoogden veelal de modernisering van be-
staande uitrustingen en de consolidatie van vernieu-
wende activiteiten. Zo namen de bedrijfsinvesterin-
gen in Duitsiand over het geheel genomen siechts 
met 2 % toe. maar die In kantoormachines en infor-
matieverwerkende apparatuur met 22 %. 

De inflatie daaide verder aanzienlijk, en wel van 
7,6% in 1983 tot 5,6% in het verslagjaar. De ver-
schillen tussen de diverse Lid-Staten zijn sinds 1983  
teruggelopen, maar zijn nog altijd omvanghjk; terwiji 
het indexcijfer voor het b.b.p. in Duitsiand met min 
der dan 2% steeg (1,9%), was dit in het Verenigd 
Koninkrijk nog 4,2%, in Frankrijk 7%, in Italië 10%  
en in Griekenland 18,1 %. 

Het meest teleurstellende aspect van de economi
sche ontwikkeling was, dat de werkgelegenheld in 
het algemeen niet verbeterde en de werkioosheld 
verder opiiep. Het aantal tewerkgestelde personen 
nam af van 108.2 miljoen in 1980 tot 105,2 miljoen in 
1983. Het verlies aan arbeidsplaatsen in de industrie 
(minus 4 miljoen in de laatste vier jaar), vooral in het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsiand, was namelijk gro-
ter dan de winst aan nieuwe arbeidsplaatsen in de 
dienstensectoren die nu circa 59 % van de totale 
werkgelegenheld voor hun rekening nemen. De da- 
lende werkgelegenheld en de toeneming van het 
arbeidsaanbod leidden in combinatie tot een verdere 
stijging van de werkioosheld. Eind 1984 waren er  
circa 12,9 miljoen geregistreerde werkiozen, tegen-
over 12,2 miljoen eind 1983 en 7 miljoen eind 1980.  
De stijging was vooral fors in lerland, Frankrijk, Italië 
en het Verenigd Koninkrijk, terwiji de werkioosheld 
in Duitsiand zieh stabitiseerde en in Nederland, 
Denemarken en België iets verbeterde. Het werk-
loosheidspercentage was aan het eind van het jaar 
gemiddeld 11 %. 

0,7 % van het b.b.p. in Italië en 3 % in Denemarken 
tot 4 % in Griekenland en 5 % in lerland. Het Duitse 
overschot ten opzichte van zijn E.E.G.-partners is  
fors teruggelopen. 

Er blijven echter grote verschillen in produktiviteit, 
werkgelegenheld en infrastructuur bestaan tussen 
de minder ontwikkelde gebleden en de rest van de 
Gemeenschap. In deze gebleden — veelal nog met 
een plattelandskarakter en een pehfere ligging —  
hebben zieh sinds de eerste oliecrisis van 1973 veel 
minder nieuwe bedrijven gevestigd. Andere, beter 
ontwikkelde industriegebieden kampen met grote 
werkioosheld, verouderde infrastructuur en stede-
lijke achteruitgang. 

Vele traditionele bedrijfstakken in de Gemeenschap 
moesten het hoofd bieden aan scherpe prijsconcur-
rentie ten gevolge van omvangrijke wijzigingen in de 
relatieve factorprijzen en in de marktvraag. Vaak 
moesten produktiecapaciteiten nieuw worden ge-
structureerd en beperkt, zoals bijvoorbeeld in de 
staal-, textiel- en kledingindustrie, de scheepsbouw 
en de automobielsector. Hierdoor is een aanzienlijk 
aantal arbeidsplaatsen verloren gegaan. In de metal 
lurgische ferro- en non-ferrobedrijven is de werkge
legenheld tussen 1980 en 1984 bijvoorbeeld met 
25% teruggelopen; de produktie daaide daarente-
gen met siechts 3 %, zodat de arbeidsproduktiviteit 
sterk moet zijn gestegen. In de textielindustrie ging  
een teruggang in werkgelegenheld met 20% ge-
paard met een daling van de produktie met 6 %. 

In de nationale economieën spelen de hoog-techno· 
logische Industrieën qua produktie-omvang en 
werkgelegenheld nog siechts een beperkte roi. 
Deze industrieën zijn echter strategisch relevant 
voor ontwikkelingen op lange termijn. Hoewel flinke  
vooruitgang is geboekt op het gebied van de elek-
tronica, biotechnologie, ruimtevaart en informatica,  
blijft de verbreiding van innoverende technieken en 
materialen veelal nog verre achter bij die in Japan en 
de V.S. 

De betalingsbaiansen van de Lid-Staten zijn verder 
enigszins naar elkaar toegegroeid. De lopende reke
ning van de Gemeenschap in haar geheel was in 
1984 in evenwicht. Duitsiand, Nederland, België, Lu 
xemburg en, in mindere mate, het Verenigd Konink
rijk — ondanks de mijnstaking — hadden een over
schot en de Franse balans was vrijwel in evenwicht. 
De overige hadden tekorten die uiteen liepen van 

Op energlegebled is de situatie van de Gemeen
schap de laatste tien jaar sterk verbeterd. Hoewel 
de vraag naar energie en aardolie in 1984 voor het 
eerst sinds 1979 weer is gestegen, bleef deze abso-
luut circa 4 % onder het in 1973 bereikte peil, terwiji 
het b.b.p. in die période met bijna 20 % in volume is  
toegenomen. Het aardolieverbruik is met bijna een 
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Bruto rendementen op obligaties 
die op de verschillende kapitaalmarkten in de Gemeenschap 
ter beurze zijn genoteerd en die wat uitgiftevoorwarden 
belreft, vergelijkbaar zijn met die van de Bank. Ten einde 
vergelijking mogelijk te maken zi)n voor het Verenigd 
Koninkrljk en lerland de op halfjaarbasis berekende 
rendementen omgerekend op laarbasis. 

Verenigd 
Duitsland Koninkrijk Nederland Denemarken Eurodollar· 

obligaties 
Frankrijk Italie België lerland 
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derde gedaaid en de netto-invoer is gehalveerd. De 
energievoorziening is ook zekerder geworden, daar 
de communautaire produktie van primaire energie is  
gestegen van 450 miljoen ton aardolie-equivalent in 
1979 tot 510 miljoen in 1983 en de externe voorzie-
ning gediversifieerd is. De ontwikkeling in de richting 
van rationeler energieverbruik en de diversificatie 
van de energievoorziening lijken goed op gang te 
zijn gekomen. 

Ook al lijkt zieh de energiemarkt aldus gestabili-
seerd te hebben, toch blijft de Gemeenschap ge-
confronteerd met enkele grote Problemen. Ge-
noemd kunnen worden de enorme omvang van de 
ollerekening, de blijvende noodzaak van omvangrijke 
investeringen en het probleem van het evenwicht 
tussen de opwekking, transformatie en consumptie 
van energie enerzijds en de milieubescherming an-
derzijds. 

De in 1983 op de kapitaaimarkten heersende onze- 
kerheid hield In 1984 aan. Na een korte période met  
ruimer wordend aanbod werd de markt weer krap- 
per onder invioed van ontwikkelingen in de V.S., die  
zieh later ook tot de andere markten uitbreidden. In 
de tweede helft van het jaar begonnen vervolgens 
de rentevoeten weer te dalen. Tot de zomermaan-
den had namelijk de sterke kredietvraag in de V.S., 
van zowel private als overheidszijde, de opwaartse 
trend van de rentevoeten op gang gehouden, mede  
als gevolg van het streven van de Federal Reserve 
om de inflatie onder contrôle te krijgen. De daarop 
volgende daling van de rente werd teweeggebracht 
door een verlangzaming van de groei van de econo
mische bedrijvigheid en door een vermindering van 
de inflatoire druk, die de autoritelten aanleiding gaf 
tot een verruiming van hun beleid. De rente elders  
stond sterk onder invioed van deze ontwikkelingen 
op de doltarmarkten. Binnenlandse overwegingen in 
verscheidene andere landen onderstreepten de 
wenselijkheid de kredietvoorwaarden verder te ver-
ruimen, maar de mogelijkheid voor de betrokken 
monétaire autoriteiten om de rente omtaag de bren-
gen, werd ook beperkt door de bijna continue ap-
preciatle van de V.S.-dollar op de wisselmarkten. 

Ondanks het grillige renteverloop en de onbesten-
digheid van de wisselmarkten bereikte de omvang 
van de openbare obligatie-emissles op de internatio
nale markt en van buitenlandse emissies op de na
tionale markten een historisch record. In ruime kring 
was gevreesd dat de afschaffing van de withholding  
tax van 30 % op de interest over binnenlandse Ame-

rikaanse obligaties in bezit van niet-ingezetenen, ge-
volgen zou hebben voor de activiteiten op de euro-
dollarmarkt; althans tot nu toe zijn deze gevolgen 
gering gebleken, vooral omdat buitenlandse beleg-
gers prijs bleven stellen op het behoud van hun ab
solute anonimiteit. Emissies van de Treasury in de 
V.S., die speciaal bedoeld waren voor de eurobond-
markt, werden dan ook lauw ontvangen omdat zij 
bestonden ult obligaties op naam. Anderzijds werd 
de eurokapitaaimarkt gestimuleerd door het grotere 
beroep van Amerikaanse ondernemingen op deze 
markt na de afschaffing van de withholding tax. 
Deze ondernemingen behoefden hun emissies im
mers niet meer via financiële dochters eiders te la- 
ten lopen om deze belasting te ontgaan. Van belang 
voor de toegenomen activitelt was ook, dat de mark
ten in Staat bleken zieh aan te passen aan verande-
rende omstandigheden en geheel nieuw ontwikkelde 
en uiterst geperfectioneerde technieken konden 
aanbieden, die rekening hielden met de preferenties 
van geldnemers en een toenemende hoeveelheid be-
leggingsmlddelen op lange termijn bleken te mobili-
seren. 

De onzekerheid over het renteverloop maakte beleg-
ging in floating rate notes aantrekkelijker en de mar 
ges krompen in. De meest kredietwaardlge staten 
deden er hun voordeel mee door de duurdere kre-
dieten die zij van banksyndicaten hadden verkregen, 
te herfinancieren met behulp van floating rate notes  
tegen geleidelijk dalende kosten en ook handelsban-
ken bleven verder middelen op lange termijn vragen 
door middel van de emissle van papier tegen varia-
bele rente. Het aandeel van de traditionele obligaties 
nam daardoor af, hoewel de emissie-activiteit in de 
tweede helft van het jaar a bsoluut toenam, toen de 
rentevoet bleef dalen. De uitgifte van converteerbare 
obligaties nam In de loop van het jaar af, terwijl in de 
herfst veel obligaties werden geëmitteerd met war 
rants die recht gaven op de latere koop van nieuwe 
obligaties. 

De technische vernieuwingen en het steeds ruimere 
gebruik van swaps deden in toenemende mate de 
scheidslijnen vervagen tussen de verschillende le-
ningsinstrumenten. Deze tendentie werd nog ver-
sterkt door liberalìserende maatregelen, in het blj-
zonder van de Japanse autoriteiten, alsmede door  
de afschaffing van de couponbelasting voor buiten
landse beleggers in Duitsland en Frankrijk, evenals 
die in de V.S.; deze afschaffing leidt immers in be-
ginsel tot een vermindering of zelfs het verdwijnen 
van rendementsverschillen tussen binnenlandse en  
euromarkten. 
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Was op de obligatiemarkt dus sprake van toene- 
mende activiteit, op de markt voor de traditionele  
kredieten van banksyndicaten liep deze verder te- 
rug. Daar opiossingen voor de Schuldenproblemen 
van de Derde Wereld-landen lang op zieh lieten  
wachten, was de toegang tot deze markt voor de 
betrokken landen vrijwel versperd. De toeneming 
van de kredietverlening aan Oosteuropese en Aziati-
sche landen kon dit niet compenseren. Tot het 
teruglopen van de traditionele kredietverlening van 
banksyndicaten droeg verder bij, dat hoogwaardige 
geldnemers een sterk toenemend gebrulk maakten 
van goedkopere kredietarrangementen, zoals de af-
gifte van kortlopende notes, gedekt door financie-
ringsfaciliteiten. 

De Duitse obligatiemarkt profiteerde van de steeds  
gunstiger wordende binnenlandse omstandigheden. 
Gewezen kan worden op de daling van de inflatle, 
de consolldatie van de overheldsfinanciën, de nog  
geringe kredletvraag van private zijde en het buiten· 
landse betalingsexcedent. In het eerste halfjaar wer
den deze gunstige factoren nog overschaduwd door  
de ontwikkelingen In de V S., maar In de laatste twee  
kwartalen kon niets de daling van de rentevoeten 
meer tegenhouden. De couponbelasting van 25 %  
op rente over obllgaties In banden van niet Ingezete-
nen werd afgeschaft, in reactie op de overeenkom-
stlge maatregel in de V.S.; dit leldde tegen het elnd 
van het jaar to t een scherpere daling van de rende-
menten op binnenlandse obllgaties dan van die op 
euro-obligaties. 

lasting op bultenlandse aankopen van Franse effec-
ten ondersteunde de daling van de rentevoeten In 
dit land, terwijl de aankondiging van een emissie van 
depositocertificaten siechts voorbijgaande fluctua 
tes in de rendementen veroorzaakte. 

In navolging van de rente In de V.S. en mede als 
gevolg van de heersende sociale onrust, liep ook de 
rente in het Verenigd Konlnkrijk tot de zomer om-
hoog, om vervolgens weer te dalen. 

Na een stijging in het begin van het jaar als gevolg 
van een druk op de wisselkoersen, kwamen de obli-
gatierendementen In België en Luxemburg in een 
langdurige fase van stablliteit. Ze begonnen in het 
Vierde kwart aal evenwel te dalen, toen de emissie-
stroom afnam. De rentevoet In Denemarken Steeg 
aan het begin van het jaar onder invioed van de poll-
tleke onzekerheld en de bultenlandse ontwikke
lingen; het grote betalingsbalanstekort dwong tot 
handhaving van dit hoge peil. 

Voor de financiering van haar middelenbehoefte 
wendde de lerse overheid zieh in toenemende mate  
tot de binnenlandse markt; als gevolg hiervan Steeg 
de rente in dit land in de tweede helft van he t jaar, 
mede onder Invioed van de ontwikkelingen In het 
Verenigd Konlnkrijk. In Griekenland was daarente-
gen sprake van een verrulming van het kredlet. 

In Nederland volgde de rente ongeveer dezelfde 
weg als in Duitsland; hier was Immers sprake van 
een overeenkomstige gunstige binnenlandse en be-
talingsbalanssituatie enerzijds en de Invioed van de 
ontwikkeling In de V.S. anderzijds. De afschaffing 
van de Duitse couponbelasting lijkt geen invioed te  
hebben gehad op de Nederlandse markt, daar bul
tenlandse beleggers In toenemende mate guidens-
obligaties kochten. 

De koersbewegingen binnen het E.M.S. bleven be-
perkt van omvang en er deden zieh geen ernstige 
Spanningen voor. De Franse en Italiaanse kapitaal-
markten waren nog in zekere mate afgeschermd van 
het buitenland, hoewel de controlemaatregelen In 
beide landen werden versoepeld; ook hier daalden 
de ren tevoeten tegen het eind van het jaar, voorna-
melljk dankzij het teruglopen van de inflatle en een 
gunstiger externe positle. De afschaffing van de be-

Het bedrag aan bultenlandse emissies op de markt 
te New York nam toe. Vastrentende emissies wer
den vooral in de tweede helft van het jaar geplaatst, 
toen de rente een dalende tendentie vertoonde, ter
wijl de emissies van floating rate notes In het voor-
jaar een hoogtepunt berelkten, toen de rente aan 
het stijgen was. De rente-ontwikkeiingen In Canada  
kwamen overeen met die In de V.S., maar de 
schommelingen op de Japanse markt waren abso-
luut veel geringer, daar een deel van de Invioed die 
buitenlandse rentevoeten uitoefenden, werd geab-
sorbeerd door een depreciatie van de yen ten op-
zichte van de dollar. Grotere toegankelljkheid van de 
obligatiemarkten in Japan en van de Europese markt 
leldde tot een toenemende stroom van nieuwe emis
sies. De relatleve depreciatie van de Zwitserse frank 
ten opzichte van de dollar en de grote buitenlandse 
en binnenlandse vraag op de Zwitserse kapitaal-
markt veroorzaakten een stijgende tendentie van de 
rentevoet in dat land. 
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Het gebruik dat bij emissies van de Ecu werd ge-
maakt, nam ook in 1984 op opmerkelijke wijze toe.  
Net als de rendementen op de verschillende valuta's  
die samen de Ecu vormen, Stegen ook de rende
menten op Ecu-obligaties enigszins tot medio 1984,  
waarna ze sterk terugliepen. De samenstelling van 
de Ecu kan elke vijf jaar worden herzien; de veran-
dering in de samenstelling die in 1984 plaatsvond, 
had nauwelijks invioed op de obligaîlerendementen, 
omdat de markt al een lichte stijging had ingecalcu-
leerd. De fors toegenomen stroom van nieuwe e mis
sies in deze geldeenheid (3,4 miljard in 1984 tegen-
over 1,9 miljard in 1983) was gericht op private en 
Institutionele beleggers in een steeds groter aantal 
landen. Naast echte euro-emissies werden eveneens 
obligaties ultgegeven, bestemd voor specifieke na
tionale markten, zoals Zwitserland, Denemarken, 
Nederland en de V.S. De omv ang van de totale Ecu-
kredietverlening door banksyndicaten en van de 
afgesloten kredietarrangementen luidende in Ecu,  
Steeg nog sterker dan de emissie-activiteit. 

waar deze toenam tot 50 % of meer per jaar. In en-
kele van deze landen groeide de uitvoer echter fors  
en verbeterde de betalingsbalans. Spanje had voor 
het eerst sinds vijf jaar een overschot op de lo-
pende rekening. Desondanks blijven de buiten-
landse schulden van de Middellandse-Zeelanden 
een moeilijke zaak. Zo riepen Joegoslavlë en Ma
rokko weer de hulp in van het I.M.F., de crediteuren-
landen en de handelsbanken om hun schuldverbin-
tenissen te herstructureren. 

Vele van de ongunstige factoren die in 1983 moeilijk-
heden hadden veroorzaakt voor de A.C.S.-landen, 
hielden ook in 1984 aan. Zo kan vooral worden ge-
wezen op de dating van de voedselproduktie in ver
band met de katastrofale droogte die verschillende 
delen van Afr ika teisterde, en de verdere appreciatie 
van de waarde van de VS-dollar. De A.C.S.-landen 
profIteerden nauweiijks van het economische herstel 
in de wereld en van de groei van de internationale 
handel. omdat o.a. de oogst van agrarische export-
produkten zó gering was, dat de lichte verbetering 
van enkele marktprijzen onvoldoende was om deze 
landen bevredigende ontvangsten te verschaffen. 

* 
Φ « 

De economische toestand in de landen buiten de 
Gemeenschap waar de Bank activiteiten kan ont-
plooien op grond van financiële samenwerkingsover-
eenkomsten, bleef moeilijk. Terwijl in enkeie Middel
landse-Zeelanden sprake was van een zieh herstel
lende economische groei. stagneerde of daalde het 
b.b.p. in de meeste A.C.S.-landen. 

Drie van deze landen, Portugal, Turkije en Joegosla 
vlë, werkten verder aan de met hulp van het I M.F. 
opgestelde stabilisatieprogramma's; zij deden dit  
met uiteenlopend succès. In Turkije was sprake van 
fors groeiherstel. De produktie in Spanje en Joego 
slavlë nam in bescheiden mate toe, maar het b.b.p. 
in Portugal stagneerde. In alle Mid dellandse-Zeelan
den bleef de werkloosheid een ernstig vraagstuk. In 
de meeste van deze landen bleken bovendien de te-
korten van de overheidssector moeilijk beheersbaar; 
zij Stegen veelal boven de doelstellingen uit. In ver
band hiermee bleef ook de inflatie een groot pro-
bleem, met name in Israël. Joegoslavië en Turkije, 

Voor vele A.C.S.-landen is het moeilijk geworden om 
kredieten tegen marktvoorwaarden te verkrijgen. De 
stroom van externe middelen kromp verder In en 
bestond nog voornamelijk uit hulp tegen zachte 
voorwaarden. Dikwijis werd deze hulp gebruikt ter fi 
nanciering van lopende uitgaven, afiossingen op 
vroeger aangegane leningen, de herstructurering 
van ondernemingen of de rehabilitatie van be-
staande bedrijven. Nieuwe investeringen zijn dan 
ook Schaars geworden. De aanhoudende of zelfs 
nog toenemende begrotingstekorten vereisten addi-
tionele maatregelen en aanpassingen met hulp van 
de Wereldbank en het I.M.F. De toenemende ex
terne tekorten brachten sommige landen tot verdere 
restricties bij de invoer, die weer aanleiding gaven 
tot tekorten aan grondstoffen en reserve-onderdelen 
bij vele bedrijven. Deze verschijnselen doen zieh  
minder sterk voor in landen met een vhj convertibele 
valuta of landen die aangesloten zijn bij valutazones.  
Desondanks is het voor een toenemend aantal  
A.C.S.-landen noodzakelijk geworden de buiten- 
landse schuld periodiek te herstructureren. 

De aanhoudende achteruitgang van de economische 
toestand in deze landen gedurende de laatste vijf 
jaar leid de tot frequente herziening van he t door de 
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nationale autoriteiten gevolgde economische beleid.  
Dit vereiste een grotere coördinatie van Internatio 
nale financiële instellingen en bilaterale hulpverle- 
ners teneinde hun activlteiten op elkaar af te stem
men, dear deze thans vaak afhankeli jk moesten wor
den gemaakt van bepaalde beleidsdoeistellingen. 
Wisselkoersaanpassingen, deregulering van de eco 
nomie en hernieuwde aandacht voor de private sec 
tor behoorden tot de meest gangbare maatregelen 
die door verscheidene A.C.S.-landen op economlsch 

gebied werden genomen. Daarnaast zijn dikwijis de 
aan agrarische producenten betaalde prijzen ver-
hoogd om op lange termijn de levensstandaard van 
de plattelandsbevolking gunstig te beïnvioeden. de 
binnenlandse produktie te bevorderen en de agrari
sche import te beperken. Voor produktieve ultbrei-
dingslnvesteringen bleef weinlg ruimte en het accent  
werd hier dan ook verder eerder gelegd op de In-
standhouding van reeds verrichte Investeringen met  
een zeker perspectief, dan op nieuwe projecten. 

Communautaire beleidsiijnen 

Tegen deze achtergrond van bescheiden economi
sche groel en nog verder stijgende werkloosheld In 
Europa heeft de Europese Raad tljdens zijn drie 
bijeenkomsten, respectievelljk te Brüssel, Fontaine 
bleau en Dublin, verschlllende belanghjke richtsnoe-
ren aanvaard voor de werking en de verdere ultbouw 
van de Europese Gemeenschap. De volgendo zijn 
van bijzonder belang voor de Bank: 

— convergentie van het economische beleid en  
communautaire maatregelen, waarmee produktieve 
investeringen en daardoor een krachtig en blijvend 
economlsch herstel kunnen worden bevorderd; 

— ontwikkeling, in nauw overleg met de betrokken 
industrieën en organisaties in de Gemeenschap, van 
het wetenschappelijk en technologisch potentieel 
van Europa; 

— verslerking van de interne markt, met name door  
vermindering van de technische en administratieve 
handelsbelemmeringen, opdat het Europese be-
drljfsleven meer profiteert van de communautaire di-
mensie. Als bijzonder dringend werden de volgendo  
punten beschouwd; tenuitvoerlegging van een ge-
meenschappelijk vervoersbeleid en een vervoersin-
frastructuurprogramma van communautair belang, 
volledig gebruik van de bestaande financieringsin-
strumenten ten dienste van het beleid van de Ge
meenschap, inclusief de stimulering van produktieve 

investeringen, en het cpenstellen van de overheids-
opdrachten van de Lid-Staten voor Europese onder-
nemingen. 

De Raad heeft tevens nog eens het zeer grote be
lang onderstreept, dat aan regionale ontwikkeling 
moet worden gehecht. Hij was van oordeel, dat de 
structuurfondsen doeltreffende instrumenten moes
ten worden voor een communautair beleid tot het 
wegnemen van regionale achterstanden in ontwikke
ling en tot de omschakeling van gebieden waar de 
Industrie achteruitgaat, tot bevordering van een dy
namische en concurrerende landbouw door handha-
Ving en ontwikkeling van doeltreffender landbouw-
structuren, met name in probleemgebieden, en tot 
bestrijding van de werkloosheld, in het bijzonder de 
jeugdwerkloosheid. De coördinatie van de verschil-
lende communautaire fondsen dient daarvoor te  
worden verbeterd. 

Ten aanzien van de monétaire en financiële integra-
tie bevestigde de Raad opnieuw, dat de Ecu het 
centrale element en de pijler van het E.M.S. vormt. 
De Raad verheugde zieh over de spontane ultbrel-
ding van het particulière gebruik van de Ecu en  
achtte het van belang om de in de Gemeenschap 
beschikbare besparingen in stärkere mate te doen 
bijdragen tot de financiering van de investeringen. 
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Op sociaal gebied onderstreepte de Raad de nood-
zaak om jonge mensen op te leiden tot de sectoren  
en beroepen van de toekomst. 

tentieei van de regio in plaats van de meer traditio-
nele benadering, in casu kapitaaloverdrachten ter 
financiering van Investeringen. 

Uitbreiding 

De Qemeenschap zette de onderhandelingen over  
de toetredlng van Spanje en Portugal tot de Euro- 
pese Gemeenschappen voort; deze leidden eind  
maart 1985 tot overeenstemming. Na parlementaire  
ratificatie zulien Spanje en Portugal op 1 januari  
1986 toetreden tot de Qemeenschap en daarmee  
o. a. ook tot de Bank door deei te nemen in haar 
kapitaal, zodat zi] na die datum volledige toegang  
krìjgen tot de kredietverlening van de Bank overeen- 
komstig de daarvoor geldende richtiijnen van haar 
Raad van Gouverneurs. Naar aanleiding van een 
aanbeveling van de Raad van M inisters van de Ge
meenschappen had de Raad van Gouverneurs van 
de Bank deze In 1984 reeds gemachtigd de finan-
ciele samenwerking vòór de toetreding van deze 
landen voort te zetten; de Bank kan daartoe gedu-
rende de période juli 1984 tot december 1985 in 
Portugal kredleten toekennen tot een bedrag van 
Ecu 150 miljoen en in Spanje gedurende dezelfde 
Periode tot een bedrag van Ecu 250 miljoen. 

* » * 

In het communautaire beleid hebben zieh verschil-
lende ontwikkelingen voorgedaan die van belang wa
ren voor de activiteiten van de Bank; deze ontwikke
lingen betroffen de regionale ontwikkeling, de ener-
gievoorziening, het vervoer, de milieubescherming 
en de betrekkingen met landen buiten de Qemeen 
schap. 

Die nieuwe verordening over het Europese Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling Is op 1 januari 1985 in 
werking getreden. De belangrijkste vernieuwingen in 
deze verordening betreffen de verhoging van de 
subsidiepercentages, de geleidelijke invoehng van 
programmafinanciering naast projectfinanciering en  
een sterker accent op een gecombineerde benade
ring van speciale probleemgebieden door alle com 
munautaire financieringsinstrumenten tegelijkertijd. 
Andere vernieuwingen zijn de vervanging van het 
stelsel van nationale quota door beneden- en boven-
grenzen voor de steunverlening uit het fonds en het 
belang dat wordt toegekend aan maatregelen voor 
een betere benutting van het eigen ontwikkelingspo-

De Raad van de Europese Gemeenschappen heeft  
een resolutie aangenomen inzake een verbeterd ba- 
sisprogramma voor energiebespahngen van de Lid- 
Staten en heeft verdere besprekingen gewijd aan de  
nieuwe communautaire doelstellingen ten aanzien  
van het energiebeleid op lange termijn. Deze doel 
stellingen zijn: grotere integratie en flexibiliteit in het  
voorzieningsstelsel teneinde onverwachte verande- 
ringen in aanbod en prijzen te kunnen opvangen,  
met name door de koppelìng van elektrlciteits- en 
gasdistributienetten; grotere energie-efficiëntie; ra-
tioneler phjsbeleid voor energieprodukten; intensi-
vering van de exploratie van gas- en olie-afzettin-
gen; verbeterde opvang van eventuele aanbodscri-
ses in de olievoorziening; bevordering van het ver-
bruik van steenkool en de ontwikkeling van nieuwe 
verbrandingstechnieken die het milieu niet belasten;  
modernisering van de Europese steenkoolnijverheid; 
stimulering van de vervanging van aardolie door 
elektriciteit voortgebracht op basis van kernenergie 
en/of vaste brandstoffen; de noodzaak nieuw gas-
aanbod te vinden voor de jaren negentig en de ver
dere ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare ener-
giebronnen. Krachtens het Euratom-verdrag heeft 
de Commissie een nieuw indicatief kernenergie-
programma voor de jaren tot 1995 g epubliceerd; in 
dat jaar zou de kernenergie 40 % van het totale elek-
triciteitsverbruik voor haar rekening moeten nemen, 
tegenover 26 % in 1984. 

Totale communautaire energleflnanclering 
1981—1984 

(mil). Ecu) 

Kredieten en garanties 
E.I.B. 
Nieuw instrument 
E.G.K.S. 
Euratom 

5 416.9 
667,0 
925,4 
547,4 

7 556,7 

Subsidies 3 469,9 
E.F.R.O. 1 517,6 
Overige 1 952,3 

Totaal generaal 11026,6 
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De Raad van Ministers heeft voorts besloten tot een 
gemeenschappelijke aanpak van de verbetering van 
de vervoersinfrastructuur van communautair be 
lang; besloten Is tot een bijzondere financiële steun 
van de E.E.G. en tot een gecombineerd gebruik van 
communautaire en nationale financieringen. Dit de 
communautaire begrotingen voor 1983 en 1984 zijn 
bedragen ter beschikking gesteld voor een beperkt 
aantal projecten die beogen het verkeer op enkele 
voorname intracommunautaire verbindingen te ver-
gemakkelijken. Deze bedragen vormen een welkome 
aanvulling op de aanzienlijke kredieten die de Bank 
reeds voor dit doel ter beschikking heeft gesteld en 
sinds kort ook uit het nieuwe instrument ter be
schikking stelt. 

wind van de Bank over haar activlteiten aanvaard; 
hiermee heeft de Raad van Gouverneurs een aantal 
richtlljnen vastgelegd voor de toekomstige werk-
zaamheden van de Bank, naast de aigemene richtlij-
nen van 1958 (i), die van kracht blijven. 

1. Voor projecten waarvoor de Bank kredieten ver-
strekt, zljn de plafonds voor de communautaire  
flnancierlngsbijdrage vastgesteld op de volgende 
percentages van de totale projectkosten: 

— 50 % voor kredieten, ongeacht of het hierbij gaat 
om kredieten van een enkel communautair instru
ment of om de totale kredìetverlenlng van meerdere 
Instrumenten; 

Het milleubeleld van de Commissie is meer en meer 
gericht op de tenuitvoerlegging van actieprogram-
ma's die eerder het voorkomen van verontreinigin-
gen beogen dan remedies achteraf. (Voor de activi-
teiten van de Bank op dit gebied zie biz. 32) 

De Europese Investeringsbank organiseerde van 13 
tot 15 juni 1984 de vljfde bijeenkomst van het Com
mittee of International Development Institutions on 
the Environment (CIDIE). Mede op basis van door 
het personeel van de Bank voorbereide documenten 
werd tijdens deze bijeenkomst diepgaand gediscus-
sieerd over de vraagstukken in verband met zure re-
gen, het gebruik van pesticiden in minder ontwik-
kelde landen, bescherming van de gezondheld in de  
industrie, bodemconservatie en geïntegreerde plan-
ningprocedures. 

— 70 % bij cumulatie van communautaire kredieten 
en subsidies ter financiering van één enkel project. 

Toestemming kan worden gegeven tot hogere pla
fonds voor communautaire financiering van infra-
structuurprojecten in regionale ontwikkelingsgebie-
den, evenals voor andere prioritaire projecten (in het 
bijzonder projecten die samenwerking tussen on-
dernemingen in verschillende Lid-Staten beogen of 
milieubeschermingsprojecten), indien de uitvoering  
van deze projecten in gevaar zou worden gebracht  
of ernstig zou worden vertraagd bij ontbreken van 
deze ruimere financieringsmogelijkheid. 

2. De Bank dient een actieve rol te speien bij de  
tenuitvoerlegging van het communautaire milieube-
schermingsbeleld. Dit beleld is vooral gebaseerd op 
het beginsel „de vervuiler betaalt" en op gezamen-
lijke actie ter harmonisering van de nationale stan-
daarden. 

Richtlijnen van de Raad 
van Gouverneurs 

Deze beleids- en richtlijnen hebben de kredìetverle 
nlng van de Europese Investeringsbank in het alge-
meen beinvloed. Een aantal hiervan vinden hun meer 
specifieke weerslag in de aanbevelingen voor het 
kredietbeleid van de Bank, die de Raad van Gouver 
neurs tijdens de jaarvergadering van 4 juni 1984 
heeft gedaan. 

De Bank kan haar financieringscriteria verruimen 
met een categorie projecten die aanmerkelijk bijdra-
gen tot de milieubescherming, bijvoorbeeld de zui-
verheid van lucht en water, ook binnenwater. Hier-
onder vallen tevens milieubeschermingsinstallaties 
voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. waar 
deze ook zijn gevestigd. Waar sp rake is van bijzon
dere omstandigheden kan een aanvullende financie
ring worden geboden tot 10 % van de totale project
kosten ter financiering van milieubeschermingsinstal
laties die verder gaan dan de geldende voorschriften 
vereisen. 

De Bank zai anderzijds altijd moeten insisteren op 
strikte toepassing van nationale en communautaire 

Tijdens deze vergadering heeft de Raad van Gouver 
neurs namelijk een rapport van de Raad van Be-

(1) Gepubliceerd in de brochure ..Statuten en andere bepalingen betref 
fende de E.I.B.", die .gratis bij de E.I.B, verkrijgbaar Is. 
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voorschriften ten aanzien van de milieubescherming. 
Bij ontstentenis van dergelijke voorschriften dient zlj 
te pogen promotore bewust te maken van milieupro-
blemen en hun opiossing, in het bijzonder teneinde 
hen te overreden de minst verontreinigende opios
sing te kiezen, voor zover deze de rendabiliteit 
van het project niet aantast, en in elk geval reeds 
thans te voorzien in de mogelijkheid later adequate 
zulveringsinstallaties aan het project toe te voegen. 

Bij de overredingspogingen waartoe de Bank is 
gehouden, zai de aandacht van promoters worden  
gevestlgd op de lopende ontwikkelingen op milieu-
gebied bij de communautaire instellingen. 

Bij de evaluatle van de economische haalbaarheid 
van projecten dient ook hun globale invloed op het 
milieu te worden betrokken. De Bank zou bijzonder 
strenge criteria moeten aanleggen bij projecten die 
op aantoonbare wijze tot grensoverschrijdende ver-
ontreinigingen zullen leiden; zij zou dienen af te zien 
van deelneming in de financiering van dergelijke pro
jecten, indien deze ernstige schade kunnen veroor-
zaken. 

kan stelien van het uitschrijven van internationale  
aanbestedingen". 

In het bijzonder dient te Bank blijvend eerbiediging 
te eisen van de communautaire richtlijnen op het ge-
bled van overheidsopdrachten, waar die bestaan. Zij 
dient promoters in overheids- en private steer te  
overreden ook een beroep op de internationale me-
dedinging toe te laten, waar dergelijke richtlijnen 
niet bestaan. De Bank dient hierbij dynamisch en 
pragmatisch te werk te gaan, rekening houdend met  
de kenmerken van de verschillende projecten, de  
sectoren waarop deze betrekking hebben en hun 
lokatie. 

In overweging nemend welke vooruitgang meer in 
het aigemeen in de Gemeenschap wordt behaald bij 
de opening van markten voor overheidsopdrachten 
op niet-discriminatoire basis, is de Bank in laatste 
instantie bereid om samen met de andere com 
munautaire financieringsinstrumenten het bedrag 
van een krediet te verminderen of de toekenning te  
weigeren, wanneer althans een aanztenlijk deel van 
het betrokken project niet zou worden opengesteld 
voor internationale openbare inschrijving en hiervoor 
geen bevredigende verklarlng zou worden gegeven. 

Dezelfde beginselen dienen geieideiijk te worden 
toegepast op projecten die de Bank financiert in de 
landen die kandidaat voor toetreding zijn, Spanje en  
Portugal. Bij de overige operaties buiten de Ge
meenschap dient de Bank zieh te onthouden van de 
financiering van projecten die de international aan-
vaarde normen ernstig zouden overschrijden, een en  
ander met inachtneming van de bijzondere ecologi- 
sehe Problemen van de betrokken landen. De Bank 
zaI op het gebied van het milieu dienen blijven sa 
men te werken met internationaie en regionale orga 
nisâmes en financieringsinstellingen. 

3. Internationale mededinging bij aanbestedingen  
kan een essentiële voorwaarde zijn voor doeltref-
fende tenuitvoerlegging van een project en voor de 
totstandbrenging van een ware gemeenschappelijke 
markt. De Bank dient haar pogingen voort te zetten 
en uit te breiden om promotore te overreden een zo 
ruim mogelijk beroep op deze Internationale mede
dinging te doen, zieh daarbij baserend op haar Sta
tuten die voorschrijven dat zij ervoor waakt, „dat 
haar gelden op de meest rationele wijze in het be
lang van de Gemeenschap worden aangewend" en  
dat ,,noch de Bank noch de Lid-Staten als voorwaar-
den (mögen) stellen dat uitgeleende gelden in een 
bepaalde Lid-Staat worden besteed", terwijl tevens 
de Bank ,,het verstrekken van leningen afhankelijk 

4. Naast haar traditionele prioritaire doelstetlingen 
(regionale ontwikkeling, energievoorziening, infra-
structuur van gemeenschappelijk belang) zaI de 
Bank ook openstaan voor de financiering van pro
jecten die de toepassing van geavanceerde techno- 
logleën in de Gemeenschap kunnen bevorderen, 
wanneer zij passen in het kader van het communau 
taire en nationaie industriebeleid. 

Dergelijke projecten dienen een wezenlijk nieuwe 
speerpunttechnologie te vertegenwoordigen in de 
Gemeenschap of de voortbrenging van nieuwe, 
technologisch geavanceerde Produkten in de Ge
meenschap te beogen; het kunnen ook projecten 
zijn die in technologisch opzicht tot nieuwe produk-
tieprocessen leiden, d.w.z. projecten die niet siechts 
beperkt blijven tot een modernisering van het pro-
duktieproces of tot toepassing van reeds in ruime 
mate aanvaarde technieken. Bijzondere aandacht 
moet hierbij worden besteed aan projecten die de 
industriële samenwerking tussen ondernemingen in 
verschiilende Lid-Staten beogen. 

5. De Raad van Gouverneurs beveelt aan, dat de 
Bank haar inspanningen voortzet om haar uitste-
kende kredietstanding op de kapitaalmarkten ter  
wereld te consolideren, maar tevens aandacht blijft 
besteden aan de ontwikkeling van nieuwe markten 
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en technieken. Tagen deze achtergrond Is de Bank 
gemachtigd om bij wljze van proef middelen tegen 
varlabele rente op te nemen en deze middelen tegen 
identieke voorwaarden door te geven aan daarvoor 
geschikte cliënten tot een totaaibedrag van hoog-
stens Ecu 500 miljoen. Evenals in het verleden, dient  
verder het beleid van de Bank erop gehöht te zijn 
een passend deel van haar middelen op te nemen in 
de Lld-Staten — met inbegrip van eventuale Ecu-
leningen — voor zover de omstandigheden op de 
verschillende markten dit toelaten. 

Ontwikkelingssamenwerking 

In tabel 9 op biz. 68 wordt een overzicht gegeven 
van de thans geldende overeenkomsten, protocollen 
en akkoorden die voorzien in een financlële samen-
werking. 

Op 8 december 1984 is de derde overeenkomst van 
Lomé ondertekend, die een looptijd van 5 jaar heeft. 
Deze overeenkomst brengt een associatie tot stand 
tussen de 10 Lid-Staten van de E.E.G. en 65 landen  
in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan 
(A.C.S.-landen), met inbegrip van Mozambique. De 
nieuwe overeenkomst za! in werking treden na vol-
tooiing van de ratificatieprocedures in de verschil
lende landen (waarschijnlljk begin 1986). Tot dat mo
ment zullen de werkzaamheden op grond van een 
overgangsmaatregel worden voortgezet krachtens 
de tweede overeenkomst van Lomé. 

De totale financlële steun in het kader van de 
nieuwe overeenkomst is vastgesteld op 8 500 mil
joen ten behoeve van de A.O.S.-landen en 120 mil
joen ten behoeve van de landen en gebieden over-
zee (L.G.O .). Dit bedrag omvat kredieten voor eigen  
rekening van de Bank tot een bedrag van hoogstens 
1 120 miljoen (1 100 miljoen in de A.C.S.-landen en 
20 miljoen in de L.G.O.), waarbij een rentesubsidie 
van 3 % zal worden toegekend ten laste van het be
drag bestemd voor subsidies van het Europese Ont-
wikkelingsfonds (E.O.F.). Namens de Gemeenschap 
is de Bank tevens de toekenning opgedragen van 
615 miljoen uit middelen van het E.O.F., bestemd 
voor de verstrekking van risicodragend kapitaal (600  
miljoen In de A.C.S.-landen en 15 miljoen in de 
LG.O.). 

Van de bljzondere aspecten van de derde overeen
komst van Lomé kunnen worden genoemd: een ver

stärkt streven naar doelmatigheid van de program-
matie van de steun, gebaseerd op overleg met elk  
afzonderlijk A.C.S.-land; doel is niet alleen projecten 
en acties te identificeren, doch ook en vooral de 
sectoren waarin de steun van de Gemeenschap 
dient te worden geconcentreerd, de ontwikkelings-
doelstellingen en prioriteiten, aismede de meest ge
schikte middelen en maatregelen voor de verwezen-
lijking daarvan. Velgens de overeenkomst zal de fi 
nanciering van produktieve projecten en actiepro-
gramma's in de sectoren industrie, agro-industrie, 
toerisme en mijnbouw, aismede de daarmee ver 
band houdende voortbrenging van energie, trans-
portvoorzieningen en telecommunicatie, prioritair 
geschieden door middel van kredieten voor eigen  
rekening van de Bank en risicodragend kapitaal. Dit 
sluit de mogelijkheid niet uit, dat de Bank voor haar  
eigen rekening produktieve projecten en actiepro-
gramma's financiert in andere sectoren, met name  
op het gebied van de industriëie cultures, voor zover 
die beantwoorden aan haar criteria. Speciale aan-
dacht wordt bovendien besteed aan herstel, ge-
zondmaking, sanering of herstructurering van eco-
nomisch rendabele projecten die tijdelijk uitgescha-
keld zijn of onvoldoende lopen, aismede aan het on-
derhoud van bedhjfsuitrustingen en ondernemingen. 
Te dien einde zal de samenwerking veel meer dan 
vroeger worden gericht op met name de steun tij-
dens de aanloopperiode of tijdens de saneringsfase 
van de betrokken bedrijven. 

Tijdens de overgangsperiode zal de Bank samen  
met de Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen de nodige werkzaamheden verrichten en de 
voorbereidende contacten opnemen met het oog op 
de tenuitvoerlegging van de nieuwe overeenkomst. 
Te dien einde zal worden deelgenomen aan de mis 
sies naar aile A.C.S.-landen ter programmering van 
de communautaire steun. 

De Raad van de Europese Gemeenschappen heeft 
een begin gemaakt met een bespreking van de 
voorstellen van de Commissie ten aanzien van een 
algeheel Middeiiandse-Zeebeield in het kader van 
de uitbreiding van de Gemeenschap en de toekom-
stige commerciële en financlële samenwerking tus
sen de komende twaaif Lid-Staten en hun partners 
rond de Middellandse Zee. 

Met looptijd tot 31 december 1988 is op 1 mei 1984  
een tweede financieel protocol tussen Cyprus en de 
E.E.G. in werking getreden. Het voorziet in financiële 
steun tot in totaal 44 miljoen, waarvan 28 miljoen 
aan kredieten voor eigen rekening van de Bank en 
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Communautaire beleidslijnen 

16 miljoen uit de communautaire begroting (10 mil- plaats in Oktober en november 1984. Boven de be-
joen aan len ingen tegen bijzondere voorwaarden en dragen toegekend krachtens het eerste protocol,  
6 miljoen subsidies). had de Raad van Gouverneurs de Bank in aprii 1984 

gemachtigd om een krediet voor eigen rekening te 
Préliminaire besprekingen met Joegosiavië ter voor- verstrekken ter financiering van verdere wegvakken 
bereiding van een tweede financieel protocol vonden van de transjoegoslavische autoweg (zie biz. 69). 
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De kredietverlening ten behoeve van produktieve investeringen. vooral 
in de industrie, is sterk toegenomen van 1565 miljoen in 1983 tot  
2 140 miljoen in het versiagjaar Hiervan bestond 1 587 miljoen —  
waarvan 771 miljoen ait het nieuwe instrument — uit globale 
kredieten, hoofdzakelijk ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. 
Uit lopende globale kredieten zijn 4 624 kleinere projecten 
gefinancierd (waarvan 2 600 uit middelen van het nieuwe instrument). 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

Algemeen overzicht 
Voor projecten in de Lid-Staten heeft de Bank In 1984 voor eigen rekening kredieten verleend tot een 
bedrag van 5 013,1 miljoen; in 1983 was dit 4 255,7 miljoen (1). De kredietverlening uit het nieuwe instrument 
beiiep 1 181,8 miljoen en lag daarmee op ongeveer hetzeifde peil als in het voorafgaande jaar (1 211,8  
miljoen) (2). De totale kredietverlening in de Gemeenschap Steeg hiermee van 5 467,5 miljoen tot 6194,9  
miljoen, of met 13 Vo (in 1983 bedroeg de stijging 29 %). 

De kredietverlening voor eigen rekening van de 
Bank was grotendeels geconcentreerd op investe
ringen in de minder ontwikkelde gebieden en op  
projecten die de energie-afhankelljkheid van de Ge
meenschap kunnen verminderen. Overeenkomstig 
de geldende richtlijnen ten aanzien van het nieuwe 
instrument was de kredietverlening uit dit instrument  
in toenemende mate bestemd voor de financiering 

van produktieve investeringen van het industriële  
midden- en kleinbedrijf buiten de regionale ontwik-
kelingsgebieden. 

0) Zie kader hieronder. 
(2) Zie kader op biz. 29, 

Kredieten en garanties voor eigen rekening van de Bank 
De doeisteiiingen van economisch beleid, die gelden voor de kredietverlening voor eigen rekening van 
de Bank in de Gemeenschap, zijn vastgeiegd in artikei 130 van het Verdrag van Rome, alsmede In de 
Statuten van de Bank en In de algemene richtlijnen die de Baad van Gouverneurs voor haar kredletbeleld 
heeft gegeven. Op grond hiervan worden In de praktljk de volgende Investeringen gefinancierd: 

— In de eerste plaats inves teringen in produkt iesectoren en infrastructuur, die kunnen bijdragen tot de 
economische groei in probleemgebieden: investeringen van regionaal belang; 

— investeringen die van gemeenschappelijk belang zijn voor verschiiiende Lid-Staten of voor de Ge
meenschap in haar geheel, alsmede investeringen die de modernisering of omschakeiing van bedrijven 
beogen, of die nieuwe economische activlteiten helpen scheppen, welke nodig zijn in verband met de 
geleidelijke totstandkoming van de Gemeenschappelijke markt. 

In deze categorie vallen In het bijzonder: 

— Investeringen op het gebied van de energievoorziening, die kunnen bijdragen tot vermindering van de 
aardolie-afhankelljkheld van de Gemeenschap: ontginning van de interne energiebronnen, rationeel ener-
gieverbruik, diversificatie van de invoer; 

— investeringen tot modernisering of omschakeiing van bedrijven, voor zover noodzakelljk in verband 
met de geleidelijke totstandkoming van de gemeenschappelijke markt of met het opvangen van structu 
rels moeilijkheden, investeringen die specifiek bijdragen tot een verbetering van he t concurrentievermo-
gen van de communautaire Industrie door ontwikkeiing en Invoering van nieuwe of geavanceerde tech-
nieken of wel Investeringen die voortvioeien uit de nauwe technische en economische samenwerking 
tussen ondernemingen In verschiiiende Lid-Staten; 

— infrastructuur van communautair of gemeenschappelijk belang, die bijdraagt tot de Europese eco
nomische integratie (vervoers- en telecommunicatieprojecten die de onderlinge verbindingen moeten 
verbeteren) of die bijdragen tot het bereiken van communautaire doeisteiiingen op het gabled van bij 
voorbeeld de miiieubescherming. 

Overeenkomstig artlkel 20 van haar Statuten waakt de Bank ervoor ,,dat haar gelden op de meest ratlo-
nele wljze In het belang van de Gemeenschap worden aangewend" en wordt een project siechts gefinan
cierd, Indien de ultvoering daarvan ,,bijdraagt tot een verhoging van de economische produktivitelt In het 
algemeen en eveneens tot de verwezenlljklng van de gemeenschappelijke markt". 
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Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

Voor de wederopbouw van de door aardbevingen 
geteisterde regio's Campanië en Basilicata zijn kre-
dieten verstrekt met een rentesubsidie van 3 % per 
jaar ten laste van de algemene begroting van de Ge-
meenschappen; deze kredietverlening beliep 51,9  
mlljoen voor eigen rekening van de Bank en 14,6 mil-
joen uit het nieuwe instrument. Met inbegrip van de 

in voorgaande jaren reeds voor dit doel toegekende 
kredieten is van het maximumbedrag van 1 miljard 
dat voor deze hulp was vastgelegd C), thans 858,6  
miljoen toegezegd, waarvan 597,5 miljoen uit het 
nieuwe instrument. 

(1) Besluit van de Raad 81/19/E.E.G. van 20. 1. 1981. 

De kredietverlening op het gebied van communautaire beleldsonderwerpen 
Hoewel men zieh op nationaal en regionaal niveau  
belangrijke, door de Gemeenschap ondersteunde 
inspanningen heeft getroost om de regionale dispa-
rlteiten te verminderen, blijven deze nog aanzienlijk, 
zowel wat inkomen per hoofd als wat werkloosheid 
of voorzieningsniveau betraft. Dit blijkt duidelijk uit 
het tweede periodieke verslag dat de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen in 1984 heeft 
gepubliceerd over de regio's van Europa. Deze dis-
pariteiten verminderen is een van de hoofddoelstel-
lingen van de Gemeenschap; een dergelijke vermin-
dering kan immers niet alleen de economische inte 
grate bevorderen, maar is tevens voorwaarde voor 
een evenwichtige en ongestoorde ontwikkeling van 
de gemeenschappelijke markt. 

Daarom is de financiering van projecten die kunnen 
bijdragen tot de ontwikkeling van probleemgebie-
den in de Gemeenschap sinds de oprichting van de 
Bank haar b elangrijkste werkterrein. Haar kredietver

lening is dientengevolge sterk geconcentreerd In de 
Lid-Staten met de ernstigste structurele Problemen: 
57,4 % van het in totaal toegekende bedrag was be-
stemd voor projecten in Italie, Griekenland en ler-
land, en 34 % voor projecten in Frankrijk en het Ver-
enigd Koninkrijk. 

De regionale kredietverlening voor eigen rekening 
van de Bank beliep in 1984 3 085,5 miljoen (In 1983:  
2 843,2 miljoen) en vertegenwoordigde aldus 62 %  
van de to tale kredietverlening in de Lid-Staten. Daar-
bij komen nog de regionale kredieten uit het nieuwe 
instrument (195 miljoen). Het totale bedrag dat voor 
regionale ontwikkelingsprojecten ter beschikking is  
gesteld, beloopt dus 3 280,5 miljoen. Twee derde 
hiervan was bestemd voor de gebieden die in het 
licht van het communautaire regionale beleid de 
hoogste prioriteit hebben verkregen of voor gebie
den waar het nationaal produkt per hoofd minstens 
20 % lager ligt dan gemiddeld in de Gemeenschap. 

label 3: Kredietverlening voor eigen rekening in 1984 
Onderverdeeld naar land, economische doelstelling en sector 

(mil). Ecu) 

Doelstelling Sector 

Regio-
naal 

belang 

Energie-
voorzie-
ning (1) 

Infrastruc-
tuur van 

communauteir 
belang 

Modernise- 
ring, omscha-

keling. gea-
vanceerde 

technologie Af (2) Totaal (3) 

Industrie, 
landbouw, 

disnsten Energie 0) 
Infra-

structuur 

België — 32,5 — — — 32,5 — 32,5 — 
Denemarken 8,4 181,6 — — — 190,0 4,9 119,8 65,3 
Duitsland — 134,3 — — — 134,3 — 134,3 — 
Griekenland 275,5 88,6 23,8 — -112,4 275,5 61,0 88,6 125,9 
Frankrijk 498,0 264,4 156,9 116,6 -221,9 814,0 160,4 115,7 537,9 
lerland 124,0 — 4,8 46,2 - 51,0 124,0 64,0 — 60,0 
Italie 1 724,4 718,7 136,4 175,7 -217,0 2 538,2 999,4 485,3 1 053,5 
Luxemburg — — 16,4 — — 16,4 — — 16,4 
Verenigd 455,2 577,5 54,8 — -199,3 888,2 55,6 577,5 255,1 
Koninkrijk 

Totaal 3 085,5 1 997,6 393,0 333,5 -801,5 5 013,1 1 345,2 1 553,8 2114,1 

{') De posten "energievoorzlening" en "energie" verschillen, omdat sommige industriele projecten bijdragen tot de doelstelling ten aanzien van de energie-
voorziening en sommige energieprojecten juisl bi|dragen tot de doelstelling ten aanzien van de regionale ontwikkeling. 

(2) Af wegens dubbeltellingen van proiecten die aan meerdere doelstellingen voldoen. 
(3) In 1984 werd 4 986.6 miljoen uitbetaald (wisselkoersen van 31. 12, 1984), waarvan een deel op reeds eerder toegekende kredieten. 
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Ruim de helft van het betrokken bedrag is naar Italie  
gegaan (1 739 mlljoen waarvan 1 557,7 miljoen naar 
Zuid-ltalië). De overige kredieten zijn toegekend in 
de Franse, Britse, Griekse, lerse en Deense ontwik-
kelingsgebieden. Ongeveer een derde had betrek-
king Dp industriele projecten of — zlj het in beperk-
tere omvang — op projecten in de dienstensector 
en de landbouw: 1 110,2 mlljoen (in 1983: 871 mil
joen), waarvan 686 miljoen bestond uit globale kre
dieten ter financiering van het midden- en klein- 
bedrijf. Uit dergelijke globale kredieten zijn in 1984  
1 870 bedragen toegewezen voor in totaal 649,5  
miljoen. 
Ten behoeve van infrastructuurprojecten die nodig 
zijn voor de regionale ontwikkeling, is 1 745,1 mil
joen ter beschikking gesteld, waarvan twee derde 
betrekking had op vervoer en telecommunicatie. 

• * * 

De economleën van de Lid-Staten ondergaan nog  
steeds de consequenties van de aardoliecrisis, zij 

het in uiteenlopende mate. In 1984 is weliswaar de 
toestand verder verbeterd, maar op lange termijn 
blijft het risico bestaan van nieuwe marktverstorin-
gen en opiopende energiekosten. Dit zou de econo-
mische groei en het concurrentievermogen van de 
Europese industrie kunnen aantasten. De v erminde-
ring van de afhankelijkheid van de Gemeenschap 
van ingevoerde aardolie blijft daarom een belangrijke 
doelstelling. Overeenkomstig de communautaire 
richtiijnen zijn dan ook omvangrijke investeringspro-
gramma's geëntameerd, die beogen de interne 
energiebronnen verder te ontsiuiten en de energie-
voorziening te beveiligen en te diversifiëren. Het ac
cent wordî daarbij thans steeds meer gelegd op ra-
tioneler energieverbruik, aismede op een grotere in-
tegratie en flexibiliteit van het Europese energie-
voorzieningsstelsel. 

In 1984 heeft de Bank 2 247,7 miljoen toegekend 
(1 997,6 miljoen voor eigen rekening en 250,1 mil
joen uit het nieuwe instrument) voor projecten die 
de aardolie-afhankelljkheid van de Gemeenschap 
kunnen beperken. Haar kredietverlening ten be-

Kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 

Sinds 1979 kent de Bank kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument toe, waarvoor 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 1983 en 1984 — twee  
tranches van respectievelijk 1 500 en 1 400 miljoen (nieuw instrument III) heeft goedgekeurd. 

Deze kredieten moeten beantwoorden aan door de Raad van de Europese Gemeenschappen gegeven 
richtiijnen, op grond waarvan de Commissie beoordeelt of projecten voor financiering in aanmerking kö 
rnen. Velgens de richtiijnen betreffende het nieuwe instrument III kunnen investeringen worden gefinan-
cierd op de volgende gebieden: 

— investeringsprojecten, in hoofdzaak van kleine en middeigrote ondernemingen, in de industrie en de 
hiermede rechtstreeks verband houdende diensten, met name met het oog op de verbreiding van innova-
tie en van nieuwe technologieén, waarvan de verwezenlijking rechtstreeks of onrechtstreeks tot schep-
ping van arbeidsplaatsen bijdraagt; 

— rationeei verbrulk van energie, vervanging van aardolie door andere energiebronnen in aile sectoren, 
aismede de infrastructuur die deze vervanging mogelijk maakt; 

— infrastructuur in verband met de ontwikkeling van produktieve activiteiten, infrastructuur die bijdraagt 
tot de regionale ontwikkeling of infrastructuur van gemeenschappelijk belang, zoals telecommunicatie, 
met inbegrip van informatietechnologieën, en vervoer, met inbegrip van energietransport. 

De Bank heeft mandaat verkregen voor de toekenning van deze kredieten uit naam, voor rekening en 
voor risico van de Gemeenschap. Zij ontvangt kredietaanvragen, neemt deze volgens haar statutaire 
procedures en gebruikelijke criteria in behandeling na een besluit van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen of het betrokken project voor financiering in aanmerking komt, besluit tot toekenning 
en beheert het verstrekte krediet. De Commissie plaatst de leningen (^) en stort de zo verkregen midde-
len bij de Bank. 

') De Commissie pubhceerï jaarlijks een overzichi van de opgenomen en verstrekte lenmgen m het ti)dschntt . Europese economie' 
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hoeve van rationeler energieverbruik (762,7 miljoen 
tegenover 613,9 miljoen In 1983) had betrekking op 
de elektrificatle van spoorlijnen, de koppeling en een 
geautomatlseerd beheer van hoogspanningsnetten, 
de installatle van zonnepanelen, de aanleg van 
stadsverwarmlngsnetten, kleine geothermlsche- en  
waterkrachtcentrales, alsmede talrijke energlebespa-
rlngslnvesteringen In meestal kleinere ondernemln-
gen. Een aanzlenlljk deel van deze projecten Is gefi-
nanclerd door middel van globale kredleten. 

De kredietverlening voor ontginnlng van Interne 
energlebronnen Steeg van 1 007,3 miljoen In 1983  
tot 1 232,6 miljoen in het verslagjaar. Het ging hlerblj 
vooral om kernenergleprojecten — zes centrales en  
een opwerkingsbedrijf (719,2 miljoen) —, water
krachtcentrales of brulnkoolcentrales. Een bedrag 
van 252,4 miljoen was bestemd voor de diverslflca-
tie van de Invoer (vooral gasleldingen). 

Als agent van E uratom heeft de Bank daarnaast. te  
zamen met de Commlssle van de Europese Ge-
meenschappen, zes financleringsovereenkomsten 
ondertekend voor een bedrag van In totaal 183 mil
joen ten behoeve van kerncentrales In Frankrijk en  
Belglë. De Bank voert de adminlstratie van deze kre
dleten en boekt ze bulten haar balans In de Speciale 
Beetle (zie biz. 90); In de statistleken van de Bank 
wordt met deze transacties geen rekening gehou-
den, daar het financleringsbeslult tot de competen-
tle van de Commlssle behoort. 

Het totale geïnstalleerde vermögen van de door de 
Bank en Euratom In 1984 geflnanclerde kerncentra
les bedraagt ongeveer 12,3 GW, d.w.z. 12,5% van 
het vermoedelijke geïnstalleerde vermögen In 1990. 

Het effect van de In 1984 geflnanclerde projecten op 
het communautaire aardolleverbrulk kan worden ge-
raamd op circa 12 miljoen ton aardolle-equlvalent 
per jaar, waarvan 2,3 miljoen ton alleen al betrekking 
heeft op ratloneel energieverbruik. Dit vormt onge
veer 3,6 % van de verwachte aardolle-lnvoer In de 
Gemeenschap In 1990. De van 1977 tot 1984 gefl
nanclerde projecten leiden In totaal tot een 
verbrulkseffect van naar raming 112 miljoen ton 
aardolle-equlvalent per jaar (waarvan 16,6 miljoen 
ton dankzij rationeler energieverbruik), d.w.z. 34 %  
van de Invoer. 

• * * 

Totstandbrenging van de gemeenschappelljke markt 
Impliceert In de eerste plaats verdere voorultgang 
ten aanzien van de Internationale mededinging en de 
Bank streeft ernaar hiertoe bij te dragen overeen-
komstlg de haar door de Baad van Gouverneurs ge-
geven richtlljnen (zie biz. 23). Een gemeenschappe
lljke markt Impliceert voorts een vrlj verkeer van 
mensen, Ideeën en goederen. Goede verkeers- en  
telecommunicatlenetten vormen dus een wezenlljke 

Tabel 4: Kredietverlening uit het nieuwe Instrument in 1984 
Onderverdeeld near land, economische doelstelling en sector 

(milj. Ecu) 

Doelstelling Sector 

Infra-
Structuur  

van  
regionaal 
belang (') 

Infra- 
structuur van 

communautair 
belang 

Energie  
voorzie-
ning (2) 

Midden- en 
kleinbedrijf. 

modernisering, 
geav. techn. Af (3) Totaal C) 

Industrie, 
landbouw, 

bosbouw Energie (2) 
Infra-

slructuur (1) 

Denemarken 97,7 36,9 134,6 36,9 97,9 
Griekenland 53.0 — 35,0 16.3 - 35,0 69,3 16,3 35,0 

Ο
  

CO *— 

Frankrijk 43.7(5) — — 386,3 (5) - 43,7 386,3 342,5 43,7 
lerland 50,0 (5) 4,3 — 19.4 (6) - 23,7 50,0 19,4 (6) — 30,6 
Italie 14,6 — 117,4 365,3 — 497,3 369,0 61,3 67,0 
Verenlgd 
Koninkri|k 33,7 33,8 — 10,5 - 33,8 44,3 10,5 — 33,8 

Totaal 195,0 38,1 250,1 834,3 -136,2 1 181,8 794,6 194,0 193,2 

(1) De Posten ,,infrastructuur van regionaal belang" en ..intrastructuur" verschillen, omdat enkele energieprojecten die wegens hun regionale belang zijn 
gefinancierd. lot de rubriek ..intrastructuur van regionaal belang" zijn gerekend. 

(2) Zie noot 1 bij tabel 3. 
(3) Zie noot 2 bij tabel 3, 
(•t) In 1984 werd 1 194,0 miljoen uilbetaald (wisselkoersen van 31. 12. 1984), waarvan een deel op reeds eerder toegekende kredleten. 
(3) Met inbegrip van een krediet van 43,7 miljoen voor telecommunicatiesalellieten die van belang zijn voor de regionale ontwikkeling en voor de stimulering 

van de geavanceerde fechnologieën. 
(6) Met inbegrip van een krediet van 19,4 miljoen voor een bosbouwproject dat is gefinancierd op grond van artikel 130 a) en b) (sectorieei). 
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Kredietverlening in de Gemeenschap in 1984 
Onderverdeeld naar economische doelstelling (^) 

waarvan nieuw instrument 

Regionale ontwikkeling 

Denemarken 
lerland 

Griekenland 

Verenigd 
Koninkrijk 

Frankrijk 

Italie 

Gemeenschappell)k Europees 
belang en modernisering en  
omschakeiing 

% 
-100 

Ecu 3 280,5 miljoen 
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Kredietverlening voor energleprojecten van 
communautair belang (1980—1984) 

miljoen 
2 400 

Ecu 

Ecu 3 852.1 miljoen 

0) Sommige kredieten voidoen aan meerdere doeistellingen tegeliikertijd (zie tabel 16) 

voorwaarde voor de economische Integratle van de 
Gemeenschap en voor de economische groei. 
Vooral het opheffen van knelpunten is daarbij van 
groot belang, alsmede — meer In het algemeen —  
de versterking van de verbindingen van communau
tair belang, met name wanneer deze door natuurlijke 
obstakels worden gehinderd. 

De modernisering van de telecommunicatienetten en  
de invoering van de technisch meest geavanceerde 
voorzieningen op dit gebied zijn van kapitaal belang, 
niet alleen voor de versterking van de verbindingen 
tussen de Lid-Staten, maar ook voor het Europese 
bedrijfsleven. Dit moet immers kunnen beschikken 

over de meest geavanceerde diensten op dit gebied 
met het oog op zijn concurrentievermogen. Om de 
Gemeenschap volledig te doen deelhebben aan 
deze belangrijke technische mutatie is het een 
steeds dringender wordende noodzaak het mate-
rieel te standaardiseren en de markten te openen. 

De kredietverlening van de Bank voor projecten die 
aan deze doelstellingen beantwoorden, beliep in to
taal 274,3 miljoen. In de categorie vervoersinfra-
structuur van gemeenschappelljk belang kan wor
den gewezen op de autowegen Lotharingen—Bour 
gogne, Bourgogne—Val d'Aosta, Friaul—Oosten- 
rijkse grens, Luxemburg—Duitsland, de elektrificatie 
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van de spoorweg tussen Lyon en Chambéry richting 
Italië en een deel van de Joegosiavische autoweg 
tussen Griekenland en de rest van de Gemeenschap 
(zie biz. 69). Voor twee van deze projecten — de 
autoweg Luxemburg—Duitse grens en de weg naar 
de Val d'Aosta via de Mont Blanc — zijn bovendien  
subsidies toegekend ult communautaire begrotings- 
middelen. 

De reeds genoemde kredieten voor telecommunica-
tiesatellieten zijn ondergebracht in de rubriek kre 
dietverìening ter bevordering van geavanceerde 
technologieën. 

« 
• * 

Kredietverìening In de Gemeenschap In 1984 
Onderverdeeld naar land en sector 
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Het grensoverschrijdende karakter van lucht- en 
waterverontreiniging en de industrialisatie- en urba-
nisatiegraad in de Gemeenschap hebben nationale 
en communautaire instanties gedwongen tot een ml-
lleubeleld en tot de vaststelling van normen die in 
de verschillende landen moeten worden geëerbie-
digd. Si] haar regelgeving en bij het afsluiten van in
ternationale overeenkomsten baseert de Gemeen
schap zieh op het beginsel „de vervuiler betaait". 
Het accent wordt vooral gelegd op preventieve 
maatregelen en op de bevordering van de harmoni-
satie van de voorschriften, niet alleen met het oog 
op de doeltreffendheid van milieubeschermlngs-
maatregelen op Europees niveau, maar eveneens —  
gezien de kosten van dergelijke maatregelen — om 
distorsies van de concurrentie te voorkomen. 

Overeenkomstig de door de Raad van Gouverneurs 
van de Bank gegeven richtiijnen (zie bIz. 22) onder-
steunt de Bank dit beleid. Bij het onderzoek van aan 
haar voorgelegde projecten wijdt zij de grootst mo-
gelijke aandacht aan de milieugevolgen en zij finan-
ciert voorts milleubeschermingsprojecten. Haar kre 
dietverìening voor projecten van deze aard beliep in 
1984 153,9 miljoen (waarvan 115,8 miljoen voor 
eigen rekening). Deze had betrekking op sanerings-
en afvalwaterzuiveringsvoorzleningen in Midden-En-
geland en lerland, de riolering en afvaiwaterzuivering 
in Italië — te Napels en Savona — en in 7 grote 
Griekse Steden; de projecten in Italië en Grieken
land zutlen bijdragen tot de vermindering van de ver-
ontreiniging van de Middellandse Zee. Bovendien 
zijn vele regionale Infrastructuurprojecten gefinan-
clerd, vooral in het Verenigd Koninkrijk, die indirect 
dezelfde doelstellingen dienen en gedeeltelijk wer 
ken omvatten ter verwerking van v ioeibare en vaste 
afvalstoffen (135 miljoen). 

In het kader van het beleid ter bescherming van het 
culturele erfgoed in de Gemeenschap heeft de Bank 
tenslotte nog een krediet van 2,9 miljoen verstrekt 
ten behoeve van de conservering van archäologi 
sche opgravingen in Zuid-ltalië (zie bIz. 41). 

« 
« • 

Versterking en soms herstel van het concurrentie-
vermogen van de Europese industrie is stellig van  
het grootste belang voor de toekomst van de Ge
meenschap, haar positie in de wereld en de oplos-
slng van het werkioosheidsprobleem. De hiermee 
verband houdende vraagstukken llggen eerder op 
het terrein van het bedrijfsleven en de Lid-Staten, 
maar de communautaire instanties besteden steeds  
meer aandacht aan de wenselijkheid de inspannin-
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gen op gebieden als die van het onderzoek en de stand is gekomen voor Airbus. Ariane of Eurodif. 
normalisatle te harnnoniseren en de overheldsop- Eensgezindheid bestaat ook over de noodzaak tot 
drachten open te stellen voor grotere mededinging. invoering van geavanceerde technologieën zowel 
Er wordt ook gedacht aan bevordering van de In· in de speerpuntindustrieen als in reeds oudere be-
dustriële sainenwerkìng tussen ondernemingen in drijfstakken zoals de textiel en de metallurgie. Wat 
verschillende Lid-Staten, zoals die bijvoorbeeld tot de investeringen van het midden· en klelnbedrijf be· 

Afvalwaterzuivering rond de Middellandse Zee 

De mllieubescherming wordt in het Verdrag van Rome niet genoemd. Sindsdien is dit onderwerp tot 
randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling en zodoende tot een doelstelling van de Gemeen
schap geworden. Rond de Middellandse Zee verkrijgt de mllieubescherming een extra dimensie; het 
ontbreken van getijden, het klimaat, de concentratie van menselijke en economische activiteiten längs de 
kust om geografische en historische redenen, de toeneming van de produktie en van de consumptie en  
veranderingen in het menselijk gedrag vormen immers even zovele risicofactoren, die het Romelnse Mare  
Nostrum gemakkelijk zouden kunnen doen veranderen in een nieuwe Dode Zee. De omvang van deze 
gevaren en het dringend noodzakelijke ingrijpen dwingen tot grootschalige actie. De betrokken landen 
moesten steeds strenger wordende maatregelen nemen om de uitstoot van schadelijke Stoffen te beper-
ken. Op 16 februari 1976 hebben de oeverstaten de overeenkomst van Barcelona gesloten, die beoogt 
de verdere verontreiniging van de Middellandse Zee tegen te gaan. Ook de Europese Gemeenschap 
heeft deze overeenkomst ondertekend. 

Voor een verdere regelmatige groei van de produktieve activiteiten, zowel in de industrie als in de land-
bouw en het toerisme, is het economisch gezien onontbeerlijk het afvalwater op grote schaal te zuiveren. 
Deze soort investeringen zljn dan ook een belangrijke factor gaan vormen in het communautaire regio
nale beleid, omdat elke ontwikkeling van de betrokken streken direct gepaard moet gaan met corrlge-
rende maatregelen. In de betrokken gebieden kan daarnaast het hergebruik van afvalwater juist zeer 
geëigend zijn, daar het klimaat daar het waterverbruik bevordert en het water tot een schaarse en  
daarom dure grondstof maakt. 

De kredietverìening van de Bank ten gehoeve van milieuprojecten in de Middellandse-Zeelanden is de 
laatste jaren sterk gestegen. Zo is sinds 1975 in totaal 235 miljoen (waarvan 56,2 miljoen alleen al in 
1984) ter beschikking gesteld voor een twintigtal projecten (in de industrie en stedelijke afvalwaterzuive-
ringen). vooral in Qriekenland en in Zuld-ltalië. 

Genoemd kunnen bijvoorbeeld worden de holering en afvalwaterzuivering voor het industrieterrein te  
Ragusa-Gela op Sicilië, waar veel petrochemische bedrijven zijn gevestigd. Voorts de afvalwaterzuivering 
voor een groot aantal textielbedrijven op het nieuwe industrieterrein van Prato bij Florence, alsmede een 
reinigingsstation voor de tanks en het ballastwater van olietankers In de haven van Marseille. Hiervoor is  
circa 40 miljoen ter beschikking gesteld. 

Daarnaast heeft de Bank 89 miljoen toegekend voor de aanleg van rioleringen en waterzuivehngen te  
Athene, Saloniki en verschillende andere Griekse Steden in de provincies Epirus, Macedonie, Thessalië,  
Thracië en op Kreta. 

In Italië is 131,3 miljoen toegekend sinds 1975 voor de sanering van de golf van Napels — een van de 
dichtstbevolkte gebieden van Italië (circa 6 miljoen inwoners op 2 800 km^). Ook zijn kredieten gegaan 
naar de aanleg van afvalwaterzuiveringen voor de agglomeratie Rome (3,5 miljoen inwoners) — om de 
verontreiniging van de Tiber te verminderen — en voor overeenkomstige werken te Savona aan de Liguri-
sche kust. 

Begin 1985 zijn tenslotte nog kredieten toegekend voor belangrijke zuiveringsprojecten betreffende het 
Po-bekken en de lagune van Venetië. 
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treft, wordt eenstemmig gewezen op de voortrek-
kersrol van dit bedrijf bij de innovatie, het scheppen 
van werkgelegenheld en de creatie van pioniers-
bedrljven. 

De kredietverlening van de Bank op deze gebieden 
is in de tabellen opgenomen in de rubriek moderni·  
sering en omschakeling van ondernemingen. Hler-
onder vallen: 

— globale kredieten ult het nieuwe instrument ten  
behoeve van produktieve investeringen van het mid 
den- en kleinbedrijf buiten regionale ontwikkelings· 
gebieden (771,6 miljoen tegenover 485,3 mlljoen in 
1983). Uit dergelijke, soms ook reeds eerder toege-
kende kredieten zijn 2 593 bedragen toegewezen 
voor een bedrag van in totaal 685,2 miljoen (zie la 
bel 20). 

— kredieten van in totaal 250,7 miljoen, vooral voor 
eigen rekening van de Bank, voor projecten die de 
toepassing van geavanceerde technieken beogen: 
automatisering van produktielljnen, voortbrenging 
van elektronische onderdelen, introductie van nume-
rieke werktuigbesturing in diverse Italiaanse bedrij-
ven en de lancering in Frankhjk van telecommunica-
tiesatellieten, alsmede de aanleg van een telematica-
systeem ten behoeve van het bedrijfsleven. 

— kredieten voor de bouw van een vliegtuig voor 
middellange afstand, de ATR 42, waartoe wordt sa
mengewerkt door Italiaanse en Franse vliegtuigbou-
wers (63,6 miljoen). 

— kredieten voor de moderniserlng en herstructu-
rering van de textielindustrie en de bosbouw (87,3  
miljoen). 

Hierbij komen nog: 

— een groot aantal kredieten voor projecten in de 
regionale ontwikkelingsgebieden, die beogen de 
prodüktiviteit en het concurrentievermogen van in-
dustriële en dienstverleningsbedrijven te verbogen 
(887 miljoen aan afzonderlijke kredieten en toewij-
zingen uit globale kredieten); 

— kredieten voor infrastructuurprojecten die de ves-
tiging van nieuwe economische activiteiten kunnen 
bevorderen in oude industhegebieden en die van-
wege hun regionale belang gefinancierd zijn (499.7  
miljoen); 

— het krediet voor de kerncentrale Super-Phénix,  
waarin elektriciteitsbedrijven van verschillende Lid-
Staten samenwerken en die is gefinancierd vanwege 
zijn bijdrage tot de energiedoelstellingen van de Ge
meenschap. 

Kredietverlening van regionaal belang in de 
Gemeenschap van 1980 tot 1984 
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In een volgende paragraaf za! nog een overzicht 
worden gegeven van de industriële kredietverlening 
van de Bank, alsmede van de globale kredieten ten  
behoeve van he t midden- en kleinbedrijf, ook dat in 
de regionale ontwikkelingsgebieden. 

Gemiddeld Is 32% gefinancierd van de kosten van 
alle door de Bank gesteunde investeringsprojecten 
in de Gemeenschap, die in totaal kunnen worden 
geraamd op 19 miljard, waarvan 5,1 miljard betrek-
king had op industriële investeringen. 

Volgens de dossiergegevens is op deze wijze bijge-
dragen tot het scheppen van circa 44 000 perma
nente arbeidsplaatsen, waarvan 37 000 in de industrie.  
Ongeveer 35 000 van deze arbeidsplaatsen komen 
tot stand dankzij kleinere projecten die in het kader 
van globale kredieten zijn gesteund. De kredietverle
ning voor industriële modernisehng, met name van  
kleine bedrijven, draagt voorts bij tot verbetering 
van de produktiviteit en de concurrentiepositie van 

ondernemingen met in totaal rond 600 000 werkne-
mers. 

Bovendien zai de reaiisering van deze 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 1984 di 
rect en indirect heeft bijgedragen, kan worden ge
raamd op gemiddeld 180 000 arbeidsplaatsen gedu-
rende de eerstkomende twee jaar, daarna geletdelijk 
afnemend. Wordt rekening gehouden met overeen-
komstige effecten van projecten die gedurende de 
voorgaande boekjaren zijn gefinancierd, dan mag 
worden gesteld dat de activiteiten van de Bank 
steun hebben geboden aan de werkgelegenheid van 
vermoedelijk 500 000 à 550 000 werknemers. 

De gemiddelde looptijd van de in 1984 verstrekte 
kredieten lag voor infrastructuur- en energieprojec-
ten bij 13 jaar; voor industrieprojecten was deze ge
middeld 11 jaar. 

Vier vijfde van de industriële kredietverlening is ten  
goede gekomen van private bedrijven. De globale 

label 5; Kredietverlening In de Gemeenschap In 1984,1983 en van 1980 tot 1984 
Onderverdeeld naar land 

waarvan  
garanties 

1964 1983 1980—1964 

Voor eigen 
rekening 

Nieuw  
instrument Totaai 

Voor eigen  
rekening 

Nieuw 
instrument Totaai 

Voor eigen  
rekening 

Nieuw 
msirumeni Totaai 

Miti. 
Ecu % Mil). 

Ecu % Milj. 
Ecu % Milj. 

Ecu 
Milj. 
Ecu % 

Milj. 
Ecu % Milj. 

Ecu % Mill. 
Ecu % 

Milj. 
Ecu % 

België 32,5 0,7 — — 32,5 0,5 — — — — — — 428,7 2,3 — 428,7 1,9 
Denemarken 190,0 3.8 134,6 11,4 324,6 52 259,7 6.1 105,4 8.7 365,1 6.7 883,0 4,8 3542 9.0 1 2372 5,6 
Duitsland 134,3 2,7 — — 134,3 22 1522 3,6 — — 1522 2.8 613,6 3,4 — — 613,6 2,8 
Gfiekenland 275,5 5,5 69,3 5,9 344,8 5,6 364,3 8.6 85,3 7,0 449,6 62 1 117,1 6,1 279,6 7.1 1396,6 6.3 
Frankfijk 814,0 162 386,3 32,7 12002 19,4 707,9 16,6 1862 15,4 894,1 16,4 2 451.9 13,4 650,4 16,6 3102,3 14.0 
lerland 124,0 2.5 50,0 42 174.0 2,8 234,6 5.5 69,4 5,7 304,0 5.6 1 343,7 7,4 261,5 6,7 1 6052 72 
Halle 2 538,2 50.6 497.3 42,1 3035,5 49,0 1 945,7 45,7 665,4 54,9 2611,1 47.7 8 476,4 46,4 21982 56,0 10 674,6 48.1 
Luxemburg 16,4 0.3 — — 16,4 0,3 — — — — — — 16,4 0,1 — — 16,4 0.1 
Nederland 
Verenigd 
Koninkrijk 888,2 17,7 44,3 3,7 9322 15,0 591,3 13,9 100,1 8.3 691,4 12.6 2 876,8 15,7 178,3 4.6 3055,1 13.7 
Buiien de 
Gemeen-
schap(') 73,6 0.4 _ 73,6 02 

Totaal 5013,1 100,0 1181,8 100, 0 6194,0 100,0 4 255,7 100 ,0 1211,8 100,0 5467,5 100,0 18 281,2 100,0 3 922,1 100, 0 22 203,3 100,0 

97,6 2,3 — — — — 393.9 2.2 — — — — 

(<) Kredieien van direct belang voor de Gemeenschap. verstreki krachtens artikei 18. hd 1. 2e alinea, van de Statuten, op grond waarvan de Raad van Gouverneurs de Sank kan 
mächtigen kredieten Duiten de Gemeenschap te versirekken. 
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kredieten zijn veelal verstrekt aan financiele instellin-
gen met een overheids- of semi-overheidskarakter; 
eck de uiteindelijke bestemming van deze kredieten 
lag uiteraard vooral in de private sector. De energie-
projecten lagen In 90 % van de gevallen in de over-
heidssfeer; voor de infrastructuurprojecten was dit 

uiteraard vrijwel geheel het geval, zowel bij grote 
projecten waarvoor afzonderlijke kredieten zijn ver
strekt, als bij kleinere werken die door middel van 
globale kredieten zijn gefinancierd. In totaal is circa 
30 % van de kredietverlening naar de private sector  
gegaan en 70 % naar de overheidssector. 

Kredietverlening naar sector 

De markantste ontwikkeling in het boekjaar was de 
verdere stijging van de kredietverlening voor de pro-
duktiesectoren. Deze beliep 2 139,8 miljoen tegeno-
ver 1 565,3 miljoen in 1983. Hiervan is 87,5% gegaan 
naar Italie en Frankrijk. Het gehele bedrag is toege-
kend in 32 afzonderlijke kredieten (552,2 miljoen) en  
105 globale kredieten ten behoeve van het midden-
en k leinbedrijf (1 587,6 miljoen) (zie tabel 7). De af
zonderlijke kredieten betroffen hoofdzakelijk projec
ten in de automobielindustrie en de vliegtuigbouw, 
alsmede de machinebouw, de voedingsmiddelen-
Industrie en de dienstensector, met name het 
toerisme. 

Ongeveer 32% van het totale bedrag betrof de 
consumptiegoederenindustrie, 41 % de produktie 
van ha lffabrikaten en 27 % die van investerlngsgoe-
deren. 

Voor de energiesector is 1 747,8 miljoen ter be-
schikking gesteld (1 553,8 miljoen voor eigen reke-
ning en 194 miljoen uit het nieuwe instrument). De 
betrokken kredieten beoogden de financiering van 
de opwekking van energie, de winning van kool-
waterstoffen, alsmede de aanleg van gasleidingen 
en hoogspanningsleidingen. 

De kredietverlening ten behoeve van de vervoers-
infrastructuur, de telecommunicatie, het waterbe-
heer en projecten van samengestelde aard was om-

vangrijk (2 307,3 miljoen waarvan 2 114,1 miljoen 
voor eigen rekening en 193,2 miljoen uit het nieuwe 
instrument). Voor de financiering van kleine infra-
structuur- en energieprojecten zijn 15 globale kre
dieten verstrekt voor in totaal 334,9 miljoen. 

Globale kredieten en daaruit 
toegewezen bedragen 

In het verslagjaar zijn aan 48 instellingen in totaal 
120 globale kredieten verstrekt, waarvan 50 in 
Frankrijk (42 aan 16 zogenaamde sociétés de déve 
loppement régional) en 47 in Italië. In totaal was 
hiermee 1 922,5 miljoen gemoeid (tegenover 1 535,9  
miljoen in 1983), waarvan: 

— voor eigen rekening van de Bank: 675 miljoen ter  
financiering van kleinere projecten op het gebied 
van de industrie, de dienstensector en het toerisme; 
123,4 miljoen ter financiering van kleinere infrastruc
tuurprojecten in minder ontwikkelde gebieden; 325,3  
miljoen voor investeringen die in de industrie en el 
ders rationeel energieverbruik kunnen bevorderen; 

— uit het nieuwe instrument: 771,6 miljoen ter fi 
nanciering van produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf buiten regionale ontwikke-
lingsgebieden en 27,2 miljoen voor investeringen die 
rationeel energieverbruik kunnen bevorderen. 

Tabel 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 (1980—1984) 

19Θ0 1961 1962 1983 

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

515 
128,2 

448.1 
29 

845 
282.0 

435,9 

65 

1 185 
439.0 

898,5 
49 

3183 
1 015,4 

1 387,7 
73 

4 624 
1 431,6 

1 983,8 
72 
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Dit lopende globale kredieten zijn 5 258 bedragen 
toegewezen voor in iotaal 1 773,9 miljoen, tegenover 
3 727 bedragen voor In totaal 1216,6 miljoen in 
1983. Deze verdere sterke toeneming is, wat de glo
bale kredieten uit het nieuwe instrument betreft, 
vooral opmerkelijk bij die ten behoeve van investe-
ringen buiten regionale ontwikkelingsgebieden 
(2 593 toewijzingen voor 685,2 miljoen tegenover 
1 496 toewijzingen voor 466 miljoen in 1983) en, wat 
de globale kredieten voor eigen rekening van de 
Bank betreft, bij die ten behoeve van regionale infra-
structuur- of energieprojecten (634 toewijzingen 
voor 342,3 miljoen tegenover 317 toewijzingen voor 
173,4 miljoen in 1983). 

Voor het midden- en kleinbedrijf in regionale ontwik
kelingsgebieden zijn 1 870 bedragen toegewezen 
voor in totaal 649,5 miljoen (waarvan bijna driekwart 
in Frankrijk) tegenover 1 608 voor 486,4 miljoen in 
1983. 

Bij de 4 624 toewijzingen (1 431,6 miljoen) voor het 
industriële midden- en kleinbedrijf blijken de omvang-
rijkste bedragen ten goede te zijn gekomen van de 
metaal- en machine-industrie en de voedingsmldde-
lenindustrie, gevolgd door de chemische nijverheid, 
de textiel- en leerindustrie, de uitgeverij en de pro-
duktie van bouwmaterialen. 

De investeringen per arbeidsplaats in het via globale 
kredieten gefinancierde midden- en kleinbedrijf be-
droegen gemiddeld ongeveer 63 500, terwijl dit be-
drag voor grote industriële projecten waarvoor af-
zonderlijke kredieten zijn verstrekt, bij 363 000 lag.  
Ongeveer 98 % van de toewijzingen en 94 % van het 
toegewezen bedrag waren bestemd voor onafhanke-
lijke ondernemingen met minder dan 500 man per-
soneel. De overeenkomstige percentages voor be-
drijven met minder dan 220 man personeel lagen bij 
89 % en 75 % en die voor bedrijven met minder dan 
50 man personeel op 64 % en 45 %. 

Tabe! 7; Globale kredieten en daarult toegewezen bedragen in 1984 

Kredietverlening in de Gemeenschap In 1984 
Onderverdeeld naar sector 

miljoen Ecu 

2 200 

Energie 

IProduktIe 
Transport 

Verbindingen 

IIIIII Vervoer 
Telecommunicatie 

Overige infrastructuur  

Waterprojecten 
Diverse infrastructuur 
Globale kredieten 

Industrie, landbouw, diensten 
Afzonderlijke kredieten  

Globale kredieten 

waarvan 
nieuw instrument 

(milj. Ecu) 

In 1984loegekende 
globale kredieten 

Uli (opende globale kredieten 
in 1984 toegekende bedragen 

Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

Produktieve sector 105 1 587,6 4 624 1 431,6 
in regionale ontwikkelingsgebieden 49 675,0 1 870 649,5 
buiten regionale ontwikkelingsgebieden 47 771,6 2 593 685,2 
(nieuw Instrument) 
rationeel energleverbruik 9 141,0 161 97,0 
Infrastructuur 15 334,9 634 342,3 
rationeel energleverbruik 11 211,5 133 153,0 
in regionale ontwikkelingsgebieden 4 123,4 501 189.3 

Totaal 120 1 922,5 5 258 1773,9 
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In 1984 νοοΓ eigen rekening in de Gemeenschap gefinancierde projecten 

Groenland 

(milj. Ecu) 
Q van 0,1 tot 2 
Q van 2,1 tot 10 ^Energie 

van 10,1 tot 50 Ο Verbindingen en andere 
V infrastructuur 

Ο van 50,1 tot 150 Industrie: 
^^afzonderlijke kredieten 

Omeer dan 150 toewijzingen uit 
• globale kredieten 
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Kredietverlening in de verschillende landen 

Italie 

Het in Italie voor eigen rekening van de Bank toege-
kende bedrag Is toegenomen met 30,5 % tot 2 538,2  
miljoen. Bijna 68 % hiervan betrof regionale krediet
verlening. De kredieten uit het nieuwe instrument be-
llepen 497,3 miljoen (1983; 665,4 miljoen) en waren 
vooral geconcentreerd op de financiering van pro-
duktieve investeringen van het midden- en kleinbe-
dhjf buiten regionale ontwikkelingsgebieden en in 
mindere mate ook op investeringen die rationaler 
energieverbrulk beogen, alsmede het vervoer en de 
distributle van aardgas. 

In totaal Is in dit land dus 3 035,5 miljoen toegekend, 
tegenover 2 611,1 miljoen in het voorafgaande jaar. 
In tabel 8 wordt dit bedrag nader gespecificeerd. 

Het meest opvallend was de verdere Sterke stijging 
van de kredietverlening ten behoeve van de produk-
tieve sectoren (-1- 32%). Een nauwe samenwerking 
met een toenemend aantal kredietlnstellingen en on-
dernemingen bracht het hiervoor toegekende be
drag op 1 368,4 miljoen, d.w.z. 45 % van het totaal. 
De afzonderlijke kredieten voor eigen rekening, tot 
een bedrag van 460,1 miljoen, waren voor twee  
derde bestemd voor Zuid-ltallë. Het ging hierblj 
voornamelijk om de auto-industrie, de produktie van 
bedhjfswagens (203,5 miljoen) en van vliegtuigen 
(99,8 miljoen), alsmede — voor een derde van het 
betrokken bedrag — projecten betreffende de elek-
tronica, voedingsmiddelen. kunststoffen, textiel en  
het toerlsme. De 37 globale kredieten voor in totaal 
908,2 miljoen waren enerzijds bestemd voor voorna
melijk het industriële midden- en kleinbedrìjf in Zuld- 
Italie (283,6 miljoen) of in Midden- en Noord-ltalië  
(515,6 miljoen, waarvan ruim twee derde uit het  
nieuwe Instrument, bestemd voor bedrijven buiten  
de regionale ontwikkelingsgebieden) en anderzijds  
voor projecten die ratloneei energieverbrulk in de in 
dustrie beoogden (109 miljoen). Uit lopende globale  
kredieten zijn 1 427 bedragen toegewezen voor in  
totaal 757,6 miljoen; in Zuld-ltalie waren dit er 
525 voor 303,4 miljoen, in Midden- en Noord-ltallë  
244 voor 109,5 miljoen voor eigen rekening en 658  
voor 344,7 miljoen uit het nieuwe instrument. 

De regionale kredietverlening belìep 1 739 miljoen, 
waarvan 1 724,4 miljoen voor eigen rekening en 14,6  
miljoen uit het nieuwe instrument. De Bank blijft 
Zuid-ltalië een hoge prioriteit geven; negen tiende 

van het bedrag was dan ook voor dit landsdeei be
stemd. De vraag naar financiering van vooral grote 
infrastructuurprojecten werd nadelig beìnvioed door  
de stagnerende investeringsactiviteit en door de 
overgang naar het nieuwe stelsel voor de staatshuip 
aan Zuid-ltalië. Desondanks zijn nieuwe initiatieven 
aan de Bank voorgelegd in het kader van de over-
heidsprogramma's uit hoofde van het Fondo Investi
menti ed Occupazione (fonds voor investeringen en  
de werkgelegenheid). In het verslagjaar zijn voorts 
nog kredieten toegekend voor 66,5 miljoen, bestemd 
voor de wederopbouw In de deien van Campanie en  
Basilicata die in 1980 door aardbevingen waren ge 
troffen; het door de Gemeenschap voor de s teun uit 
dezen hoofde uitgetrokken bedrag is hiermee voor 
meer dan negen tiende effectief toegezegd. 

De regionale kredietverlening was als volgt over het 
land verdeeld: 372,8 miljoen in Gampanlë, 154,1 mil
joen in Latium, 145,2 miljoen in Sicilië, 134.5 miljoen 
in Apulië, 130,6 miljoen in Molise, 108,5 miljoen in 
Sardinië, 104 miljoen in de Abruzzen, 87 miljoen in 
Basilicata en Calabrie. Hierbij komen nog globale 
kredieten ter financiering van het industriële en  
toeristische midden- en kleinbedrìjf in Zuid-ltalië  
(222,4 miljoen) of die bestemd waren voor kleine  
infrastructuurprojecten (24,8 miljoen), alsmede voor 
de aanschaf van vliegtuigen voor interregionaal ver-
keer (59,1 miljoen). 

Diverse bedragen zijn toegekend voor infrastruc-
tuur- en energieprojecten, die bevorderlijk zijn voor 
de ontwikkeling van meerdere deIen van Zuid-ltalië  
(428,2 miljoen voor de aansluiting van 400 ODO 
nieuwe abonnés op de telefoondienst, 56,7 miljoen 
voor het aardgasnet in ruim 40 gemeenten en 7,3  
miljoen voor het hoogspanningsnet). De rest van de 
kredietverlening had betrekking op projecten in be-
paalde gebieden. 

In Campaniä zijn verschillende bedragen ter be-
schikking gesteld voor een geintegreerd ontwikke-
lingsplan voor de agglomeratie Napeis. Het ging  
hierbij om verbeteringen aan he t spoorwegnet in de 
voorsteden, verlenging van de rondweg rond de 
stad, de aanleg van Infrastructuur voor een nieuw 
zakencentrum, verdere verbeteringen aan de water-
voorzlening en de bouw van afvalwaterzuiveringssta-
tions. Daarnaast kunnen worden genoemd de 
modernisering van een aardolieraffinaderij te Napels 
en de bouw van een elektrische centrale te Presen-
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in 1984 ult het nieuwe instrument In de Gemeenschap geflnanclerde projecten 
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Ο van 50,1 tot 150 Industrie: 
afzonderlijke kredieten 
toewijzingen uit 
globale kredieten 

500 
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zano. De industriële kredietverlening kwam ten  
goede van vliegtuigfabrieken te Pomigliano d'Arco,  
Casoria en Capodichino — waarvan een blj de aard-
bevingen van 1980 was beschadigd —, een even-
eens door de aardbevingen vernielde fabriek van 
automobielonderdelen te Napels, fabrieken van vi-
deomaterieei in de provincie Caserta, een brouwerij 
te Napels en een consumptie-ijsfabriek te Galvano. 

Ook is een krediet toegekend voor de bescherming 
van de opgravingen te Pompei, Herculanum en  
Stablae — druk bezochte toeristenattracties en be-
langrijke elementen In het archeoiogische culturele 
erfgoed van de Gemeenschap. Bovendien heeft de 
Bank de modernisering van hotels te Avellino en Ca 
serta gefinanclerd. Daarnaast zijn uit globale kredie- 
ten 170 bedragen voor in totaal 85,9 miljoen toege- 
wezen ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. 

De Bank heeft voorts nog bijgedragen aan de finan 
ciering van het herstel van de stroom- en telefoon-
netten, aismede de spoorwegen, aile ernstig be
schadigd bij de aardbevingen van 1980. 

In Latium zijn kredieten verstrekt voor de rondweg 
rond Rome die een belangrijk onderdeel vormt van 
de grote noord-zuidverbinding, verschlllende wegen-
projecten in het zuidelijk deel van dit gebled en een 
fabriek van kathodebuizen voor televisietoestellen te 
Anagni. Bovendien hebben 72 kleinere ondernemln-
gen toewijzingen ult globale kredieten verkregen 
voor in totaal 56,5 miljoen. 

In Sicilie heeft de Bank deelgenomen aan de finan 
ciering van wegenaanieg en de ontsiuiting van indus-
trleterreinen te Syracuse. Gela, Ragusa en Enna, 
aismede van de modernisering van hotels te Cata 
nia, Palermo en Syracuse. Uit twee globale kredieten 
zijn 65 bedragen toegewezen voor in totaal 22,8 mil
joen ten behoeve van het industriële en toeristische 
midden- en kleinbedrijf. 

In Apullë is steun geboden aan de verbetering van 
de kustweg en van de haven te Brindisi, aismede 
aan de ontsiuiting van industrieterreinen in deze 
stad, zowel als te Bari. Ook is een krediet verstrekt 
voor de invoering van geavanceerde technieken in 
een fabriek van automobielonderdelen te Barl en zijn 
46 bedragen toegewezen voor kleinere industriële 
bedrijven (37,7 miljoen). 

In Molise is bijgedragen tot landverbeterlngsprojec-
ten, de verdere modernisering van een belangrijke 
automobielfabriek te Termoli en de financiering van 
het midden- en kleinbedrijf door middel van 18 

toewijzingen uit globale kredieten voor in totaal 
10,2 miljoen. 

Dp Sardinië is een krediet gegaan naar de ontsiui
ting van een industrieterrein te Olbia, maar is het 
grootste deel van de steun ter beschikking gesteld 
voor een waterproject ten behoeve van de Irrigatie 
en de watervoorziening te Cagliari en het noordelijk 
deel van het eiland. Uit globale kredieten zijn 21 be
dragen voor in totaal 15,1 miljoen voor kleinere  
projecten toegewezen. 

In de Abruzzen heeft de Bank irrigatieprojecten gefi
nanclerd, de ontsiuiting van industrieterreinen te 
Sangro Aventino en Val Pescara, aismede de moder
nisering en automatisering van een fabriek van auto-
ruiten, terwiji voor het midden- en kleinbedrijf 48  
toewijzingen voor in totaal 34,7 miljoen ter beschik
king zijn gesteld. 

De kredietverlening in Basilicata was bestemd voor 
het herstel van spoorwegen en stroom- en telefoon-
netten, die bij de aardbevingen van 1980 waren be
schadigd, en voor een vakantiedorp aan zee in de 
vlakte van Metaponto. Ook in dit gebled zijn irriga-
tiewerken gefinancierd, evenals in Calabrië waar bo
vendien 66 bedragen uit globale kredieten zijn toe
gewezen voor het midden- en kleinbedrijf (33,6 mil
joen). 

In MIdden- en Noord-ltallë heeft de Bank kredieten 
voor projecten van regionaal belang verstrekt tot  
een bedrag van 159,6 miljoen, waarvan vijf globale 
kredieten ten behoeve van het midden- en kleinbe
drijf voor in totaal 128,4 miljoen. Uit topende globale 
kredieten zijn 244 bedragen toegewezen voor in to
taal 109,5 miljoen. De afzonderlijke kredieten hadden 
betrekking op de herbebossing van het Val d'Aosta,  
de modernisering van een raffinaderij te Falconara in 
de Marken en de uitbreiding van een brouwerij te 
Pedavena in de provincie Belluno. Tenslotte was een 
globaal krediet bestemd voor de financiering van het 
ambacht in de regionale ontwikkelingsgebieden. 

Voor projecten die beantwoorden aan de commu
nautaire energiedoelstellingen, is in Italie 836,1 mil
joen toegezegd (718,7 miljoen voor eigen rekening 
en 117,4 miljoen uit het nieuwe instrument). Diverse 
van deze projecten zijn reeds genoemd in verband  
met hun regionale belang. 

Bijna de helft van het bedrag (402,5 miljoen) 
beoogde de financiering van rationeel energiever-
bruik, met name een verbeterd beheer van de  
noord-zuidkoppeiing van het stroomnet, een uitbrei
ding van de verbindingen met het Franse stroom-
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koppeinet, de installatie van zonnepanelen, het her-
gebruik van stadsafval voor de stadsverwarming te  
Bergamo, de modernisering van raffinaderijen in 
Campanlë en de Marken, alsmede de produktie van 
een spaarzamer type dieselmotoren te Turijn. 

Daarnaast zljn 7 globale kredieten toegekend voor 
energiebesparingen in kleine industriële bedrijven 
{108,9 miljoen; in 1984 zljn 87 bedragen toegewezen 
voor 73,9 miljoen) en voor kleinere energieprojecten 
(147,1 miljoen: uit lopende kredieten is 96,2 miljoen 

Jabel 8: Kredietverlening In Italie In 1984 
Onderverdeeld near herkomst der middeien, economische doelstelling en sector 

Voof eigen rekemng Nieuw instrument Totaal 

Mil|. Ecu Mil]. Ecu Milj. Ecu "h 

Totaal Itallë 2 538,2 497,3 3 035,5 100,0 

Economische doelstelling 
Regionale ontwikkeling 1 724,4 14,6 1 739,0 57,3 

waarvan Zuid-ltalië 1 543,1 14,6 1 557,7 51,3 
Wederopbouw 51.9 14,6 66,5 2.2 

Energievoorziening V) 718,7 117,4 836,1 27.5 
Waterkracht 53,9 — 53,9 1.8 
Kernenergie 58,1 — 58,1 1,9 
die- en gaswinning 124,3 — 124,3 4,1 
Rationeel energieverbruik 346,4 56,1 402,5 13,2 
Gasleidingen 136,0 61,3 197,3 6,5 

Infrastructuur van communautair belang 136,4 — 136,4 4.5 

Modernisering en omschakeling van bedrijven 175,7 365,3 541.0 17,8 
Modernisering en omschakeling 21,8 — 21,8 0.7 
Geavanceerde technieken 90,4 — 90,4 3.0 
Industriële samenwerking 63,5 — 63,5 2,1 
Produktieve investeringen van het midden- en — 365,3 365,3 12,0 
kleinbedrijf 

afi') - 217,0 — - 217.0 - 7,1 

Sector 
Energie, verbindingen en overige infrastructuur 1 538,8 128,3 

Energie 485,3 
Verbindingen 741,1 
Waterprojecten 88.8 
Overige infrastructuur 93,3 
Globale kredieten infrastructuur en energie 130,3 
Toewijzingen uit lopende globale kredieten 102,9 

Industrie, landbouw. diensten 999.4 369,0 
Afzonderlijke kredieten 460.1 
Globale kredieten 539,2 
Toewijzingen uit globale kredieten 484,9 

(1) Zie noot 1 bi| tabe! 3. 
(2) AI wegens dubbeitellmgen van projecien die aan meerdere doelsleiiingen iegeli)ker!i|d voldoen 

1 667,1 54.9 
61,3 546,6 18,0 
14,6 755,7 24,9 

— 88,8 2.9 
28,8 122,1 4,0 
23,6 153,9 5,1 

— 102,9 3.4 
1 368,4 45,1 

— 460,1 15,2 
369,0 908,2 29,2 
346,5 831,4 27.4 
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toegewezen voor 96 van dergelijke projecten, met  
name 12 kleine waterkrachtcentrales). 

De overige gefinanclerde projecten betroffen 5 elek
trische centrales, de ontginning van een tiental 
kleine aardgasvelden (236,3 miljoen) en de verdere 
aanleg van het aardgasnet in Zuld-ltalië en in ver-
schillende delen van de rest van Italie (197,3 mil
joen). 

Voor infrastructuur van communautalr belang zijn 
verschillende kredieten ter beschlkking gesteld, 
zoals voor nieuwe wegvakken van de Friaul-autoweg 
naar de Oostenrijkse grens (101 miljoen) en de rlo-
lerlng en afvalwaterzuiveringsinstaltaties te Napels 
en Savona, die de verontreinigingen längs de Middel-
landse-Zeekust sterk kunnen verminderen (32,5 mil
joen). 

Frankrijk 

De kredietverlening in Frankrijk is ten opzichte van  
het voorafgaande jaar met 34 % gestegen en beliep  
1 200,3 miljoen, waarvan 814 miljoen voor eigen re- 
kening en 386,3 miljoen uit het nieuwe instrument.  
Twee soorten kredieten overwegen: in de eerste  
plaats globale kredieten aan 20 financierlngsinstellin- 
gen, waarvan 16 sociétés de développement régio
nal, voor in totaal 677,8 miljoen (voor de helft afkom-
stig van het nieuwe instrument) en vervolgens de 
kredieten voor infrastructuur op het gebied van we 
gen, spoorwegen en telecommunicatie voor in totaal 
406,7 miljoen. Daarnaast is nog 115,7 miljoen ter be-
schikking gesteld voor twee kerncentrales en collec-
tieve verwarmingsprojecten. 

Driekwart van het bedrag der globale kredieten 
(502,9 miljoen) is toegekend ter financiering van, 
enerzijds, produktieve investeringen van voorname-
lijk het industriële midden- en kleinbedrijf zowel in 
regionale ontwikkelingsgebieden (128,3 miljoen voor 
eigen rekening) als daarbuiten (342.5 miljoen uit het 
nieuwe instrument) en, anderzljds, investeringen die 
rationeel energieverbruik beogen in de industrie 
overal in Frankrijk (32,1 miljoen). 

Uit lopende globale kredieten zijn In 1984 2 702  
bedragen toegewezen ter financiering van investe
ringen in de industrie en de dienstensector. In de 
regionale ontwikkelingsgebieden is 148,4 miljoen 
toegewezen voor 906 ondernemingen en daarbuiten 

287,3 miljoen voor 1 722 ondernemingen. De be-
langrijkste betrokken bedrijfstakken waren die van 
de metaaiconstructie, de machinebouw, de voe-
dingsmiddelen en de diensten; de projecten waren  
bij de globale kredieten uit het nieuwe instrument 
veelal gelokaliseerd in Rhône-Alpes, Ile-de-France, 
Provence-Côte d'Azur, Franche-Comté en Centre, 
terwiji deze voor kredieten voor eigen rekening gro-
tendeeis betrekklng hadden op Bretagne, Pays de la 
Loire, Aquitaine en Midi-Pyrénées. Voorts zijn 74  
energiebesparingsprojecten in de industrie geflnan-
cierd door toewijzingen tot een bedrag van in totaal 
23,1 miljoen. 

Wat de infrastructuur betreft heeft de Bank bijgedra-
gen tot de aanleg van de autowegen Nancy—Dijon 
en Mâcon—Chatillon, aismede — in het kader van 
het Fonds spécial des grands travaux — van een 
twintigtal wegvakken van in totaal 320 km, die de 
verbindingen met regionale ontwikkelingsgebieden 
of met de grensstreken konden verbeteren (188 mil
joen). Voorts is de produktie en lancehng van tele-
communicatiesatellieten gefinancierd (160,4 miljoen) 
met het oog op het totstandbrengen van een tele-
maticanet ten behoeve van het bedrijfsleven, ook 
dat in de overzeese departementen; dit net zal trou-
wens gedeeltelijk ter beschlkking worden gesteld 
van de European Space Agency en van de Deutsche 
Bundespost. Andere door de Bank gesteunde pro 
jecten waren de elektriflcatie van de spoorlijnen  
Lyon—Grenoble en Lyon—Chambéry ten einde niet  
alleen de verbindingen tussen Frankrijk en Italië 
te verbeteren, maar eveneens te besparen op het  
energieverbruik. Daarnaast zijn uit aan de CAECL  
verstrekte globale kredieten ook in 1984 weer klei 
nere projecten van lagere overheden — veelal we- 
genaanleg — gefinancierd (493 projecten voor 142,4  
miljoen). 

De kredieten voor energieprojecten waren bestemd 
voor de kerncentrales van Flamanvllle en Creys-Mal-
ville, alsmede voor twee stadsverwarmingsprojecten. 
Een van de iaatstgenoemde projecten beoogt het 
hergebruik van de afvalwarmte van een uraniumver-
hjkingsfabriek en het andere de aanslulting van he t 
net van een unlversiteitscomplex op dat van de ag-
glomeratie Lyon. 

Tenslotte kunnen uit globale kredieten voor in totaal 
58,3 miljoen kleine projecten worden gefinancierd 
op het gebied van de produktie en distrlbutie van 
nieuwe of vervangende energiesoorten. In 1984 zijn 
37 van de rgelijke projecten gefinancierd voor in to
taal 56,9 miljoen. 
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Internationale koppeling van hoogspanningsnetten 
Bij de elektriciteitsvoorziening bestaan in Europa geen grenzen meer. Sinds ruim 30 jaar zljn de nationale 
elektriclteltsnetten reeds aaneengekoppeld door een gigantisch net van hoogspanningsiijnen. 

Elektrische stroom speelt een in belang toenemende rol in de economleën van onze landen en In het 
dagelijkse leven van Europeanen. Stroom kan niet worden opgeslagen en dit dwong tot het zoeken naar 
gecoördineerde oplossingen voor een zo efficient mogelijk gebruik van de installaties voor de produktie 
en de distributie, en zodoende tot internationale uitwisseling. Dit is nog belangrijker geworden door de 
vermeerdering van het aantal kerncentrales die immers concurrerender zljn naar mate ze regelmatiger en  
permanenter in bedrijf worden gehouden. 

De internationale koppeling van stroomnetten biedt de nationale verzorgingsbedrijven in de eerste plaats 
een grotere zekerheld. Deze zljn dan immers beter in Staat om het hoofd te bleden aan ernstige inciden-
ten, zoals gelljktijdige pannes in verschlllende produktiebedrijven. Ook kunnen zo langduriger verzor-
gingsmoellijkheden worden opgevangen, zoals die bijvoorbeeld ontstaan door een grote vraag tljdens 
strenge winters of door een verminderd aanbod van waterkrachtcentrales ten gevolge van droogte. 

Samenwerking leidt bovendien tot besparingen bIJ d e exploitatie. De structuren van de nationale pro-
duktleparken lopen namelijk ulteen (relatieve aandelen van waterkracht, aardolie, aardgas, steenkool of  
kernenergle) en de spitsuren komen In verschlllende landen vaak op andere momentan. Zljn de marginale 
prodüktlekosten in een land op een bepaald moment hoger dan die in een buurland, dan kan dit laatste 
land goedkopere stroom aanbieden, d.w.z. stroom geproduceerd door een op dat moment rendabeler 
centrale. Op deze wijze kan worden bespaard op het totale brandstofverbruik. 

Voorts stelt Internationale koppeling de nationale participanten in Staat hun reservecapaciteit te vermin
deren zonder hun bedrijfszekerheid aan te tasten. Tenslotte zljn sommige centrales in internationale sa
menwerking gebouwd en leveren stroom aan alle dee lnemende lid:Staten via een geïntegreerd distributle-
stelsel. 

De onderlinge koppeling van de Europese elektriclteltsnetten beantwoordt dus aan het communautaire  
streven om de flexibiliteit en doeltreffendheld van de energievoorziening te vergroten. Daarom heeft de 
Europese Investeringsbank deelgenomen aan de financiering van dergelijke projecten in de Gemeen
schap, evenals in Joegoslavië waar de koppeling van het nationale net aan die In Griekenland en Italie is  
verbeterd. 

Deze activitelt vormt echter siechts een onderdeel van haar bijdrage tot het communautaire energlebe-
leid. De Bank heeft de laatste jaren in het bijzonder ook steun geboden aan het totstandbrengen van 
andere energie-ultwisselingen — zoals het communautaire gasleidingnet — die de energie-lnvoer kunnen 
diversifiëren en het energieverbruik kunnen rationallseren. Zlj heeft eveneens bijgedragen tot de bouw 
van centrales, zoals die van Revin In de Ardennen, van Iffesheim aan de Rijn en van Zillergründl in 
Oostenrijks Tirol, die stroom aan meerdere landen leveren, alsmede tot de aanleg van een onderzeese 
elektriciteitskabel tussen het eiland Bornholm In Denemarken en Zweden. 

De Frans-Britse koppeling door het Kanaal 

De E.I.B, heeft in 1983 en 1984 voor eigen rekening drie kredieten verstrekt (232,2 miljoen) en uit het 
nieuwe Instrument twee kredieten (46,6 miljoen) voor de financiering van in totaal naar raming 1 mlljard 
kostende investeringen In een betrouwbare en doeltreffende kabelverbinding tussen de Britse en Franse 
stroomnetten, die de Britse produktiebedrijven zai verbinden met het gehele Westeuropese net. De wer
ken worden gezamenlljk uitgevoerd door Electricité de France en de Central Electricity Generating 
Board. Hlervoor zullen door het Kanaal 8 onderzeese hoogspanningskabels worden gelegd met een no
minale capaciteit van 2 OCX) MW; de totale lengte bedraagt 69 km waarvan 45 km onderzee, tussen Bon-
ningues op 8 km van Calais en Sellindge op 24 km van D over. Het project omvat tevens de bouw van 
transformatorstations, regeicentra en andere hulpinstallaties. 
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De Frans-ltallaanse koppeling over de Alpen 

De verbinding tussen de Franse en Italiaanse 380 kV-hoogspanningsnetten voorzlet met name in aanleg 
van luchtlijnen voor draaistroomtransport met een capaciteit van 2 000 MW over de Kleine St. Bernard. 
De jjjnen worden op de kiassleke manier aangelegd, rekening houdend met de bijzondere omstandighe-
den van he t hooggebergte (rijpafzetting en sneeuw gedurende meer dan 6 maanden per jaar, aardver-
schuivings- en lawinegevaar, moeilijke toegankelijkheid bij onderhoud en eventuale reparaties enz.). De 
kosten van aanleg worden geraamd op ongeveer 190 miljoen; de Bank heeft hiertoe bijgedragen door  
twee kredieten voor haar eigen rekening, het ene van 29,1 miljoen aan de ENEL en het andere — begin  
1985 — van 20,5 miljoen aan de EDP. 

Verenigd Koninkrijk 

De kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk nam  
in het verslagjaar toe met 35 % en wel tot 932,4 mil
joen, waarvan 44,2 miljoen uit het nieuwe Instru
ment. Deze groei is vooral te danken aan de stijging 
van de kredietverlening voor de energiesector (577,5  
miljoen) die bijna twee keer zo hoog was als in het 
voorafgaande jaar. De industriële kredietverlening 
nam lets af tot 66,1 miljoen, terwijl de financiering  
van infrastructuurprojecten op hoog peil bleef (288,9  
miljoen). 

De projecten op energiegebied beoogden vooral de 
ontginning van interne energiebronnen: kerncentrale 
van Torness-Point, installaties voor de opslag en be-
handeling van kernbrandstoffen te Sellafield (438 mil
joen) en ontginning van een aardgasveld voor de 
kust van Yorkshire. Een krediet voor de koppeling 
van de Britse en Franse hoogspanningsnetten zai 
leiden tot een efficiënter beheer van de stroompro-
duktie in beide landen (zie kader op biz. 44). 

De gefinancierde infrastructuurprojecten dragen alle 
bij tot de ontwikkeling van oude industriegebieden, 
vooral in Midden-Engeland en Zuid-Wales. Zo heeft 
de Bank 192,3 miljoen toegezegd voor omvangrijke 
watervoorzienings- en afvalwaterzuiveringsprojecten 
in de Midlands, East-Anglia, Yorkshire en Humber-
side, Noordwest-Engeland, Noord-Engeland en  
Zuidwest-Engeland. Verschiliende samengestelde 
projecten waarvoor in totaal 72,8 miljoen ter be-
schikking is gesteld, betroffen zowel de aanleg van 
wegen en luchthavens, de ontsluiting van indus-
trieterreinen, afvalwaterzuivehngen of ook installa
ties voor verwerking van vaste afvalstoffen. Deze 
projecten hadden betrekking op Strathclyde in 
Schotland, Lancashire en Merseyside in Noordwest-
Engeland. alsmede Devon in Zuidwest-Engeland. In 
de oude industriegebieden van Zuid-Wales zijn mid-
delen ter beschikking gesteld voor wegenaanleg en 

voor kleinere Industriële en toeristische infrastruc
tuurprojecten. In Yorkshire en Humberside is bijge
dragen aan de uitbreiding van de luchthaven van 
Leeds-Bradford en de verbetering van de telefoon-
dienst te Hull. 

De industriële kredietverlening omvatte een krediet  
voor een vliegtuigfabriek te Belfast in Noord-Ierland  
en verschillende globale kredieten ter financiering  
van het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingsge-
bieden (38,7 miljoen voor eigen rekening) en daar-
buiten (10,5 miljoen uit het nieuwe instrument). In 
totaal 134 ondernemingen hebben bedragen ontvan-
gen uit lopende globale kredieten en wel voor 16,5  
miljoen uit kredieten voor eigen rekening en voor 
14,4 miljoen uit kredieten uit het nieuwe instrument. 

Ghekenland 
In Ghekenland is in 1984 een bedrag van 344,8 mil
joen toegekend, waarvan 275,5 miljoen voor eigen  
rekening en 69,3 miljoen uit het nieuwe instrument; 
in 1983 was dit respectievelijk 364,3 en 85,3 miljoen. 

Een bedrag van 103,4 miljoen is gegaan naar de ver-
bindingen: verbeteringen aan het wegennet — met 
name de weg tussen Saloniki in Macedonië en de 
Turkse grens —, modernisering van verschillende 
regionale luchthavens, uitbreiding en modernisering 
van het telecommunicatienet. Andere kredieten wa 
ren bestemd voor de irrigatie van verschillende ge-
bieden in Macedonië, de ontsluiting van 9 indus-
trieterreinen en de holering en afvaiwaterzuivering in 
7 grote Steden, die in het bijzonder zullen bijdragen 
tot de vermindering van de verontreiniging van de 
Aegaeische kusten. 

Voor energieprojecten is 123,7 miljoen ter beschik
king gesteld, met name voor de waterkrachtcentra-
les van Sfikia-Assomata, Rigai en Stratos, alsmede 
de bruinkoolontginning en de daarop gebaseerde 

45 





Vermindering van de afhankelijkheid van ingevoerde aardoUe is een 
van de prioritaire doelstellingen van de Gemeenschap. in 1 984 is voor 
dit doe! 2248 miijoen toegekend. De za gefinancierde projecten 
beogen bijvoorbeeld de ontginning van interne energiebronnen. De  
veiiigheid van de energievoorziening wordt eveneens bevorderd door 
een koppeling van hoogspanningsnetlen (zie kader op biz. 44-45). 

Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

elekthciteitsopwekking te Amynteon. De zo gefinan
cierde centrales zullen een totaal vermögen krijgen 
van ongeveer 1 200 MW. De Bank heeft verder de  
capaciteitsuitbreiding geflnancierd van een raffinade-
rlj te Korinthe, die vooral gehöht zai zijn op de fabri-
cage van lichte aardolieprodukten. 

De globale kredieten voor In totaal 77,2 mlljoen zul
len dienen voor de versterking van het industriële  
bedrijfsleven en de bevordering van de investerln-
gen in de landbouw en de agro-Industrie. In de loop 
van he t jaar zijn 74 bedragen toegewezen aan klei 
nere bedrijven voor In totaal 57,8 miijoen. Bovendlen 
Is uit globale kredieten een bedrag van 28,5 m lljoen 
ter beschikking gesteld voor circa 85 kleine wegen-
en waterprojecten. 

Denemarken 
In Denemarken Is In totaal 324,6 mit joen toegekend 
(190 mlljoen voor eigen rekening en 134,6 miijoen ult 
het nieuwe instrument), vooral ten behoeve van pro-
jecten die bijdragen tot de energiedoelstelllngen van 
de Gemeenschap (217,5 mi ijoen). De betrokken pro
jecten voorzlen in de winning van gas en olle in het 
Deense deel van de Noordzee, het vervoer, de be-
handeling en distributie van aardgas in het gehele 
land, de elektrificatie van spoorlijnen rond Kopenha 
gen — die tot energiebespahngen zaI leiden —, als-
mede kleine infrastructuurwerken, waarvoor een glo-
baal krediet is verstrekt. 

Bovendien is een krediet gegaan naar de uitbreiding 
van het telecommunicatlenet op Groenland en de  
verbindingen met Denemarken. Daarnaast zijn glo 
bale kredieten verstrekt ten behoeve van het mid
den- en kleinbedrljf in ontwikkelingsgebieden (4,9 
miijoen voor eigen rekening) en daarbulten (36,9 mii
joen uit het nieuwe Instrument). Uit lopende globale  
kredieten zijn 147 bedragen voor in totaal 46,6 mll 
joen toegewezen voor industriële projecten, vooral 
buiten de regionale ontwikkelingsgebieden. 

lerland 
In lerland is 174 mitjoen ter beschikking gesteld, 
waarvan 124 m lljoen voor eigen rekening en 50 mll

joen ult het nieuwe instrument (tegenover respectie-
velijk 234,6 en 69,4 miijoen in 1983). Al deze kredie
ten zijn toegekend vanult het gezichtspunt van de  
regionale ontwikkeling en beoogden vooral de aan-
vulling van de in sommige delen van het land nog 
volstrekt onvoldoende Infrastructuur: bebossing en 
noodzakelijke bosbouwvoorzieningen (65,6 mlljoen), 
Verbeteringen aan het wegennet (51 mlljoen), uit
breiding van de watervoorzlening en de afvalwater-
zuivering (39,5 mlljoen). 

Er is een krediet van 9,6 mlljoen toegekend voor de  
uitbreiding van een instltuut voor hoger onderwijs in 
het technologische park van P lassey. Tenslotte wa 
ren twee globale kredieten van in totaal 8,3 mlljoen 
bestemd voor de financiering van kleinere industriële  
projecten. Ult lopende kredieten zijn 53 bedragen 
toegewezen voor in totaal 6.6 mlljoen. 

Duitsland 
In Duitsland Is in totaal 134,4 miijoen ter beschikking 
gesteld voor energleprojecten: de kerncentrales van 
Emsland In Nedersaksen en van Neckarwesthelm In 
Baden-Württemberg (80,6 miijoen), een sectle van 
de Megal-aardgasleiding voor het transport van Rus 
sisch aardgas naar het Europese net en de aanleg 
van leidingen in Saarland, die de afvalwarmte van 
een elekthclteitscentrale en van verschlllende bedrij
ven dienstbaar zaI maken aan het stadsverwar-
mingsnet te Saarbrücken. 

België 
In Betgië zijn twee kredieten voor In totaal 32,5 mii
joen toegezegd ten behoeve van de kerncentrale 
van Doel bij Antwerpen. 

Luxemburg 
In Luxemburg was sprake van een krediet van 16,4 
miijoen ter financiering van de aanleg van twee weg-
vakken van de autoweg tussen de stad Luxemburg 
en Trier in Duitsland, als onderdeel van een belang-
rijke Europese verbinding. 

47 



Kredietverlening in de Gemeenschap C) 
A. Voor eigen rekening 

Projecten gefinancierd in 1984 

In 1984 Is voor een bedrag van 5 013,1 miljoen aan nieuwe financleringsovereenkomsten ondertekend. betrekking heb-
bende op kredieten voor eigen rekening ten behoeve van projecten in de Gemeenschap (zie biz. 27 tot 47 voor de  
economtsche aspecten van deze projecten). De betrokken kredieten vallen geheel onder verantwoordelijkheid van de  
Bank en verschijnen als zulks in de boekhouding. 
In deze lljst zijn de economische doelstellingen aangegeven, waaraan de projecten beantwoorden; de indeling is gelijk 
aan die welke is toegepast in tabel 3. 
Voor sommige projecten zijn tevens kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument verstrekt (zie biz. 29); 
deze projecten zijn voorzien van het teken +. De kredieten voor het herstel van de aardbevingsschade in Italie zijn 
gekentekend door een sterretje bij het betrokken bedrag; bij deze kredieten is een rentesubsidie van 3 % toegekend. 

Energievoorzlening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

BELGIË 

miljoen Ecu 

32,5 

Bfr. 1 5 00 mlljoen 

1.—2. Kerncentrale van Doel (Oost-
Vlaanderen); Vierde eenheid van 
1 003 MW 
Ebes via de Belgelectric Finance B.V. 
Bfr. 900 miljoen 19,5 
Bfr. 600 miljoen 13,0 

DENEMARKEN 190.0 

Deense kr. 1 546.3 milj oen 

3.+ Winningsplatform voor het 
Gorm-veld in de Noordzee; onderzee-
se leiding van 22 0 km naar de kust en 
een aansluitende olielelding van 110 
km door Jutland; aanlandingsinstalla· 
ties te Fredehcia (Ribe en Vejie) 
Oansk ollerer A/S-Doras 
Deense kr. 400 m iljoen 48,9 

4. Regionaal aardgasleidingnet in 
Vestsjaelland en Storstrom 
Naturgas Sjaelland l /S via de Konge-
riget Danmarks Hypotekbank og 
FInansforvaltnIng 
Deense kr. 250 m iljoen 30,5 

5. Gasleiding voor de aardgasvoor-
ziening van 21 gemeenten in Zuid-
Jutland, Ribe en VejIe 
Naturgas Syd i/S via de Kongerlget 
Danmarks Hypotekbank og FInans-
forvaltning 
Deense kr, 27 mi ljoen 3,3 

6.+ Aanleg van leldingen voor de  
aardgasvoorziening van 47 gemeente n 
in de agglomeratie Kopenhagen  
Hovestadsregionens Naturgas l/S via 
de Kongeriget Danmarks Hypotek
bank og FInansforvaltnIng 
Deense kr, 300 m iljoen 37,1 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

7. Elektrificatie van de spoorlijn Hel-
singor—Korsor via Kopenhagen (Sjael-
land) 
Dansk Statsbaner-DSB via de Deen
se Staat (MInisterie van Financiën) 
Deense kr, 450 mi ljoen 55,6 

8. Uitbreiding van het telecommuni-
catienet op Groenland en van de ver-
bindingen met Denemarken 
Deense staat (Ministerie van Finan 
ciën} 
Deense kr. 29,3 mil joen 3.6 

9. Globaal krediet aan de Deense 
staat (Minlsteiie van Financiën) ter 
financiering van kleinere industriële en  
toeristische projecten in de regionale  
ontwikkelingsgebieden 
Deense kr, 40 milj oen 4,9 

10. Globaal krediet aan de Privat 
banken international S.A. ter finan
ciering van kleinere infrastructuur-
projecten die beantwoorden aan de  
communautaire doelstellingen op 
energiegebied 
Deense kr. 50 miljoen 6.1 

DUiTSLAND 134,3 

DM 300 miljoen 

11.—12. Kerncentrale Emsland  
(1 230 MW) te Lingen (Neder-Saksen) 
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 
DM 50 miljoen 22,4 
DM 50 miljoen 22,4 

13. Kerncentrale van Neckarwest
heim (Baden-Württemberg), tweede 
eenheid (1 230 MW) 
Gemeinschaftskernkraftwerk N eckar
westheim via de EVS Kernkraft 
Neckarwestheim GmbH 
DM 80 miljoen 35,8 

(I) Pe geopende kredielen luiden m hei algemeen in de tegenwaarde van de nationale vlauta. 
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Energievoorziening 
Communautaire Infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

mitjoen Ecu 

14.-16. Leidingen voor het transport  
van wärmte tussen de thermische 
centrale van Fenne en de stadsver- 
warming te Saarbrücken (Saarland) 
Femwärme-Verbund Saar GmbH 
DM 5 miljoen  
DM 10 miljoen  
DM 5 miljoen 

17. Gaslelding van 447 km voor het  
transport van Russisch aardgas tus
sen Waidhaus aan de Tsjechoslo-
waakse g rens en Medelsheim aan d e 
Franse grens 
Mittel-Europäische Gasieltungsge-
sellschaft mbH via de Megal Finance  
Company Ltd 
DM 100 miljoen 

GRIEKENLAND 

2.2 
4.5 
2.2 

44.8 

275,5 

drachme 24.935 miljard 

18. Dämmen in de Aliakmon in 
combinatie met waterkrachtcentrales 
te Sfikia (315 MW) en Assomata 
(108 MW) ten zuidwesten van Saloniki 
(Macedonie) 
DEI 
drachme 1,1 miljard 12,4 

19. Waterkrachtcentrale van Stratos 
(150 MW) in de Acheioos (West-Grle-
kenland) 
DEI 
drachme 1.8 miijard 20.3 

20. Waterkrachtcentrale van Rigai  
(210 MW) ten noorden van loannina 
(Epirus) 
DEi 
drachme 1,75 miljard 19,0 

21.-f Eiektrlciteitscentrale van 
Amynteon (2 χ 300 MW) die plaatse-
lijk gewonnen bruinkool verstookt 
(West-Macedonie) 
DEI 
drachme 1,8 miljard 19,5 

22. Uitbreiding van de capacitelt van 
de katalytische kraakinstallatie in de  
raffinaderij van Korinthe (Peloponne
sus) met het oog op de omzetting van 
zware olie in lichte Produkten 
Motor Oil (Hellas) Diylisterla Korin-
thou A.E. 
drachme 920 miljoen 10,4 

23. + Bruinkoolontginning in dag-
bouw te Amynteon ten behoeve van 
de aldaar gev estigde elektriciteitscen-
traie (West-Macedonië) 
DEI 
drachme 650 miljoen 7.1 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

24. Verbeteringen aan circa 
3 000 km nationale en provinciate 
wegen 
Griekse staat (Ministerie van Open-
bare Werken) 
drachme 2 miljard 21,7 

25. Verbeteringen aan en de aanleg  
van kunstwerken in 225 km wegen, 
vooral de weg Ν 2 Saloniki—Alexan-
droupolis (Macedonie en Thracië) 
Griekse Staat (Ministerie van Econo-
mlsche Zaken) 
drachme 2,8 miljard 30.4 

26. Verbeteringen aan bijna 500 km 
nationale, provinciale en lokale wegen 
in de Peloponnesus 
Griekse Staat (Ministerie van Open- 
bare Werken) 
drachme 750 miljoen 8.5 

27. Modernisering en uitbreiding van 
de luchthavens te Kastoria (Macedo-
nië), Heraklion en Chania (Kreta), als-
mede op de eilenden Lemnos, Myti-
iene, Santorin, Kefallinia, Skiathos. 
Cythere en Mykonos 
Griekse Staat (Ministerie van Open- 
bare Werken) 
drachme 600 miljoen 6,8 

28.+ Uitbreiding en modernisering 
van telefoon- en telexnetten 
OTE 
drachme 1,6 miljard 18,0 

29. irrigatie van 1 2(X) ha in de vlakte 
van Drama (Oost-Macedonië) 
Griekse Staat (Ministerie van Econo-
mische Zaken) 
drachme 400 miljoen 4,5 

30. Irrigatie van 1 500 ha längs de 
kust ten westen van Nestes (Oost-
Macedonië) 
Griekse Staat (Ministerie van Econo-
mische Zaken) 
drachme 145 miljoen 1.6 

31. Irrigatie van 4 575 ha rond Pieria, 
Aghitis, Nea Magnissia, Axioupoiis 
(Macedonië) 
Griekse Staat (Ministerie van Econo-
mische Zaken) 
drachme 270 miljoen 3.0 

32. Riolering en afvalwaterzuiverlng 
in de Steden loannina (Epirus), 
Larissa (Thessalië), Kastoria en Ptole- 
mais (West-Macedonië) 
Plaatseiìjke overheden via de 
Griekse Staat (Ministerie van Econo-
mische Zaken) 
drachme 950 miljoen 10,7 
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Energievoorziening 

Communautaire infrastructuur 
Modernisehng/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

33. Rioiering en afvalwaterzuivering  
in de Steden Saloniki (Macedonië), 
Volos (Thessalië) en Aghios Nikolaos 
(Kreta) 
PlaatseNjke overheden onder leiding 
van het MInisterle van Openbare 
Werken via de Grlekse Staat 
drachme 1.2 miljard 

34. Aanieg van industrieterreinen te 
Larissa (Thessalië). Lamia (Midden·  
Griekenland), loannina (Epirus), Kilkis 
(Centraal-Macedonië). Serres, Kavala 
en Drama (Oost-Macedonië), Komo-
tini (Thracië) en Patras (Peloponne 
sus) 
ETBA 
drachme 700 miljoen 

35. Globaal krediet aan de ETEBA 
ter financiering van kleinere indus-
triële projecten 
drachme 1.5 miljard 

36. Globaal krediet aan de Trapeza 
Ependiseon A.E. ter financiering van 
kleinere projecten op het gebied 
van de industrie, het toerisme en de 
dienstensector 
drachme 1,5 miljard 

37. Globaal krediet aan de ETBA ter 
financiering van kleinere industriële 
projecten 
drachme 1 miljard 

38. Globaal krediet aan de Agrotikl 
Trapeza tis Ellados ter financiering  
van kleinere agro-industriële projecten 
en investeringen op boerenbedhjven 
drachme 1,5 miijard 

FRANKRIJK 

13.0 

7.6 

16,9 

16,9 

10,9 

16,3 

814,0 

Ffr. 5 585,8 miijoen 

39.—40. Kerncentraie van Flamanville 
(Neder-Normandië), eerste en tweede 
eenheid (eik 1 300 MW) 
EDF 
Contracten luidende in /'tot de 
tegenwaarde van 
Ffr. 204.8 miljoen 29,9 
Ffr. 204.8 miljoen 29,9 

41. Kerncentale Super-Phénix 
(1 200MW) te Creys-Malville (Rhône-
Aipen) 
Centrale Nucléaire Européenne à 
Neutrons Rapides (Nersa) 
Ffr. 345 miljoen 50,3 



Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

42. Modernisering van de stadsver-
warming van het universitaire complex 
van La Doua en koppeling van dit net 
aan de warmtenetten van Villeurbanne  
en de stad Lyon 
Gemeente Villeurbanne via de  
CAECL 
Ffr. 15.5 miljoen 2.3 

43. Installatle voor de voeding van 
de stadsverwarming te Pierrelatte en 
van het verwarmingsstelsel van kas-
sen met afvalwarmte van de fabriek 
voor de verrijking van uranium Eurodif 
Syndicat Mixte d'Aménagement 
Rural de la Drôme via de CAECL 
Ffr. 23.7 miljoen 3.5 

44.-45. Aanleg van de wegvakken 
Choiseul—Toul (81 km) en Gemeaux-
—Tilchatel (8.5 km) van de autoweg 
A 31 Lotharingen—Bourgogne  
Société des Autoroutes Paris Rhin- 
Rhône via de CNA 
Ffr. 350 miljoen 50,7 
Ffr. 200 miljoen 29,1 

46. Aanleg van het wegvak Macon— 
Châtillon (96 km) van de autoweg 
A 40 naar de Mont-Blanctunnel 
(Rhône-Alpen) 
Société des Autoroutes Paris Rhin-
Rhône via de CNA 
Ffr. 330 miljoen 48,1 

47. Verbeteringen aan 20 verschil-
lende wegvakken met een lengte van 
in totaal 132,6 km 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
Ffr. 412 miljoen 60,1 

48.+ Bouw en lancering van satel-
lieten. aismede de aanleg van volgsta-
tions en kabelnetten, bestemd voor 
geavanceerde communicatiediensten 
aan het bedrijfsleven en voor de ver-
bindingen met de Franse overzeese 
departementen 
Administration des Postes et Télé
communications via de ONT 
Ffr. 800 miljoen 116,6 

49. Elektrificatie van de spoorlijnen 
Lyon—Chambéry (98 km) en Lyon—  
Grenoble (63 km) 
Société Nationale des Chemins de 
Fer 
Ffr. 400 miljoen 58.3 

50.—SI. Globale kredieten aan de 
CEPME ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indus
trie. de dienstensector, het toerisme, 
de bouwnijverheid en de openbare 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisehng/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

werken in regionale ontwikkelings-
gebieden 
Ffr. 270 miljoen 39,3 
Ffr. 130 miljoen 19.0 

52.-69. Globale kredieten aan 9 So 
ciétés de Développement Régional  
(SDR) ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indus 
trie, de bouwnijverheid. de openbare 
werken, het toerisme en de niet-com-
merciële dienstensector in regionale  
ontwikketingsgebieden 
— SDR de Bretagne  

Ffr. 20 miljoen 
Ffr. 20 miljoen 

— SDR du Sud-Ouest — Expanso 
Ffr. 20 miljoen 
Ffr. 20 miljoen 

— SDR du Centre et du Centre-
Ouest — Sodecco 
Ffr. 25 miljoen 
Ffr. 25 miljoen 

— SDR du S ud-Ouest — Tofinso 
Ffr. 17,5 miljoen 
Ffr. 17,5 miljoen 

— SDR de Lo rraine — Lordex 
Ffr. 20 miljoen 
Ffr. 20 miljoen 

— SDR du Languedoc-Roussillon —  
Sodler 
Ffr. 15 miljoen 
Ffr. 15 miljoen 

— SDR du Nord-Pas-de-Calais 
Ffr. 25 miljoen 
Ffr. 25 miljoen 

— SDR de l'Ouest — Sodero 
Ffr. 15 miljoen 
Ffr. 15 miljoen 

— Caisse de Développement de  
Corse 
Ffr. 7,5 miljoen 
Ffr. 7,5 miljoen 

70. Globaal krediet aan de Caisse  
Centrale de Crédit Coopératif ter 
financiering van kleinere projecten op 
het gebied van de grote visserij in 
de regionale ontwikkelingsgebieden 
längs de kust  
Ffr. 150 miljoen 

71.—72. Globale kredieten aan de 
CAECL ter financiering van kleinere 
overheidsinvesteringen in regionale 
ontwikkelingsgebieden 
Ffr. 300 miljoen 
Ffr. 500 miljoen 

73.-74. Globale kredieten aan de 
CAECL ter financiering van kleinere 
overheidsinvesteringen die de produk-
tie en het verbruik van nieuwe of  
vervangende energiedragers kunnen 
bevorderen 
Ffr. 200 miljoen 
Ffr. 200 miljoen 

2.9 
2,9 

2,9 
2.9 

3,6 
3.6 

2.6 
2.6 

2.9 
2.9 

2.2 
2,2 

3.6 
3.6 

2.2 
2.2 

1,1 
1.1 

21,9 

43.7 
72,9 

29.1 
29.2 
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Energievoorzienjng 
Communautaire infrastructuur 
Modernise ring/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 
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75.—76. Globale kredieten aan he! 
Crédit National ter financiering van 
kleinere industriële projecten die 
rationeler energieverbruik beogen of 
van kleine waterkrachtcentrales 
Ffr. 100 miljoen 
Ffr. 120 miljoen 

lERLAND 

14,6 
17.5 

124,0 

lers ε 90,4 miljoen 

77.+ Verbeteringen aan het wegen-
net 
lerse Staat (Mlnisterie van Financiên) 
lers ε 8 miljoen 11.0 

78.-79. Verbeteringen aan het natio- 
nate wegennet 
Betrokken lagere overtteden via de  
lerse Staat (Ministerle van FInanciën) 
lers ε 5 miljoen 6.9 
lers ε 13 miljoen 18,0 

80.-81.+ Watervoorziening en afval-
waterzuivering in diverse delen van 
land 
lerse Staat (Ministeiie van FInanciën) 
lers ε 5 miljoen 6,9 
lers ε 12,35 miljoen 17,1 

82.+ Bebossing van 15 800 ha, a is-
mede de aanleg van e xploltatiewegen, 
toeristische en technische voorzienin-
gen 
Dienst bosbeheer van het Minlsterie 
van Vlsseri) en Bosbouw via de lerse 
Staat (Minlsterie van FInanciën) 
ε 27.6 miljoen, tegenwaarde van lers 
ε 33,6 miljoen 46,2 

83. Uitbreiding van de hogere tech 
nische, industriële en commerciële  
onderwijsvoorzieningen te Limerick 
National Institute for Higher Educa
tion via de lerse Staat (Ministerie 
van Financiên) 
lers ε 7 miljoen 9,6 

84.-85. Giobale kredieten aan de  
Industrial Credit Company Ltd (ICC) 
ter financiering van kleinere indus 
triële projecten 
lers ε 3 miljoen 4.1 
lers ε 3 miljoen 4,2 
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2 538,2 

Lire 3 508,8 miljard 

86.-87. Kerncentrale van Montalto 
di Castro (Latium); tweede eenheid 
(982 MW) 
ENEL 
lire 30 miljard 
lire 50 miljard 

88. Bouw en uitbreiding van een 
aantal waterkrachtcentrales in Friaul. 
Emilia-Romagna en Lombardije met 
een vermögen van in totaal circa 
70 MW 
ENEL 
lire 60 miljard 

89. Waterkrachtcentrale van 18.6 
MW in de Brauiio (Lombardije) 
Qemeente Milaan via de IMI 
lire 15 miljard 

21.9 
36.3 

43,1 

10,8 

90. Pompaccumulatiecentrale 
(1(X)0MW) te Presenzano (Campa-
nië) 
ENEL 
lire 40 miljard 29,2 

91.-92. Ontginning van de aardgas-
velden Basil voor de kust bij Pesaro  
(de Marken). Merlino-Caleppio-Preme-
nugo (Lombardije). Porto en Corsini  
Terra (Emilia-Romagna) 
— AGIP S.p.A. via de Banco dl 

Roma 
lire 40 miljard 29,2 

— AGIR S.p.A. 
lire 40 miljard 28,9 

93. Ontginning van de aardgasvel-
den Cervia Mare (Emilia-Romagna),  
San Benedetto, Flavia en Fulvia (de  
Marken), Pessa (Lombardije), als-
mede Demma-Locantore (Basilicata) 
AGIR S.p.A. via de ENI 
lire 92 miljard 66,3 

94. Energiebesparing, produktivi-
teitsverbetering en milieubescherming 
in een aardolieraffinaderij te Falconara  
(de Marken) 
Api-Raffineria di Ancona S.p.A. via de 
BNL-Sezione Speciale per il Credito 
Industriale 
lire 15 miljard 10,9 

95. Aanpassingen met het oog op 
een rationeler energieverbruik in een 
aardolieraffinaderij te Napels (Campa-
nië) 
Mobil OH Italiana S.p.A. via de 
CENTROBANCA 
lire 5,6 miljard 4.0 
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96. Aanleg van c irca 1 000 km hoog-
spanningslijnen ter versterking van 
de stroomkoppelverbindingen tussen 
Noord- en Zuid-ltalië 
ENEL 
lire 10 miljard 7.3 

97. Invoering van een geïntegreerd  
regelsysteem voor de elektriciteits-
voorziening 
ENEL 
lire 29.8 miljard 21.8 

98. Aanleg van 138 km hoogspan- 
ningslijnen tussen Rondissone in de  
Val d'Aosta en de kleine St. Bernard 
aan de Franse grens ter koppeling 
van de Franse en Italiaanse hoog-
spanningsnetten 
ENEL 
lire 40 miljard 29,1 

99. Herstel van het elektriciteitsnet 
na de aardbevingen van november 
1980 (Campanie en Basilicata) 
ENEL 
lire 15 miljard 10,8 

100.—101. Leidingnet ten behoeve 
van de aardgasvoorziening van bijna 
100 000 afnemers in 6 gemeenten in 
Apulië, 4 gemeenten in Calabrië en 3  
gemeenten in Latium 
Italgas Sud S.p.A. via de Banco di  
Napoli 
lire 30 miljard 21,9 
lire 10 miljard 7,3 

102. Leidingnet ten behoeve van de 
aardgasvoorziening van ruim 35 000  
afnemers in 17 gemeenten in Latium, 
de Abruzzen, Campanie en Apulië 
Metano Città S.p.A. via de Banco di  
Napoli 
lire 15 miljard 10,9 

103. Leidingnet ten behoeve van de 
aardgasvoorziening in 13 gemeenten 
op Sicilie 
Siciliana Gas via de Banco di Siciiia 
lire 23 miljard 16,6 

104. Aanleg van 13 aardgasnetten 
en uitbreiding van 64 andere netten  
in Lombardije, de Marken, Venetië, 
Toscane en Umbrië (58 000 nieuwe 
aansluitingen) 
Estigas S.p.A. via de CARIPLO 
lire 30 miljard 21,7 

105. Aanleg van 155 km van de gas-
leiding Algerije—Italie tussen Arezzo 
(Toscane) en Minerbio (Emilia-
Romagna), alsmede een compressor-
station te Melizzano (Campanie) 
SNAM S.p.A. via de ENI 
lire 80 miljard 57,6 
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106. Capaciteitsuitbrelding van een 
voorstadsspoorweg in Napels en de 
bouw van werkplaatsen (Campanië) 
Italiaanse Staat (MInlsterle van Ver
voer) 
lire 44 miljard 31,7 

107. Wegaanleg in Sicilië  
ANAS 
lire 19,3 miljard 14,1 

108. Verbetering van diverse weg-
vakken van de nationale wegen nr.  
148 tussen Aprilia en Latina en nr. 7  
bij Terracina (Latium) 
ANAS 
lire 16 miljard 11,7 

109. Verbeteringen aan verschillende 
wegvakken van de weg nr. 16 in Apu 
lië) 
ANAS 
lire 21 miljard 15,3 

110. Aanleg van 47 km van de ooste-
lijke ringweg om Rome tussen de A 1 
naar Milaan en de A 2 naar Napels 
(Latium) 
Autostrade-Concessioni e Costru
zioni Autostrade via de IR! 
lire 85 miljard 61,3 

111. Vergroting van het verkeers-
plein Vomero in de stadsautoweg te 
Napels (Campanië) 
Regionaal bestuur van Campanië via  
de italiaanse Staat 
lire 10 miljard 7,2 

112.-113. Wegvak van 25,7 km tus
sen Pontebba-Tarvisio en de Oosten-
rijkse grens in de Friaul-autoweg 
(Friaul-Venezia-Giulia) 
Autostrade-Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. via de 
— CREDIOP 

lire 70 miljard 50,5 
— Istituto Bancario San Paolo di 

Torino 
lire 70 miljard 50,5 

114. Aanschaf van 13 MD-82-vlieg-  
tuigen en 6 ATR-42-vliegtuigen voor 
regionale verbindingen 
Aero Trasporti Italiani via de IRI 
lire 82 miljard 59.1 

115. Aanleg van een strekdam en  
aanlegplaatsen voor kolenschepen in 
de buitenhaven van Brindisi (Apulië) 
Italiaanse Staat (Ministerle van  
Openbare Werken) 
lire 16 miljard 11,6 
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116.-118. Uitbreiding van het tele-
foonnet met circa 120 000 nieuwe 
aansluitingen in de Abruzzen, Molise  
en Zuid-Latium 
SIP via de 
— Banco dl Roma 

lire 60 miljard 43,7 
— IRi 

lire 60 miljard 43,3 
— Banco dl Napoli 

lire 60 miljard 43,3 

119. Uitbreiding van het telefoonnet 
met ruim 235 000 nieuwe aansluitin
gen in Campanië. Basilicata, Apullë, 
Calabrië en Sicilie 
SIP via de IRI 
lire 350 miljard 252,2 

120. Uitbreiding van het telefoonnet 
met bijna 80 000 nieuwe aans luitingen 
op Sardinlë  
SIP via de IRI 
lire 60 miljard 43,2 

121. Aansluiting van 7 000 nieuwe 
telefoonlijnen in de centra voor de 
herhuisvesting van slachtoffers van de 
aardbevingen in 1980 (Campanië en  
Basilicata) 
SIP 
lire 3.3 miljard 2,4 

122. Uitbreiding van de watervoor-
zienlng van 2,3 mlljoen mense n in de 
stad en de Provincie Napels, in 
Caserta en op het eiland Is chia 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 20 miljard 14,4 

123. Dam in de Fluminlmannu en  
diverse watervoorzieningsinstallaties 
ten behoeve van deien van Midden- 
en Noord-Sardinië met in totaal  
220 000 inwoners 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 15 miljard 10,8 

124. Uitbreiding en rationalisering 
van de watervoorziening te Cagliari  
(Sardinië) 
Gemeente Cagliari via het regionaal 
bestuur van Sardinlë, alsmede dit  
regionale bestuur zelf 
lire 8 miljard, 5,8 

125. Bouw van waterzuiveringssta- 
tions te Nola en Foce Regi Lagni en  
de aanleg van riolehngen in 62  
gemeenten rond de golf van Napels 
met ruim een half miljoen inwoners 
(Campanië) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 25 miljard 18,0 
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126. Rioiering en waterzuivering te  
Savona en verwijdering van afvalwater 
uit een groot dee! van de provinole  
Savona (Ligurie) 
Regionaal bestuur LIgurië via de Ita*  
ilaanse Staat 
Ilre20miljard 14.4 

127. Installaties voor het hergebruik 
van vast afval en voor de waterzui
vering. met het oog op de produktie 
van biogas, elektrìcitelt en stoom, 
alsmede aanleg van een stadsverwar-
mingsnet te Berga mo in Lombardije 
Gemeente Bergamo via de IMI 
lire 5.5 miljard 4,0 

128. Irrigatie en afwatering in diverse 
gebieden in Molise. Basilicata. Apulië, 
Calabrie en Sardinië 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 20 miljard 14,4 

129. Irrigatie van 7 DOG ha in de 
vlakte van Peligna (Abruzzen) 
Cassa per II Mezzogiorno 
lire 15 miljard 10,8 

130. Weg- en spoorwegaansluitin-
gen. watervoorziening en afvalwater-
zuivering ten behoeve van de indu-
stheterreinen te Syracuse. Gela, 
Ragusa en Enna (Sicilië) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 14 miljard 10,1 

131. Weg- en spoorwegaansluitin-
gen. watervoorziening en afvalwater-
zuivering ten behoeve van de indu-
strieterreinen te Olbia (Sardinië), Brin
disi en Bah (Apulië), alsmede te 
Sangro Aventino en Val Pescara 
(Abruzzen) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 24,9 miljard 16,0 

132. Aanleg van de nodige Infra 
structuur ten behoeve van een nieuw 
zakencentrum te Napels (Campanië)  
Mededil-Socletë Edilizia Mediterra
nea p.a. via de IRI 
lire 55 miljard 39,6 

133. Aanleg en ontsiuiting van  
nieuwe Industrieterreinen te Conza, 
Morra de Sanctis, Porrara en Olivete 
Citra (Campanië). na de aardbevingen 
van november 1980  
itallaanse staat 
lire 30 miljard 21,6 
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134. Modernisering en automatise- 
ring van de produktie van vensterglas 
voor automobleien te San Salvo 
(Abruzzen) 
S.I.V. — Società Ita liana Vetro S.p.A. 
via de ISVEIMER 
lire 20 miljard 14.4 

135. Informatisering en robotisering 
van de produktie van dieselmotoren 
voor landbouwmachines in een bedrijf 
te Pieve di Modoiena (Emilia-
Romagna) 
Lombardinì Fabbrica Italiana Motori 
S.p.A. via de IMI 
lire 10 miljard 7.3 

136. Modernisering van een bedrijf 
met het oog op de produktie van een 
nieuwe automotor en uitbreiding van 
de produktiecapaciteit voor wissel-
bakken te Termoli (Molise) 
Fiat Auto S.p.A. via de IMI 
lire 150 miljard 108,3 

137. Ontwikkeling van een nieuwe 
reeks modulaire dieselmotoren voor 
landbouwmachines en bedrijfswagens 
te Turijn (Piémont) 
Flat Veicoli Industriali S.p.A. via de 
BNL-MedIocredito 
lire 40 miljard 28,9 

138. Modernisering van een fabriek 
van auto-onderdelen, mede door toe- 
passing van innoverende technieken,  
te Bari (Apulië) 
Weber S.p.A. via de IMI 
lire 18 miljard 13,0 

139. Installatie van een automatische  
produktielijn voor een nieuw soort 
carburateurs, informatisering van een 
beproevingscentrum en uitbreiding 
van een studiebureau van een bedrijf 
te Bologna (Emilia-Romagna) 
Weber S.p.A. via de IMI 
lire 2 miljard 1,4 

140. Toepassing van geavanceerde 
technieken in de produktie van ach-
terassen voor vrachtwagens in een 
fabriek te Cameri (Piémont) 
Rockwell CVC S.p.A. via de INTER-
BANCA 
lire 55 miljard 39.6 

141. Herste! van een fabriek van  
auto-onderdelen te Napels (Campa 
nië) na de aardbevingen van novem
ber 1980 
Comind S.p.A. en Comind Sud S.p.A. 
via de ISVEIMER 
lire 7 miljard 5,0 
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142.—144. investeringen in bedrijven 
te Pomigliano d'Arco, Casoria en 
Capodichino (Campanie) met het cog 
op de bouw van de ATR-42, een 
Frans-ltaliaans vliegtuig voor regionaal  
verkeer 
Aerltaiia via de 
— IMI 

lire 42.4 miljard 30,9 
— INTER BANCA 

lire 22,4 milja rd 16,3 
— Banco dl Napoli 

lire 22.4 miljard 16,3 

145.—146. Bouw van een beproe-
vingsruimte en van verschillende 
werkplaatsen voor een fabriek van 
vliegtuigmotoren te Pomigliano d'Arco  
(Campanie) 
Alfa Romeo ΑνΙο S.p.A. via 
— Banco di Napoli — Sezione dl 

Credito Industriale 
lire 26,8 miljard 19,3 

— via de IMI 
lire 13,4 miljard 9.7 

147. Herstel van tijdens de aardbe-
vingen van november 1980 bescha-
digde installaties in een fabriek van  
vliegtuigmotoren te Pomigliano d'Arco 
(Campanie) 
Alfa Romeo Avio S. p.A. via de IRI 
lire 10 miljard 7.2 * 

148. Herstructurerlng van een 
fabriek van elektronische onderdelen 
voor numerieke werktuigmachines. 
beeldherkenningsapparatuur, elektro 
nische postsorteerders en regelaars 
voor elektrische centrales te Genua-
Sestri (Ligurie) 
Elettronica San Glorgo — Elsag 
S.p.A. via het Istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
lire 25 miljard 18,2 

149. Uitbreiding, rationalisering en 
automatisering van een fabriek van 
kathodebuizen voor kleurentelevisie te 
Anagni (Latium) 
Videocolor S.p.A. via de IMI 
lire 40 miljard 29.2 

150. Uitbreiding en modernisering 
van een fabriek van polyesterfilms en 
van hoogwaardige Produkten voor 
magnetische registratie te San Marco 
Evangelista (Campanie) 
3M Italia S,p.A. via de ISVEIMER 
lire 21 miljard 15,3 
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151. Uitbreiding van elektronicabe-
drijven te Scarmagno (telecommuni-
catie-apparatuur). 8. Lorenzo d'Ivrea  
(elektronische meet- en regelappara-
tuur), Borgoticino/Dor melletto (indus-
trlele automaten) en Lein (schijfge-
heugens) in Piémont  
Vier ondernemlngen van de Olivetti· 
groep via de IMI 
lire 15 miljard 10,8 

152. Modernisering en uitbreiding 
van een br ouwerlj te Pedavena (Vene-
tië) 
Birra Dreher S.p.A. via d e IMI 
lire 20 miljard 14,4 

153. Modernisering en uitbreiding 
van een brouwerij te Napels (Campa 
nie) 
Birra Peroni Industriale S.p.A. via 
de Banco dl Napoli — Sezione di 
Credito Industriale 
lire 15 miljard 10,8 

154. Uitbreiding van de produktieca-
paciteit en het afzetapparaat van  
een consumptie-ijsfabriek te Caivano 
(Campanie) 
Also S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 10 miljard 7,2 

155.—156. Modernisering van vier  
textielfabrieken te Mortora, Manerbio, 
Valdagno en Maglio di Sopra en uit
breiding van hun centrale informatie-
systeem (Lombardije en Venetië) 
Manifattura Lane Gaetano Marzotto  
e Figli S.p.A. via de IMI 
lire 15 miljard 10,9 
lire 10 miljard 7.2 

157. Automatisering en informatise- 
ring van negen kledingfabrieken in 
de provincies Turijn, Asti en Cuneo 
(Piémont) 
Gruppo Finanziarlo Tes sile S.p.A. via 
de IMI 
lire 5 miljard 3.6 

158. Herbebossing van ruim 4 000 
ha in het Val d'Aosta, alsmede de aan-
leg van exploitatiewegen 
Regìonaal bestuur van het Val 
d'Aosta via de Italiaanse s taat 
lire 8 miljard 5,8 

159. Modernisering van vijf hotels 
te Avellino en Caserta (Campanie). 
alsmede te Catania. Palermo en 
Syracuse (Sicilie) 
Itallolly S.p.A. via de IMI 
lire 2.5 miljard 1,8 
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160. Vakantiedorp met 1 100 bedden 
aan de kust van Metaponto (Basili 
cata) 
Sviluppo Turistico per il Metaponto 
S.p.A. via de ISVE IMER 
lire 6 miljard 4,3 

161. Restaurering en bescherming 
van de archeologische opgravingen 
van Pompei, Herculanum en Stablae 
(Campanië) 
Italiaanse staat (Ministerie van Cul-
tuur) 
lire 4 miljard 2.9 

162. Globaal krediet aan de Banco 
di Napoli — Sezione di Credito indu
striale ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indu
strie. het hoteiwezen en de diensten  
in Zuid-ltalië 
lire 30 miljard 21,8 

163. Globaal krediet aan de BNL-
Sezione di Credito Industriale ter 
financiering van kleinere industriels 
projecten in Zuid-ltalië 
lire 50 miljard 36,3 

164. Globaal krediet via de IMI, aan 
verschillende gespecialiseerde lea-
singinstellingen ter financiering van 
kleinere projecten op het gebied van 
de industrie en de diensten in Zuid-
ltalië 
lire 40 miljard 28,8 

165. Globaal krediet aan de INTER- 
BANCA ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indu
strie, het hoteiwezen en de diensten 
in Zuid-ltalië 
lire 20 mitjard 14,5 

166.—167. Globale kredieten aan de 
ISVEIMER ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indus
trie. het hoteiwezen en het toerisme 
op het Zuiditaliaanse vasteland 
lire 75 miljard 54,7 
lire 60 miljard 43,2 

168. Globaal krediet aan de ISVEI 
MER ter financiering van het herstel 
van de produktiemiddeten van het 
midden- en kleinbedrijf op het gebied 
van de industrie en het hoteiwezen na  
de aardbevingen van november 1980  
in Campanië en Basilicata 
lire 6,6 miljard 4,8 * 

169.—170. Globale kredieten aan de 
CIS ter financiering van kleinere pro
jecten op het gebied van de industrie 
en de diensten op Sardinië 
lire 35 mitjard 25,3 
lire 35 miljard 25,2 
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171. Globaal krediet aan de Banco 
di Sicilia ter financiering van kleinere  
industriële projecten in Sicilie 
lire 15 miljard 10,8 

172. Globaal krediet aan de IRFIS 
ter financiering van kleinere indu 
striële projecten in Sicilie 
lire 15 miljard 10,9 

173. Globaal krediet aan de ARTl-
GIANCASSA ter financiering van 
ambachtelijke bedrijven in de minder  
ontwikkelde deien van het land 
lire 30 miljard 21,8 

174. Globaal krediet aan de EFI-
BANCA ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indus
trie en de diensten in de minder ont
wikkelde deien van Midden- en 
Noord-ltalië 
lire 15 miljard 10,9 

175.—176. Globale kredieten aan de 
IMI ter financiering van kleinere pro
jecten op het gebied van de industrie, 
het hoteiwezen en de diensten in de 
minder ontwikkelde deien van Mid 
den- en Noord-ltalië 
lire 60 miljard 43,3 
lire 30 miijard 21,6 

177. Globaal krediet aan de regio 
nale Mediocredito-organisaties en aan 
de INTERBANCA via de MEDIOCRE 
DITO CENTRALE ter financiering van 
kleinere projecten op het gebied van 
de industrie en de diensten in de min 
der ontwikkelde deien van Midden- en 
Noord-ltalië 
lire 60 miijard 43.6 

178.—179. Globale kredieten aan de 
BNL/SACAT ter financiering van klei 
nere projecten op het gebied van het 
hoteiwezen en het toerisme 
— in Zuid-ltalië 

lire 10 miljard 7.3 
— in de minder ontwikkelde deien 

van Midden- en Noord-ltalië 
lire 12.5 miljard 9,0 

180.—181. Globale kredieten aan de 
CREDIOP ter financiering van kleinere  
infrastructuurprojecten in Zuid-ltalië 
lire 3,8 miljard 2.7 
lire 5,6 miljard 4,1 

182.-183. Globale kredieten aan de 
BNL ter financiering in Zuid-ltalië 
— van kleinere industriële projecten 

die rationeei energieverbruik beo-
gen 
lire 15 miljard 10,9 

— van infrastructuurprojecten op 
energiegebied 
lire 5 miljard 3,6 
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Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernlsehng/omschakeilng 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

184. Globaal krediet aan de ISVEI-
MER ter financiering van infra-
structuurprojecten op energiegebied 
in Zuid>ltalië 
lire 20 miljard 14.4 

185. Globaal krediet aan de regio 
nale Medlocredito-organlsatles en 
aan de INTERBANCA via de MEDIO 
CREDITO CENTRALE ter financiering 
van kleinere projecten die rationeel 
energieverbruik beogen in de minder 
ontwikkelde delen van Midden- en 
Noord-ltalië 
lire 25 miljard 18,2 

186. Globaal krediet aan het Istituto  
Bancario San Paolo dl Torino ter 
financiering van kleinere infrastructuur-
projecten op energiegebied in Mid
den- en Noord-ltalië 
lire 20 miljard 14,4 

187.—190. Globale kredieten aan de  
IMI ter financiering in Midden* en 
Noord-ltalië 
— van kleinere Industriële projecten 

die rationeel energieverbruik beo
gen 
lire 15 miljard 
lire 20 miljard 

— van kleinere infrastructuurprojec-
ten op energiegebied (gasnetten,  
waterkrachtcentrales. afvalverwer-
king) 
lire 85 miljard 
lire 10 miljard 

191.—193. Globale kredieten aan de  
BNL ter financiering van kleinere pro
jecten in de industrie, die rationeel 
energieverbruik beogen, en van klei 
nere infrastructuurprojecten op ener
giegebied in Midden- en Noord-ltalië  
lire 20 m iljard 14.4 
lire 50 miljard ^,4 
lire 30 miljard 21,9 

LUXEMBURG 16,4 

10,9 
14,4 

62,0 
7.2 

Luxfr. 750 miljoen 

194. Aanleg van de wegvakken Sen-
ningerberg—Niederanven (4 km) en 
Potaschbierg—Duitse grens (10,5 km) 
van de autoweg Luxemburg—Trier 
Luxemburgse Staat (Wegenfonds)  
Luxfr. 750 miljoen 

VERENIGD KONINKRUK 

16,4 

888,2 

£ 521 miljo en 

195.—198. Kerncentrale te Torness 
Point (Schotland); eerste en tweede 
eenheid (elk 611 MW] 
South of Scotland Electricity Board 
£ 40 miljoen 70,1 
£ 50 mil joen 83,7 
Kredieten in VS $ tegen variabele 
rente tot een tegenwaarde van 
£ 10,0 miljoen 16,9 
E 50.1 miljoen 84.5 



Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisehng/omschakellng 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

199.—200. Opslag- en behandelings-
faciliteiten voor kernbrandstoffen te  
Sellafield (Noord-Engeland) 
British Nuclear Fuels Limited 
Kredieten in VS $ tegen variabele 
rente tot een tegenwaarde van 
£60.2 miljoen 101,5 
£ 48.1 miljoen 81,2 

201. Ontginning van het Esmond-
gasveld In het Britse dee! van de  
Noordzee 
Hamilton Brothers U.K. Petroleum 
Corporation en Hamilton Oil Great 
Britain Pic 
£ 10 miljoen 16,8 

202. Verbinding tussen de Franse en  
Britse stroomkoppelnetten door mid-
del van vier onderzeese kabelparen 
door het Kanaal tussen Sellindge 
(Zuidoost-Engeland) en Bonningues-
lès-Calais (Nord-Pas-de-Calais) 
Central Electricity Generating Board 
£ 70 miljoen 122,7 

203. Aanleg van 5.5 km weg tussen 
Llanelli in Wa les en de autoweg M 4 
Dyfed County Council 
£ 2 miljoen 3.5 

204. Verbeteringen aan 18 km weg  
A 467 tussen Newport en Abertillery 
(Wales) 
Gwent County Council 
£ 4 miljo en 7,0 

205. Aanleg van lokale wegen in het 
graafschap Durham (Noord-Engeland) 
Durham County Council 
e 1,6 miljoen 2,7 

206. Modernisering en uitbreiding 
van de regionale luchthaven te Leeds-
Bradford (Yorkshire en Humberside) 
Leeds-Bradford Airport Joint Com
mittee via de West Yorkshire Metro
politan County Council 
£ 5 miljoe n 8.8 

207. Uitbreiding en modernisering 
van de telefoondienst te Hull (York
shire en Humberside) 
Kingston upon Hull City Council 
£ 1 miljoen 1,7 

208. Uitbreiding van de riolering en 
de afvalwaterzuivering in verschillende 
plaatsen in Zuidwest-Engeland 
South West Water Authority 
£ 5 miljoen 8,8 

Energievoorziening 
Communautaire Infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

209.—210. Installaties voor de atval-
waterzuivering en de verwijdering van 
slib in Merseyside (Noordwest-Enge-
land) 
North West Water Authority 
E 14 miljoen 24,5 
£13 miljoen 21,9 

211.—212. Watervoorziening en af
valwaterzuivering in Zuid-Yorkshire 
Yorkshire Water Authority 
£ 8,5 miljoen 14,9 
£ 8,5 miljoen 14,3 

213. Uitbreiding van de riolering en 
afvalwaterzuivering en verbetering van 
de watervoorziening in Noord-Enge-
land 
Northumbrian Water Authority 
£ 10 miijoen 16,7 

214. Riolering te Prestwick en Monk-
ton en wegenaanleg in de omgeving 
van Glasgow (Schotland) 
Strathclyde Regional Council 
£ 13 miljoen 21,9 

215. Watervoorziening en afvalwater
zuivering in East Anglia, East Midlands 
en Humberside 
Anglian Water Authority 
£ 34 miljoen 57,4 

216.-217. Wegenaanleg. havenin-
stallaties. luchthavenvoorzieningen en 
aanleg van een stortplaats bij Liver
pool (Noordwest-Engeland) 
Merseyslde County Council 
£ 5 miljoen 8,8 
£ 5 miljoen 8,4 

218.—219. Wegenaanleg. aanleg van 
een stortplaats. infrastructuurvoor-
zieningen voor industrieterreinen in 
Lancashire (Noordwest-Engeland) 
Lancashire County Council en Ros-
sondale Borough Council 
via de Lancashire County Counci l 
£ 3 mil joen 5,3 
£ 3 mil joen 5,1 

220. Wegenaanleg, ontsluiting van 
industrieterreinen in Devon, bouw van 
een hotelvakschool. alsmede aanleg 
van een vuilstortplaats te Plymouth, 
voorzieningen op het vliegveld van 
Exeter (Zuidwest-Engeland) 
Devon County Council 
£ 4 miljoen 6,7 

221. Infrastructuurvoorzieningen met 
het oog op de vestiging van indus-
triële en dienstverlenende bedrijven, 
met name op het gebied van het toe-
risme, te Swansea (Wales) 
Swansea County Council 
£ 9 miljoen 15,1 
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Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

222. Infrastructuurvoorzieningen 
voor een klein industrieterrein te  
Scunthorpe (Yorkshire en Humber-
side) 
8ουπ!Ηθφθ Borough Council 
e 0,89 miljoen 1.5 

223. Toegangsweg tot het industrie
terrein ten zuiden van Alnwick 
(Noord-Engeland) 
Alnwick District Council 
e 50 000 0.1 

224. Bouw van een nieuw vllegtuig 
voor de korte afstand met 36 zitplaat-
sen te Belfast (Noord-lerland) 
Short Bros Pic 
e 10 miljoen 18,9 

225. Qlobaal krediet aan de Bank of 
Scotland ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indus 
trie en de diensten in de regionale  
ontwikkelingsgebieden in het gehele  
land, behalve Noord-lerland 
£ 1 miljoen 1.8 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering/omschakeling 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

226. Globaal krediet aan de Royal 
Bank of Scotland en aan Williams & 
Glyn's Bank pic via de Royal Bank of  
Scotland Group pic ter financiering  
van kleinere projecten op het gebied 
van de industrie en de diensten in de 
regionale ontwikkelingsgebieden van 
het gehele land, behalve Noord-
lerland 
£ 2 miljoen 3,5 

227. Lastgevings- en garantie-over- 
eenkomst met de Secretaries of 
State for Industry, Scotland and 
Wales en het Department of Com
merce of Northern Ireland ter finan
ciering van kleinere projecten op het 
gebied van de industrie, het toerisme 
en de diensten in de regionale ontwik
kelingsgebieden 
£ 20 miljoe n 33.5 

Sinds 1979 zi/n verschalende kredieten gegaan naarde waterkrachtinsta/laties in de Griekse rivierde Aliakmon. Deze omvatten dämmen  
(zie foto) en de centrales van Sfikia en Assomata ten zuidwesten van Saloniki. Het werkgelegenheidseffect van aile door de Bank 
gefinancierde projecten te zamen kan worden geraamd op circa 500 000 arbeidsplaatsen m 1984 
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Β. Uit het nìeuwe communautaire leningsînstrument 
Projecten gefinancierd in 1984 

In 1984 is voor een bedrag van 1 181,8 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten gezamenlijk met de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen ondertekend, betrekking hebbend op kredieten ult het nieuwe communautaire 
leningsînstrument voor projecten in de Gemeenschap (zie biz. 27 tot 47 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. 29). Zij vallen buiten de normale boekhouding maar verschijnen daarentegen in de 
Speciale Sectie (biz. 90). Bij deze kredieten is de Bank siechts verantwoordelijk voor de goede uitvoering voigens 
bankgebruiken van het haar toevertrouwde mandaat. 

In deze lijst zijn de economische doelstellingen aangegeven, waaraan de projecten beantwoorden; de indeling is gelljk 
aan die welke is toegepast in tabel 4. 

De projecten waarvoor gedurende het boekjaar ook kredieten voor eigen rekening van de Bank zljn verstrekt, zijn voor-
zien van het teken +. De kredieten voor het herstel van de aardbevingsschade in Italie zijn voorzien van een sterretje; 
bij deze kredieten is een rentesubsidie van 3 % toegekend. 

Energievoorziening 
Communautaire Infrastructuur 
Midden- en kleinbedhjf 
Regionale ontwikkeling 

DENEMARKEN 

miljoen Ecu 

134,6 

GRIEKENLAND 

36,7 

Deense kr. 1 100 miljoen 

228.+ 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; aanlandingsinstallaties 
te Fredericia (Ribe en Vejle) 
Dansk onerar A/S-Doras 
Deense kr. 300 miljoen 

229.^230.+ Aanieg van leidlngen 
voor de aardgasvoorziening in 47  
gemeenten in de agglomeratie Kopen 
hagen 
Hovedstadsreglonens Naturgas 1/S 
via de Kongeriget Danmarks Hypo- 
tekbank og FInansforvaltnIng 
Deense kr. 250 miljoen 
Deense kr. 250 miljoen 

231.—232. Globale k redieten aan het 
Flnansieringslnstltuttet for Industri  
og Handvasrk A /S ter financiering van 
produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedhjf op het gebied 
van de industrie, het ambacht en de 
diensten 
Deense kr. 100 miljoen 
Deense kr. 200 miljoen 

30,5 
30,5 

12,2 
24.7 

69,3 

drachme 6 325.6 miljoen 

233.+ Elektriciteitscentrale van 
Amynteon (2 χ 300 MW) die plaatse-
lijk gewonnen bruinkool verstookt  
(West-Macedonie) 
DEI 
Contract luidende in Ecu tot de  
tegenwaarde van 
drachme 1 474.6 miljoen 16,0 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedhjf 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

234.+ Bruinkoolontglnning in dag-
bouw te Amynteon ten behoeve van 
de aldaar gevestigde elektriciteitscen 
trale (West-Macedonië) 
DEI 
Contract luidende in Ecu tot de  
tegenwaarde van 
drachme 1 751 miljoen 

235.+ Uitbrelding en modernisering 
van telefoon- en telexnetten 
OTE 
drachme 1 600 miljoen 

236. Globaal krediet aan de Agrotlkl 
Trapeza tis Ellados ter financiering 
van kleinere agro-Industriële projecten 
en investeringen op boerenbedrijven 
drachme 1 500 miljoen 

FRANKRMK 

19,0 

18,0 

16,3 

386,3 

Ffr, 2 650 miljoen 

237. + Bouw en lancering van s atel-
lieten. alsmede de aanieg van volgsta-
tions en kabelnetten, bestemd voor 
geavanceerde communicatiediensten 
aan h et bedrijfsleven en voor de ver-
bindingen met de Franse overzeese 
departementen Administration des  
Postes et Télécommunications via 
de  
ONT 
Ffr. 3(X) miljoen 43.7 
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Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

238.-261.+ Globale kredieten aan 
12 Sociétés de Développement  
Régional (SDR) ter financiering van 
het midden- en kleinbedrijf op het 
gebied van de industrie, de diensten 
— met uitzondering van tiet toerisme 
— en de handel buiten de regionale  
ontwikkelingsgebieden 
— SDR du Centre-Est — Centre-Est 

Ffr, 40 miljoen 6,8 
Ffr. 40 miljoen 5,8 

— SDR de Champagne-Ardenne —  
Champex 
Ffr. 15 miljoen 2,2 
Ffr. 15 miljoen 2,2 

— SDR du Sud-Cuest — Expanse 
Ffr. 10 miljoen 1,5 
Ffr. 10 miljoen 1,5 

— SDR de Lorraine — Lordex 
Ffr. 10 miljoen 1.5 
Ffr. 10 miljoen 1,5 

— SDR de Méditerranée 
Ffr. 15 miljoen 2,2 
Ffr. 15 miljoen 2,2 

— SDR du Nord — Pas-de-Calais 
Ffr. 10 miljoen 1,5 
Ffr. 10 miljoen 1,5 

— SDR de Normandie 
Ffr. 20 miljoen 2.9 
Ffr. 20 miljoen 2,9 

— SDR de Picardie 
Ffr. 25 miljoen 3,6 
Ffr. 25 miljoen 3,6 

— SDR d'Alsace — Sade 
Ffr. 30 miljoen 4,4 
Ffr. 30 miljoen 4,4 

— SDR du Sud-Est 
Ffr. 40 miljoen 5,8 
Ffr. 40 miljoen 5,8 

— SDR de l'Ouest — Sodero 
Ffr. 10 miljoen 1,5 
Ffr. 10 miljoen 1.5 

— SDR du Centre et du Centre-
Ouest — Sodecco 
Ffr. 10 miljoen 1,5 
Ffr. 10 miljoen 1,5 

262.-263. Globale kredieten aan het 
Crédit National ter financiering van  
produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf 
Ffr. 350 miljoen 51,0 
Ffr. 430 miljoen 62,7 

264.-266. Globale kredieten aan de 
CEPME ter financiering van produktie
ve Investeringen van het midden- en  
kleinbedrijf 
Ffr. 400 miljoen 58,3 
Ffr. 330 miljoen 48.1 
Ffr. 270 miljoen 39,4 

267. Globaal krediet aan de Caisse  
Centrale de Crédit Coopératif ter 
financiering van produktieve investe
ringen van het midden- en kleinbedrijf 
op het gebied van de industrie en  
daarmee verband houdende diensten  
Ffr. 100 miljoen 14,6 



Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 

Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

lERLAND 

mlljoen Ecu 

50,0 

lers ε 36,2 mlljoen 

268.+ Verbeteringen aan het weg-
ennet 
lerse Staat (MInlsterle van FInanciën) 
lers e 11 mlljoen 15,1 

269. + Watervoorziening en afval-
waterzuiverlng In diverse delen van 
het land 
lerse Staat (Ministerie van FInanciën) 
lers £ 11,2 miljoen 15,6 

270. + Bebosslng van 15 800 ha, 
alsmede de aanleg van exploltatiewe-
gen, toeristische en technische voor-
zleningen 
Dienst bosbeheer van het MInlsterle 
van Visserij en Bosbouw via de lerse 
Staat (Ministerie van Financlën) 
lers £ 14 mlljo en 19.4 

ITALIË 497,3 

lire 687,5 miljard 

271. Aanleg van een sectle van 100 
km van de gasleidlng Algerije—Italie  
tussen Fallano en Civita Castellana  
(Latlum) 
SNAM S.p.A. via de ENI 
lire 55 miljard 39,7 

272.-274. Omschakeling van de  
gasvoorziening te Rome op aardgas 
en ultbrelding van het gasdistrlbutle-
net tot de agglomeratie (Latium) 
Italgas S.p.A. via de 
— BNL/SAFOP 

lire 10 miljard 7.2 
— CENTROBANCA 

lire 10 miljard 7.2 
— EFIBANCA 

lire 10 miljard 7.2 

275. Herstel van het spoonA^egnet In 
Campanie en Basilicata na de aardbe-
vingen van november 1980 
F.S.-Azlenda Autonoma delle Ferro 
vie dello Stato 
lire 20 miljard 14.6 

Energievoorziening 
Communautaire Infrastructuur 

Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

mlljoen Ecu 

276.-279. Aanbrengen van zonne-
panelen in woningen en gebouwen 
voor de tertiaire sector ten behoeve 
van de warmwatervoorziening 
ENEL 
— In Zuld-ltallë 

lire 5 miljard 3,6 
lire 10 miljard 7,2 

— In MIdden- en Noord-ltallë 
lire 15 miljard 10,8 
lire 10 miljard 7,2 

280.-282. Globale kredieten aan de 
INTERBANCA ter financiering van 
produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf in Midden- en 
Noord-ltallë buiten de regionale ont-
wlkkelingsgebleden 
lire 30 miljard 21,9 
lire 20 miljard 14,4 
lire 25 miljard 18,0 

283. Globaal krediet aan de EFIBAN
CA ter financiering van produktieve 
investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf In Midden- en Noord-ltallë 
buiten de regionale ontwikkellngsge-
bleden 
lire 20 miljard 14.6 

284. Globaal krediet aan de BNL ter 
financiering van produktieve Investe
ringen van het midden- en kleinbedrijf 
in Midden- en Noord-ltallë buiten de 
regionale ontwikkelingsgebleden 
lire 25 miljard 18,2 

285.-286. Globale kredieten aan 
de MEDIOCREDITO CENTRALE ter 
financiering van produktieve Investe
ringen van het midden- en kleinbedrijf 
In MIdden en Noord-ltalië buiten de 
regionale ontwikkelingsgebleden 
lire 70 miljard 50,5 
lire 80 miljard 57,6 

287.-288. Globale kredieten aan de 
CENTROBANCA ter financiering van 
produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf In Midden- en 
Noord-ltallë buiten de regionale ont
wikkelingsgebleden 
lire 35 miljard 25,3 
lire 30 miljard 21,6 

289. Globaal krediet aan de ARTI-
GIANCASSA ter financiering van 
ambachtelijke bedhjven in Midden- en 
Noord-ltalië buiten de regionale ont
wikkelingsgebleden 
lire 20 miljard 14,4 

290.—291. Globale kredieten aan de 
IMI ter financiering van produktieve 
Investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf, en met name Innoverende  
investeringen of de toepassing van 
nieuwe technieken, In Midden- en 
Noord-ltallë buiten de regionale ont
wikkelingsgebleden 
lire 70 miljard 51.0 
lire 80 miljard 57,6 
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miljoen Ecu 

292. Qlobaal krediet aan de BNL ter  
financiering in Midden- en Noord-ltalië  
van projecten die energiebesparingen 
of het gebruik van alternatieve ener-
giebronnen in de bouwnijverheid beo-
gen 
lire 25 miljard 

293.-294. Globale kredieten aan de  
VENEFONDIARIO ter financiering in 
Midden- en Noord-ltalië van kleinere  
projecten die rationeel energiever-
bruik beogen 
— In de infrastructuursector 

lire 7.5 miljard 
— in de industrie en de bouswnijver-

heid 
lire 5 miljard 

18.2 

5.4 

3,6 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden· en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

VERENIGD KONINKRIJK 

miljoen Ecu  

44,3 

e 26 miljoen 

295. Riolering en afvalwaterzuivering 
in de agglomeratie Birmingham en 
regularisatie van d e Tame (West Mid 
lands) 
Severn Trent Water Authority 
e 20 miljoen 33,7 

296. Qlobaal krediet aan de Bank of 
Scotland ter financiering van p roduk-
tieve investeringen van het midden-
en kleinbedrijf buiten de regionale  
ontwikkelingsgebieden 
e 2 miljoen 3,5 

297. Globaat krediet aan de Royal 
Bank of Scotland Group pic ter finan
ciering van produktieve investeringen 
van het midden- en kleinbedrijf buiten 
de regionale ontwikkelingsgebieden 
ε 4 miljoen 7,0 

Gebruikte afkortingan 

Griekenland DEI 
ETBA 

ETEBA 

OTE 

Frankrijk CAECL 

CEPME 

CNA 
CNT 

EOF 

ttaiië 

Dimosia Epihirisi Hekthsmou 
EHiniki Trapeza Viomihanikis Ana pti-
xeos 
Ethniki Trapeza E pendiseon Viomi-
hanikls Anaptixeos A.E. 
Organismos Tilepikolnonion lis Eiia-
dos 

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

AGIP Azienda Generale Industria Petroli 
ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle 

Strade 
ARTIGIANCASSA Cassa per H Credito alle Imprese 

Artigiane 
BNL Banca Nazionale del Lavoro 
BNL/SACAT Sezione Autonoma per l'Esercizio 

del Credito Alberghiero e Turistico 
BNL/SAFOP Sezione Autonoma per il Finanzia

mento di Opere Pubbliche e di 
Impianti di Pubblica Utilità 

CARIPLO Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombardi 

CENTROBANCA 

CIS 

CREDIOP 

EFIBANCA 

ENEL 

ENI 
IMI 

INTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

VENEFONDIARIO 

Banca Centrale di Credito Popolare 

Credito Industriale Sardo 

Consorzio di Credito per le Opere 
Pubbliche 

Ente Finanziario Interbancario 

Ente Nazionale per l'Energia elet
trica 

Ente Nazionale Idrocarburi 
Istituto Mobiliare Italiano 

Banca per Finanziamenti a Medio e 
a Lungo Termine 

Istituto Regionale per il Finanzia
mento alle Industrie in Sicilia 

Istituto per la Ricostruzione Indu
striale 

Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 

Istituto Centrale per il Credito a 
Medio Termine 

Società Italiana per l'Esercizio Tele
fonico 

Società Nazionale Metanodotti 

Istituto di Credito Fondiario delle 
Venezie 

64 



Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Buiten de Gemeenschap heeft de Bank In 1984 kredieten voor haar eigen rekening verstrekt tot een bedrag 
van 620,7 miljoen, alsmede een bedrag van 87,6 miljoen uit begrotingsmlddelen, d.w.z. in totaal 708,3 mil-
joen tegenover 480,3 miljoen in 198 3. 

De Bank verleende kredieten in Spanje en Portugal — landen die kandidaat zljn voor toetreding tot de  
Gemeenschap — met het doel de harmonieuze Inpassing van hun economieën in de gemeenschappelljke 
markt te bevorderen (220 miljoen), In Joegoslavië voor projecten die bijdragen tot de economische ontwik-
keling en van gemeenschappelijk belang zijn voor dit land en voor de Gemeenschap (126,3 mlljoen), in de  
Maghreb- en Machrak-landen, alsmede In Israël (201,3 mlljoen waarvan 6 miljoen uit begrotingsmlddelen) 
krachtens de financlële samenwerkingsovereenkomsten tussen de betrokken landen en de Gemeenschap. 

De kredietverlening in de landen in Afrika, het Cariblsche gebied en de Stille Oceaan krachtens de overeen-
komst van Lomé II en in de landen en gebleden overzee krachtens het betreffende besluit van de Baad van 
Europese Gemeenschappen bellep 79,1 mlljoen voor eigen rekening van de Bank en 81,6 mlljoen rlslco-
dragend kapltaal uit begrotlngsmiddelen, d.w.z. 160,7 miljoen in totaal. 

Kandidaat-landen 
In Spanje en Portugal zijn kredieten voor eigen reke- uitbreiding van de vervoersinfrastructuur (80 mll-
ning van de Bank toegezegd voor in totaal 220 mil- joen) en de ontginning van interne energiebronnen 
joen. Deze waren bestemd voor het industriële en (55 miljoen). 
toeristische midden- en kleinbedrijf (85 m iljoen), de 

De Bank Is buiten de Gemeenschap werkzaam krachtens overeenkomsten tussen een land of groep 
landen enerzijds en de Europese Economische Gemeenschap anderzijds. Haar Raad van Gouverneurs  
heeft haar telkens hiertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 18 van de Statuten, dat voorziet in de mo-
gelijkheid van kredietverlening buiten de Gemeenschap (zie tabel 9). Dikwijis — met name In de A.C.S.-
landen — is hierbij sprake van cofinanciering met andere ontwikkelingsinstellingen. 

De Bank kan in deze landen kredieten voor haar eigen rekening toekennen uit middelen die zij op de  
kapitaalmarkten heeft verkregen. De Gemeenschap of de Lid-Staten hebben een algemene borgstelling 
afgegeven ter dekking van alle mogelijke risico's die voor de Bank kunnen voortvloeien uit haar krediet
verlening voor eigen rekening buiten de Gemeenschap en zulks tot 75% van het uitstaande bedrag. Bij 
deze kredieten kunnen veelal rentesubsidies uit begrotingsmiddelen worden toegekend. 

Als lasthebster van de Gemeenschap beheert de Bank ook een bedrag aan begrotingsmiddelen. Hieruit 
kunnen middelen tegen zeer gunstige voorwaarden ter beschikking worden gesteld (bijzondere leningen 
of risicodragend kapitaal). Deze vallen buiten de normale boekhouding van de Bank en worden verant-
woord in de Speciale Sectie (zie biz. 90). Bijzondere leningen worden toegekend tegen een zeer läge  
rente (bijvoorbeeld 1 %) en met zeer lange looptijd (bijvoorbeeld 40 jaar, waarvan tien aflossingsvrij). 

Met behulp van risicodragend kapitaal kunnen deelnemingen worden gefinancierd, of leningen aan een 
Staat of een nationale ontwikkelingsinstelling ter versterking van de vermogensstructuur van nationale  
ondernemingen, of ook steun in de vorm van zogenaamd quasi-kapitaal. Dit quasi-kapitaal kan zijn gego-
ten in de vorm van achtergestelde leningen die pas behoeven te worden terugbetaald na aflossing van 
andere prioritaire leningen, of van v oorwaardelijke leningen waarvan de aflossing en de looptijd bij toe-
kenning van de lening afhankelijk worden gesteld van bepaalde rendementsvoorwaarden. 

De souplesse van dergelijke financieringen en van de voorwaarden waaronder deze kunnen plaatsvinden, 
laten een zo goed mogelijke afstemming op de projecten toe, zodat kan worden voorzien in de de meest 
uiteenlopende financieringsbehoeften, vooral van de industriële sector, alsmede in de mogelijkheid feasi
bility studies of technische aanloopbijstand te financieren. 
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Spanje 

In Spanje zijn 8 kredieten toegekend voor in totaal  
140 miljoen. Hiervan waren er vier globale kredieten,  
bestemd voor het industriële en toeristlsche mid 
den- en kleinbedrìjf; deze beogen investeringen in 
de minder ontwikkelde deien van het land te finan-
cieren (45 miljoen), of ook de modernisering van be-
drijven in de meer geindustrialiseerde streken (25  
miljoen). In 1984 zijn uit lopende globale kredieten 
131 bedragen toegewezen voor in totaal 44,8 miljoen 
ten behoeve van bedrijven, vooral in Andalusië,  
Castilië en op de Canarische eilanden. 

Twee andere globale kredieten (30 miljoen) zljn be
stemd voor de financiering van kleine infrastructuur-
projecten van lagere overheden in de regionale ont-
wikkelingsgebieden. Voor dergelijke projecten zijn 
372 bedragen toegewezen voor in totaal 15,2 mil

joen, vooral voor wegenaanleg en de watervoorzie-
ning. 

Tenslotte zijn nog twee energieprojecten gefinan-
cierd, elk door middel van een krediet van 20 mil 
joen. Het eerste is het waterkrachtcomplex van Mo-
ralets in de Pyreneeën met een vermögen van 210 
MW en het tweede de ontginning van het gasveld 
van Gaviota voor de kust van Bilbao, die tot vermin-
dering van de aardolie-invoer kan leiden. 

Portugal 
In Portugal was sprake van vijf kredieten van in to
taal 80 miljoen. Twee kredieten van in totaal 50 mil
joen waren bestemd voor vervoersinfrastructuur in 
het noorden van het land: de nieuwe spoorbrug over 
de Douro die de verbindingen tussen Oporto en Lis 
sabon sterk zai verbeteren en de aanleg van de weg 

Tien jaar kredletverlening in Portugai 
De Gemeenschap bereidt zieh voor op de toetreding van twee nieuwe Lid-Staten: Spanje en Portugal. De  
omvang, het economische gewicht en het ontwikkelingsniveau van deze landen maken deze toetreding 
tot een grote operatie. 

In het kader, éérst van een dringend hulpprogramma, vervolgens van financiële protocollen en tenslotte 
van steun vóór de toetreding, is in Portugal sinds 1975 625 miljoen aan kredieten voor eigen rekening van 
de Bank toegekend. Dit lijkt een goed moment om hierbij stil te staan. 

Na tientallen jaren autoritair bewind stond Portugal in 1975 voor grote problemen. De vroegere kolonies 
verkregen onafhankelijkheid en de economie van het land werd na een lange période van autarkie open-
gesteld voor Internationale concurrentie. De financiële steun van de Gemeenschap had in de eerste 
plaats tot doel het land te helpen over de eerste economische moeilijkheden heen te komen en vervol
gens om bij te dragen tot de voorbereiding van de integratie van de Portugese economie in die van de  
Gemeenschap. De steun omvatte kredieten voor eigen rekening van de Bank, gedeeltelijk met rentesub-
sidie uit begrotingsmiddelen, en niet-terugvorderbare hulp uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap, 
die door de Commissie werd beheerd. 

De kredieten van de Bank waren in hoofdzaak bestemd voor investeringen die beoogden drie van de 
voornaamste obstakels voor de ontwikkeling van het land uit de weg te ruimen: de gebrekkige vervoers
infrastructuur, de te grote afhankelijkheid van ingevoerde energie en de te geringe produktiviteit van vele  
ondernemingen. 

Het vervoerswezen 

Dit land met een lange kust en een bergachtig binnenland, dat aan de rand van de Gemeenschap ligt, 
had dringend behoefte aan een verbetering van het vervoerswezen. De Bank heeft dan ook kredieten 
toegekend voor: 

— de weg van Lissabon naar Zuid-Portugal, en vervotgens de dwarsverbindingen van Aveiro en Oporto  
naar de Spaanse grens en verder naar de Gemeenschap. 
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— de spoorweg tussen Oporto en Lissabon; 

— de havens van Lissabon, Leixoés-Oporto en Aveiro en de luchthavens van Oporto, Faro in Zuid-Por-
tugal, en Funchal op Madeira. 

De infrastructuur voor het lucht- en zeevervoer lijkt thans te kunnen voldoen aan de vermoedelijke be-
hoefte op middellange termijn, maar de voorzieningen in het binnenland blljven nog onbevredigend en 
zullen voorat de ontwikkeiing van de ärmste delen van het land nog verder afremmen. 

Energlevoorzlening 

Portugal is voor bijna 75 % van zljn energievoorziening afhankelijk van ingevoerde aardolle en heeft er  
dus een vitaal belang bij deze te diversifiëren. Daarom heeft de Bank bijgedragen aan de financiering van  
waterkrachtcentraies in de Douro in Noord-Portuga! en op de Azoren, aismede van de bouw van drie  
eenheden van elk 300 MW in de kolen stokende centrale van Sines ten zuiden van Lissabon. Verder zijn 
bedragen ter beschikking gesteld voor een nieuw automatisch regelsysteem voor de gehele stroomvoor-
ziening en voor de koppeling van het hoogspanningsnet aan het Spaanse net. Deze projecten zullen het 
mogelijk maken de aanwezige produktiecapaciteit rationaler te benutten. 

De produktiesectoren 

Ondanks de inspanningen van de laatste jaren kampt de industrie nog met grote problemen en vooral 
met een geringe produktiviteit die het gevolg is van de te langdurige protectie voor de kleine binnen-
landse markt, alsmede van het hoge aandeel van ondergekapitallseerde familiebedrljven in het totaal. 

De Bank heeft activiteiten in twee richtingen ontplooid. Enerzijds zijn kredleten toegekend voor de  
modernisering en uitbreiding van grote ondernemingen in essentiële bedrijfstakken, zoals kunstmest. 
cement, kunststoffen en kopermetallurgie. Anderzijds zijn nauwe banden aangeknoopt met de voornaam-
ste financiehngsinsteliingen van het land, waaraan ve rschillende globale kredieten zijn toegekend; hieruit 
is de modernisering van circa 185 kleinere industriële en toeristische ondernemingen gefinancierd om 
deze beter in staat te stellen de door de communautaire markt gestelde eisen het hoofd te bieden. 

De modernisering van de landbouw is lang opgehouden door de bedhjvenstructuur: grootgrondbezit in 
Zuid-Portugai en te kleine bedhjfsomvang in het noorden. In deze sector dient nog veel werk te worden 
verzet. De kredietverlening van de Bank is vooral gericht geweest op verbetering van de produktievoor-
waarden door middel van ir rigatie. Verder is een aanplantprogramma voor eucalyptusbomen gefinancierd 
ten behoeve van de papierpulpproduktie, hetgeen kan bijdragen tot de diversificatie in deze primaire  
sector. 

naar Vila Real in een van de meest geïndustriali- 
seerde delen van het land. 

weg te nemen voor de economische ontwikkeiing 
van deze eilenden. 

Voorts is een krediet van 15 miljoen — gedeeltelijk 
met rentesubsidie uit communautaire begrotings-
middelen — ten goede gekomen van de elektrici-
teitsopwekklng op de Azoren, waar twee kleine 
waterkrachtcentraies en een thermische centrale (in 
totaal 13,2 MW) zijn gefinancierd om tegemoet te  
komen aan een snel stijgende vraag en om een rem 

Tenslotte beogen twee globale kredieten van in to 
taal 15 miljoen bij te dragen tot de financiering van  
het midden- en kleinbedhjf, met name door middel 
van leasing van bedrijfsuitrusting. Uit lopende glo 
bale kredieten zijn in 1984 32 bedragen voor in to
taal 16,4 miljoen toegewezen aan ondernemingen, 
vooral in Noord- en Midden-Portugal. 
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label 9: Financlëie steun van de Gemeenschap krachtens per 2 apri! 1985 geldende of nog te bekrachtlgen 
overeenkomsten, financlëie protocollen en beslulten 

Intervenues uit begrotingsmiddelen 

Kredieten Leningen 
voor eigen legen bi|- Risico- Niet-lerug-

Geldigheids- rekening van zondere dragend vorderbare 
Rechtsgrondsiag duur de Bank (I) voorwaarden kapiiaal sieun (Z) (3) Tofaaf 

Middellandse-Zeelanden 
Spanje linanciele samenwerKing 1. 7. 1984-

31. 12. 1985 250 250 

Portugal aieun vôôr loelredine 1.7. 1984-
150 31. 12. 1985 150 150 

Joegosiavië tinancieel protocol 1. 7. 1980-
200 30. 6. 1985 200 200 

Turkije 4β linanciéle protocol nog niel onderlekend 225 325 (S) 50 600 

Algerije 29 tinancieie protocol 1. 1. 1983-Algerije 
31. 10. 1986 107 16(0 28 151 

Marokko 2« tinancieie protocol 1. 1. 1988-
31. 10. 1986 90 42(0 67 199 

Tunesië 2β tinancièle protocol 1.6. 1983-
31. 10. 1986 78 24(0 37 139 

Egypte 2β fioancièla protocol 1. 1. 1983-Egypte 
31. 10. 1986 150 50(0 76 276 

Jordanië 2a financiéle protocol 1. 1. 1983-
31. 10. 1986 37 7(0 19 63 

Libanon 2e linanciéle protocol 1. 3. 1983-
31. 10. 1986 34 5(0 11 50 

2e t>uilengawone hulp — 50 50 
Syrie 2e linanciéfe protocol 1. 2. 1983-

97 31. 10. 1986 64 11 (0 22 97 
Malta 2e linanciéié protocol nog al te sluiien 

Cyprus 2e finenctéle protocol 1.5. 1984-Cyprus 
31. 12. 1988 28 6(0 10 44 

Israël 2e tinancré·· protocol 1. 1. 1984-
40 31. 10. 1986 40 40 

Totaal MicJdellandse-Zeelanden 1 503 486 320 2 309 

A.C.S.-landen/LG.O. 
A.C.S.-landen Overeenkomst van Lomé ll 1981-1985 685 525(0 284(0 2 999 4 493 

200 (β) 200(0 

L.G.O. Besluit van de Raed 1981-1985 15 20(0 7(0 38 80 

Totaal A.C.S.-landen/LG.O. (*) 900 545 (0 291 (0 3 037 4 773 

Totaal generaal 2403 1031 291 3 357 7082 

A.C.S.-landen Overeenkomst van Lomé m 1985-1990 1 100 600(0 600(0 4 860 7160 

LG.O. Besluii van de Raad 1985-1990 20 25(0 15(0 55 115 

Totaal (β) 1 120 625 615 4915 7 275 

(') Kredieten mei reniesubstdies uit de middeien van hei Europese Ontwikkelmgsfonds voor proiecten m de A C S.-landen en de L.G.O. en uit de aigemene 
begroting van de Gemeenschappen voor projecten m de Middellandse-Zeelanden, behaive Spanje, Joegosiavië. Turkije en Israël; Libanon wensi de 
niei-ierugvcfdefbare steun met te gebruiken voor rentesubsidies 

(2) De rentesubsidies worden m mindering gebracht van de met-terugvorderbare steun 
(3) Toe te kennen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
(<) Niet vermeid zijn de transfers voor de stabilisatie van exportopbrengsien der A.C.S.-landen (557 miljoen) en L.G.O. (9 miiioen), evenmin als de speciale  

linancieringsfaciliieit voor mi|nbouwpro)ecten van de A C S.-landen (282 miljoen); deze bedragen worden toegekend door de Commissie 
(5) Toe te kennen door de Bank. 
(6) Artikel 59 en bijlage XXXI van de overeenkomst van Lomé openen de mogelijkheid van kredieten voor eigen rekening van de Bank, zonder rentesubsidie. 

lot m lo taal hoogstens 200 miiioen voor miinbouw- en energieproiecten van gemeenschappeli|k belang voor het betrokken land en de Gemeenschap. Tot  
hei versirekken van dergelijke kredieten behoell de Bank m elk aizonderlijk geval een speciale machtiging van de Raad. 

(7) Toe te kennen door de Commissie of de Bank. 
(8) Niet vermeid zijn de transfers voor stabilisatie van exportopbrensten der A.C.S.-landen (925 mii|oen) en L.G.O. (5 mil|oen). evenmin als de speciale  

financieringsfaciliteit voor mijnbouwprotecten van de A.C.S.-landen (415 miljoen); deze bedragen worden toegekend door de Commissie 
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Kredietverlening in de overige Middeiiandse-Zeeianden 

Joegoslavië heeft twee kredieten ontvangen ten be-
hoeve van verkeersvoorzieningen. Het eerste van 
66,3 mil joen betreft de modernisering en elektrifica-
tie van de spoorwegen en het tweede van 60 miljoen 
de transjoegoslavische autoweg — waarvoor reeds 
eerder bedragen waren toegezegd — en een dee! 
van de Karawankentunnel aan de grens met Oosten-
rijk. Laatstgenoemd krediet is buiten het financiële  
protocol om toegekend na speciale machtiging daar-
toe door de Raad van Gouverneurs overeenkomstig 
artikel 18 van de Statuten van de Bank, daar het pro
ject van belang is voor zowel Joegoslavië als de Ge
meenschap, gezien de verbetering die het brengt in  
de verbindingen tussen Griekenland en de overige  
Lid-Staten. 

In Marokko Is in totaal 54 miljoen toegekend voor 
het waterkrachtcomplex van A it-Chouarit ten oosten 
van Marrakech en voor de financiering van kleinere 
investeringen in de landbouw en de agro-industrie in 
het kader van een globaal krediet. 

De kredietverlening in Tunesië (10,5 miljoen) had  
betrekking op de uitbreiding van de opslagcapaciteit 
voor kunstmest (5,5 miljoen waarvan 1,5 miljoen ta
gen bijzondere voorwaarden uit begrotingsmidde-
len) en op de financiering van het agrarische en  
agro-industriële midden- en kleinbedrijf. Uit laatstge 
noemd krediet zijn 9 bedragen van in totaal 1,3 mil 
joen toegewezen. 

De kredietverlening in Egypte beliep 65,5 miljoen, 
waarvan 3 miljoen uit begrotingsmiddelen. De kre
dieten zijn gegaan naar de koppeling van de elektri-
citeitscentrale van Soubrah El Kheima bij Kairo aan 
het nationale hoogspanningsnet, naar een glpspla-
tenfabriek en een baksteenbedrijf. De twee bedrij-
ven zullen als grondstof woestijnieem gebruiken. 
Tenslotte is een bedrag aan risicodragend kapitaal 
ter beschikking gesteld voor de financiering van het 
Industriële en toeristische midden- en kleinbedrijf. 

In Syrie zijn twee kredieten gegaan naar respectie-
velijk de aanleg van de autoweg tussen Damascus 
en de Jordaanse grens (18,3 miljoen) en de irrigatie 
en ontginning van terreinen längs de Eufraat (20 mil
joen). 

De kredietverlening in Jordanië (13 miljoen, waarvan  
1,5 uit begrotingsmiddelen) had betrekking op de  
verbetering van de watervoorziening in twee Steden  
in Zuid-Jordanië en op de financiering van kleinere  
infrastructuurprojecten in de minst ontwikkelde de-
len van het land. Uit lopende globale kredieten zijn 6 
bedragen van in totaal 2,8 miljoen toegewezen voor 
kleinere industriële en toeristische ondernemingen. 
Voorts is een bedrag van 1,4 miljoen ter beschikking 
gesteld voor de financiering van investeringen op 
een honderdtal kleine landbouwbedrijven. 

Een globaal krediet van 20 miljoen in Israël is ge-
bruikt voor de financiering van 15 kleine en middel-
grote industriële bedrijven. 

Tabe! 10: Kredietverlening In de Middellandse-Zeelanden in 1984 
Onderverdeeld naar land en herkomst der middelen 

Voor eigen rekening Uli begrotingsmiddelen Totaal 

Miij. Ecu % Mil), Ecu % Miij. Ecu % 
Kandidaat-landen 220,0 40,6 220,0 40,6 
Spanje 140,0 25,8 — — 140,0 25,6 
Portugal 80,0 14,8 — 80,0 14,6 
Overlge landen 321,6 59,4 6,0 100,0 327,6 59,8 
Joegoslavië 126,3 23.3 — — 126,3 32,1 
Marokko 54,0 10,0 — — 54,0 9,9 
Tunesië 9.0 1.7 1,5 25,0 10,5 1.7 
Egypte 62,5 11.5 3.0 50,0 65,5 12,0 
Jordanië 11.5 2.1 1.5 25,0 13,0 2,4 
Syrië 38,3 7.1 — — 38,3 7.0 
Israël 20,0 3,7 — — 20,0 3,7 

Totaal 541,6 100,0 6,0 100,0 547,6 100,0 
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In 1984 In de Mlddellandse-Zeelanden, de A.C.S.-landen en de L.G.O. geflnanclerde projecten 
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Kredietverlening in de A.C.S.-landen en de LG.O. 
In 21 landen in Afrika, het Caribische gebied en de  
Stille Oceaan en in één land of gebied overzee heeft 
de Bank voor eigen rekening 6 kredieten voor in to-
taal 79,1 miljoen toegekend en 25 bedragen aan risi-
codragende middelen voor in totaal 81,6 miljoen. Het 
in 1984 ter beschikking gestelde bedrag beliep aldus 
in totaal 180,7 miljoen tegenover 137,6 miljoen in 
1983 en 159,5 miljoen in 1982. De omvang van de  
activiteiten in deze landen blijft nog steeds beperkt 
door het geringe aantal investeringsmogelijkheden 
van zekere omvang en door de teleurstellende eco-
nomische toestand in de meeste van die landen, die 
gedeeltetijk nog is verscherpt door klimaatomstan-
digheden. Bij de kredieten voor eigen rekening van 
de Bank zijn rentesubsidies uit de middelen van het 
Europese Ontwikkelingsfonds toegekend, met uit-
zondering van het krediet voor de ontginning van 
een aardolieveld in Benin. 

Rulm de helft van het bedrag diende ter financiering  
van industriële investeringen (89,6 miljoen) in voorai  
de verwerkende industrie (26,9%), de agro-industrie 
(10,5%) en het midden- en kleinbedrijf via plaatse-
lijke ontwikkelingsbanken (18,3%). Het uit lopende 
globale kredieten toegewezen bedrag is gestegen 
van 21 miljoen in 1983 tot 38,1 miljoen in 1984; dit 
had betrekking op 92 kleinere projecten, vooral in 
de sectoren agro-industrie (41 %), textielnijverheid 
(16%), houtverwerking (10%) en toerisme (8,5%).  
Een van de belangrijkste aspecten van deze indus
triële kredietverlening was het relatief grote aandeel 
van de projecten die herstructurering of renovatie 
van ondernemingen beoogden of steun bij het op-
starten van een bedrijf; 31,4 miljoen of 38% van de 
risicodragende middelen waren hiervoor bestemd. 

De verdere kredietverlening had in hoofdzaak be
trekking op de ontginning van kooiwaterstoffen en 
op de exploitatle van waterkrachtreserves (33,9 mil
joen of 21 % van het totale bedrag), aismede op de 
watervoorziening in twee Afrikaanse hoofdsteden 
(24,6 miljoen). 

De aldus gefinancierde investeringen zullen naar ra -
ming circa 4 000 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen, 
hoofdzakelijk in de industrie en de agro-industrie. 
De gemiddelde investeringskosten per arbeidsplaats 
bedroegen in de industrie 360 000 bij projecten 
waarvoor afzonderlijke kredieten zijn verstrekt en 
nog geen tiende daarvan bij projecten waarvoor be
dragen uit globale kredieten zijn toegewezen. Hierbij 
is uiteraard geen rekening gehouden met rehabiiita-
tie- en renovatieprojecten, of met steun bij het op-

starten van bedrijven, die immers voorai tot doel 
hebben bestaande ondernemingen op gezonde eco-
nomische en financiële basis te doen werken.  
De twee projecten die de ontginning van kooiwater
stoffen beogen zullen tot een produktie leiden van 
ongeveer 300 000 ton aardolie-equivalent per jaar; 
de gefinancierde waterkrachtprojecten zullen de 
invoer overbodig maken van naar raming circa  
35 000 ton aardolieprodukten per jaar. 

Bij de meeste van de hier genoemde projecten was  
sprake van cofinanciering in samenwerking met de 
Wereldbank, de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen (Europees Ontwikkelingsfonds), bila 
terale financieringsinstellingen in de Lid-Staten en 
andere ontwikkelingsorganisaties. 

Drie kwart van he t bedrag der kredieten voor eigen  
rekening van de Bank was bestemd voor projecten 
In vljf A.C.S.-landen met een inkomen per hoofd van 
de bevolking, dat meer dan ongeveer $ 400 be-
droeg, en die, parallel daaraan, ook een grotere ca-
paciteit hebben om leningen op te nemen. Daarente-
gen is ruim 90 % van de risicodragende middelen ter 
beschikking gesteld voor projecten in de ärmste  
A.C.S.-landen met een inkomen per hoofd onder dit 
bedrag. 

In 1984 zijn projecten gefinancierd in 18 Afrikaanse 
landen; voor het eerst behoorden dit jaar ook Gui-
nee-Bissau en Saô Tomé en Principe daartoe. 

In Kameroen zijn kredieten verstrekt tot een bedrag 
van totaal 28 miljoen ten behoeve van de watervoor
ziening in de hoofdstad Jaoende en de uitbreiding 
van de latexverwerking met het oog op de rubberuit-
voer. 

In Benin zijn een krediet zonder rentesubsidie en ri
sicodragende middelen ter beschikking gesteld voor 
de ontginning van een aardolieveld voor de kust 
(18 miljoen). 

In Zaïre waren twee afzonderlijke bedragen voor in 
totaal 12,2 miljoen bestemd voor de Société Finan
cière de Développement (SOFIDE) ten behoeve van 
het midden- en kleinbedrijf op het gebied van de in
dustrie, de agro-industrie, de mijnbouw en het toe
risme. Hiermede heeft de Bank reeds voor de zesde 
maal met SOFIDE samengewerkt bij financierings-
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operaties. Bovendien beoogde een kredlet van 2 mil-
joen het land in staat te stellen om samen met Bu
rundi en Rwanda een regionaal project te financie-
ren, dat betrekking heeft op de bouw van de water-
krachtcentrale van Sinelac {27 MW). 

In Ivoorkust is een krediet van 12,6 miljoen toege-
kend voor vier turbine-eenheden met een totaal ver 
mögen van 100 MW, die dringend vereist zijn om het 
tekort in de stroomvoorziening op te vangen, dat is 
ontstaan door de bijzondere droogte van 1983. 

Tabe! 11 : Kredietverlening In de landen in Afrika,  
en de landen en gebieden overzee (L.G 

het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) 
.0.) in 1984 

Onderverdeeld naar land en herkomst der middeien 

Voof eigen rekening 

Mil). Ecu "h 

Risicodragend kapitaal uit 
begrotingsmiddelen 

Milj. Ecu Milj. Ecu 

Totaal 

Afrika 75,1 94,9 75,9 93,0 151,0 94,0 

West-Afrika 37,1 46,9 22,3 27,3 59,4 37,0 
Benin 13,5 17,1 4,5 5,5 18,0 11.2 
Ghana 10,03 12,3 10,03 6,3 
Guinee 7,5 9.5 7,5 4,7 
Guinee-Bissau 3,8 4,7 3,8 2,4 
Ivoorkust 12,6 15,9 12,6 7,8 
Liberia 3.5 4,4 1.5 1.8 5,0 3.1 
Togo 2,43 3,0 2,43 1.5 

Midden-Afrika 38,0 48,0 19,1 23,4 57,1 35,5 
Burundi 2,94 3,6 2,94 1.8 
Gabon 10,0 12,6 10,0 6.2 
Kameroen 28,0 35,4 28,0 17,4 
Rwanda 2,0 2.4 2,0 1.3 
Säo Tomé 0,04 0,1 0,04 • 
Zaïre 14,16 17,3 14,16 8.8 

Oostelijk en zuidelijk 
Afrika — — 34,5 42,3 34,5 21,5 

Etiopie 12,0 14,7 12,0 7.5 
Madagaskar 8,0 9,8 8.0 5.0 
Malawi 3,5 4,3 3,5 2,2 
Somalia 7.0 8,6 7,0 4,3 
Tanzania 3.5 4,3 3.5 2,2 
Regionaal 0,5 0,6 0,5 0.3 

Carlbisch gebied 4,0 5,1 3,9 4,8 7,9 4,9 
Jamaica 4,0 5,1 4,0 2.5 
Sint Lucia 1.0 1,2 1,0 0,6 
Sint Vincent 2.9 3,6 2.9 1.8 

Stille Oceaan — — 1.0 1,2 1,0 0.6 
Tonga 1.0 1.2 1.0 0,6 

Totaal 79,1 100,0 80,8 99,0 159,9 99,5 

Totaal LG-O. 
Nedertandse Ant illen 

— — 0,8 
0,8 

1.0 
1,0 

0,8 
0,8 

0,5 
0.5 

Totaal generaal 79,1 100,0 81,6 100,0 160,7 100,0 
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Een bedrag van 12 mlljoen in Etiopie beoogde de  
financiering van het herstel en de uitbreiding van 
een textielbedrijf dat geheel voor de binnenlandse 
markt werkt. 

In Ghana is een krediet van 7.6 miljoen gegaan naar 
de vernieuwing van de aardolleraffinaderij van Tema,  
die zo zijn produktiekosten omiaag zai kunnen bren-
gen. De Staat heeft voorts een bedrag van 2,4 mil· 
joen ontvangen voor de financiering van zijn deelne-
ming in het kapitaal van de Ciments de l'Afrique de  
l'Ouest (CIMAO) — een regionale onderneming met 

produktie-installaties in Togo, die reeds verschil-
lende malen door de Bank is gesteund. 

Een krediet van 10 miljoen in Gabon is verstrekt 
voor de uitbreiding van de drinkwatervoorziening in 
de hoofdstad, Libreville. 

Door middel van een globaal krediet is in Madagas 
kar steun geboden tot de omvang van 8 miljoen bij 
de financiering van de rehabilitatie van het midden-
en kleinbedrijf op het gebied van de industrie, de 
agro-industrie en de mijnbouw. 

De rehabilitatie van de industrie in de A.C.S.-landen 

De ongunstige wereldconjunctuur heeft ook de economische en financiële situatie van vele A.C.S.-landen 
sterk aangetast. Een toenemend aantal bedrijven in deze landen komt daardoor in moeilijkheden en blijkt 
de normale produktie-actlviteit niet meer te kunnen voortzetten. 

Verschlllende factoren bemoeilijken in deze omstandigheden nieuwe investeringen, zoals onderhouds- en 
beheersproblemen, te geringe produktiviteit of economische moeilijkheden die een gevolg zijn van In-
krimpende afzetmogelijkheden, schaarste aan buitenlandse betalingsmiddelen of een ongeëigend prijsbe-
leid. De rehabilitatie van bestaande ondernemingen kan dan soms de beste opiossing zijn om op korte 
termijn posltieve resultaten te verkrijgen voor de economie van het betroffen land. 

Een siecht concurrerend bedrijf heeft te hoge exploitatiekosten, omdat zijn uitrusting ongeschikt kan zijn, 
of verouderd of ook onvoldoende instandgehouden. Na modernisering, herstructurering of vernieuwing 
van de installaties kan het bedrijf dan soms weer rendabel worden. Herstel van de activiteiten van he t 
bestaande bedrijfsieven kan het buitenlandse evenwicht van he t betrokken land verbeteren, doordat de 
invoer van sommige produkten overbodig wordt of in het algemeen de betalingsbalans verbetert. Waar 
bijvoorbeeld het transport van voedingsmiddelen grotendeels over zee of over de rivieren plaatsvindt, kan  
rehabilitatie van een scheepsreparatiewerf gunstige gevolgen hebben, met name voor de landbouwpro- 
duktie. 

Voor met dergelijke, in het algemeen moeilijke operaties begonnen wordt, dienen de oorzaken van de  
moeilijkheden te worden opgespoord en de middelen te worden bestudeerd om deze oorzaken te over-
winnen. De zaak wordt soms nog moeilijker, omdat het geven van een gezondere economische en finan
ciële basis aan bestaande ondernemingen, ondanks de gunstige gevolgen op lange termijn, vaak onaan-
gename gevolgen op korte termijn heeft, zoals personeelsinkhmping of prijsherziening. 

Sinds 1978, maar vooral in 1984 heeft de Bank bijgedragen tot het weeropgangbrengen van verschlllende 
ondernemingen. Sommige hiervan werkten met een verouderde uitrusting (textielfabriek in Etiopië, instal
laties voor de verwerking van aardnoten in Senegal en Gambia, elektrische centrale te Grenada) of met 
ongeschikte installaties (scheepswerf in Guinee-Bissau), andere hadden beheers- of onderhoudsproble-
men (zuivelbedrijf in Somalia, cementbedrijf in Zambia, textielfabrieken in Niger en Centrafrika). In som
mige gevallen rechtvaardigde de stijging van grondstofprijzen een weeropgangbrengen van de produktie 
(goudmijn te Burkina-Faso) en in andere gevallen maakt een buitenlands krediet het mogelijk de noodza-
kelijke deviezen te verkrijgen voor de aanschaf van reserve-onderdelen, werkmaterialen of de nodige 
haiffabhkaten (raffinaderij en mangaanmijn in Ghana, textielfabriek in Tanzania, chroom- en grafietmijnen 
in Madagascar, verwerkende bedrijven in Uganda). 

De overeenkomst van Lome III trekt lering uit het verleden en noemt expliciet de rehabilitatie van bedrij
ven als een van de doelstellingen voor de communautaire financieringsoperaties in de A.C.S.-landen. 
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Een krediet van 7,5 mlijoen in Guinee was bestemd 
voor verbetering van de kwaliteit van de aluminapro-
duktie van Friguia. waarvoor in 1980 reeds een kre
diet was toegekend. 

In Somalia is steun tot een bedrag van 7 mlijoen 
toegezegd ten behoeve van de ontginning van aard-
gasveiden. Het gas wordt gebruikt om goedkopere 
elektricitelt te produceren voor de Streek rond Mo
gadiscio en za! de betaiingsbaians van het iand gün 
stig beïnvioeden. 

In Liberia zijn twee bedragen van in totaal 5 miijoen 
toegezegd aan een ontwikkelingsbank ter financie 
ring van kleinere projecten, deelnemingen in onder-
nemingen en feasibility studies. 

Een krediet van 3,8 miijoen is in Guinee-Bissau ge-
gaan naar de herstructurering van een scheepsrepa-
ratiewerf die voorai werkt ten behoeve van de natio 
nale vioot welke bijna de helft van he t binnenlandse 
goederenvervoer verwerkt. 

In Malawi is een krediet van 3,5 m iijoen toegezegd 
aan het land zeit, ter financiering van diens deelne-
ming in het kapitaai van een suikerbedrijf dat met 
behuip van een kapitaalinjectie de moeilijkheden te  
boven moet komen, die samenhangen met de aan-
houdend läge suikerprijzen en de moeilijke bereik-
baarheid van het iand. 

Een bedrag van 3.5 miijoen in Tanzania is bestemd 
voor het opstarten van een canvasfabrlek. Het nor 
male bedrijf van deze fabrtek wordt thans verhinderd 
door een schaarste aan buiteniandse betalingsmid-
delen, die het onmogelijk maakt de nodige haiffabri-
katen en de nodige reserve-onderdeien aan te ko-
pen. Het bedrijf zelf had in in 1978 reeds een krediet 
van de Bank ontvangen. 

In Burundi is niet alleen een bedrag van 0,9 miijoen 
ter beschikking gesteld voor een deelneming in het 
kapitaai van een ontwikkelingsbank, maar is ook een 
krediet van 2 miijoen aan de Staat verstrekt ter fi
nanciering van z ijn aandeel in het regionale project 
betreffende de waterkrachtcentrale van Sinelac. 

Togo heeft een bedrag van 2,43 m iljoen ontvangen 
ter financiering van het aandeel van dit land in het 
kapitaai van de CiMAO. 

Ook een krediet van 2 miljoen aan Rwanda was be
stemd voor de financiering van het project Sinelac. 

Tenslotte waren nog twee bedragen bestemd voor 
de financiering van onderzoeken. Het eerste van 0,5  
miljoen is toegekend aan de Banque de Développe
ment des États d'Afrique Centrale (BDEAC) en het 
andere aan Sao Tomé en Principe waar onderzoek 
wordt gedaan naar de mogelijkheid van een oliefa-
briek, 

Drie landen in het Caribische gebied hebben steun 
van de Bank ontvangen. 

In Jamaica is een krediet van 4 miljoen toegekend 
ter financiering van instaliaties die het energiever-
bruik moeten beperken van twee aiuminiumfabhe-
ken. aldus hun produktiviteit verhogende, Bovendien 
zai de door een van deze fabrieken veroorzaakte 
verontreiniging worden beperkt. 

De eerste financieringsoperatie van de Bank in SInt 
Vincent en de Grenadinen had betrekking op een 
bedrag van 2.9 miljoen ten behoeve van drie water-
krachtcentrales met een totaal vermögen van 3,4  
MW. De invoer van aardolieprodukten zai hierdoor 
sterk omiaag worden gebracht. 

In Sint Lucia zijn twee bedragen aan de ontwikke 
lingsbank toegezegd ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de industrie, de agro-
industrie en het toerisme (1 miljoen). 

Het Koninkrijk Tonga in de Stille Oceaan heeft twee  
kredieten van de Bank ontvangen voor in totaal 
1 miljoen. Deze zijn gegaan naar de plaatselijke ont 
wikkelingsbank ter financiering van de kredietverìe 
ning aan en de deeineming in het industriële en toe-
ristische midden- en kleinbedrijf. 

Wat de L.G.O. betreft heeft de Bank een bedrag van 
0,8 miljoen ter beschikking gesteld van de landsre-
gering van Aruba in de Nederlandse Antillen ter fi 
nanciering van de verhoging van het kapitaai van de 
Arubaanse ontwikkelingsbank. 
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A. Voor eigen rekening 

Projecten gefinancierd in 1984 

In 1984 is voor een bedrag van 620,7 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op kredieten die de Bank voor eigen rekening heeft verstrekt voor projecten buiten de Gemeenschap. Hiervan was 541,6  
miljoen bestemd voor de Middellandse-Zeelanden en en 79,1 miljoen voor de landen in Afrika, het Caribische gebied en de 
Stille Oceaan (A.C.S.-landen) (zie biz. 65 tot 74 voor de economische aspecten van deze projecten). 

Deze kredieten valien geheei in de normale boekhouding van de Bank. 

Bij een deei van het krediet in Portugal ten behoeve van de Azoren is een rentesubsldie van 3 % uit begrotingsmiddelen 
van de Gemeenschap toegekend. BIj aile kredieten in de A.C.S.-landen — behalve bij het krediet ten behoeve van 
de aardoliewinning in Benin — zijn rentesubsidies toegekend uit de middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds 
(zie biz. 71). 

miljoen Ecu 
1. Kandidaat-leden van 
de Gemeenschap 
SPANJE 140,0 

20,0 

20,0 

peseta 17 663,3 miljoen 

296. Gemengde pompaccumu-
latiecentrale te Moralets In de 
bovenloop van de Noguera Rib a-
gorzana in het oostelijk deel van 
de Pyreneeën (Catalonlë) 
Empresa Naclonai Hidroelectri-
ca del Ribagorzana S.A.  
peseta 2 557,1 miljoen 

299. Ontginning van het onder-
zeese gasveld van Gaviota voor 
de kust van Bilbao 
Empresa Naclonai de investiga-
ción y Explotación de Petróleo 
S.A. 
peseta 2 504,5 miljoen 

300.—301. Globale kredieten 
aan de Banco de Crédito Indus-
trial via het Institute de Crédito 
Oficial ter financiering van kleine 
re projecten op het gebied van 
de Industrie en de diensten in de 
minder ontwikkelde delen van het 
land 
peseta 1 917,9 miljoen 
peseta 1 878.4 miljoen 

302. Globaal krediet aan de 
Banco HIpotecario de Espana 
via he t Instituto de Crédito Ofi
cial ter financiering van kleinere  
îoeristische projecten In de min  
der ontwikkelde delen van het 
land 
peseta 1 878,4 miljoen 

303. Globaal krediet aan de 
Banco d e Crédito Industrial via  
het Instituto de Crédito OflcIal 
ter financiering van kleinere pro
jecten op het gebied van de In
dustrie en de dien sten In de min 
der ontwikkelde delen van het 
land 
peseta 3 130,7 miljoen 

15,0 
15,0 

15,0 

25,0 

(') De geopende kredieten luiden in Ecu. De bi| deze 
posten aangegeven bedragen in nationale valuta's  
hebben siechte indicaiieve betekenis; deze bedragen 
ziin gelijk aan de tegenwaarde van de bedragen in 
Ecu op de datum van ondertekening van de beirok· 
ken overeenkomst (zie biz. 8). 

304.—305. Globale kredieten 
aan de Banco d e Crédito Local 
de Espana via het Instituto de 
Crédito Oficial ter financiering  
van kleinere infrastructuurprojec-
ten van plaa tselljke overheden In 
de minder ontwikkelde delen van 
het land 
peseta 1 917,9 miljoen 
peseta 1 878,4 miljoen 

PORTUGAL 

15,0 
15,0 

80,0 

escudo 9 329,3 miljoen 

306. Bouw van twee water-
krachtcentrales (0.8 en 0.4 MW) 
en een thermische centrale (12  
MW) op Sâo Miguel , het grootste 
Azorenelland 
Empresa de Electrlcldade dos 
Açores en het regionale bestuur 
van de Azoren 
escudo 1 708,9 miljoen 15,0 

307. Wegvak van 39 km, tussen 
Amarante en Vila Real, van de 
weg van Oporto naar de Spaanse 
grens 
Junta Autonoma de Estradas via  
de Republiek Portugal 
escudo 2 128,1 miljoen 18,0 

308. Spoorbrug over de Douro  
in de lijn Lissabon—Oporto  
Gabinete da Ponte Ferroviaria  
sobre ο rio Douro-GPFD via de 
Republiek Portugal 
escudo 3 783,3 miljoen 32,0 

309. Globaal krediet aan de 
Companhia Portuguese de 
Locaçào Flnencelra Moblliarla-
Locapor S.a.r.l. ter financiering  
van het industriële midden- en  
kleinbedrijf door middel van lea 
sing 
escudo 569,6 miljoen 5,0 

310. Globaal krediet aan de  
Socledade Portuguese de In-
vestlmentos ter financiering van 
kleinere projecten op het gebied 

van het Industrie, het toerisme en 
de diensten (excl. handel) 
escudo 1 139,3 miljoen 10,0 

2, Overige Middellandse-
Zeelanden 

JOEGOSLAVIË 

312. Modernisering en elektrifi-
catie van gedeelten van het Joe-
goslavische spoorwegnet 
De betrokken spoorweglnstan-
ties In de republleken Slovenië,  
Kroatlë, Servië, Macedonlë en  
de autonome provinole Wojwo- 
dlna 
dinar 6 897,9 miljoen 

MAROKKO 

126,3 

Joegoslavische dinar 14 947,4  
miljoen 

311. Twee wegvakken van in 
totaal 28 km van de transjoego-
slavlsche autoweg en het Slo-
veense deel van de Karawa nken-
tunnel aan de Oos tenrijkse grens 
De betrokken Instantles In de 
republleken Kroatlë, Servië en 
Slovenlë 
dinar 8 049,5 miljoen 60,0 

66,3 

54.0 

dirham 379 miljoen 

313. Waterkrachtcomplex van 
Ait Chouarit-Amougguez ten  
oosten van Marrakech 
Office National de l'Électricité 
dirham 241,1 miljoen 34,0 

314. Globaal krediet aan de 
Caisse Nationale de Crédit 
Agricole ter financiering van het 
agrarische en agro-industriële 
midden- en kleinbedrijf 
dirham 137,9 miljoen 20.0 
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TUNESIË 9.0 

Tunesische dinar 5,5 miljoen 

315. Bouw en uitrustin g van 10  
opsiagcentra voor kunstmest in 
Noord- en Midden-Tunesië 
Société Tunisienne d'Engrais 
Chimiques via de Banque Natio
nale de Développement Agri
cole 
dinar 2,4 miljoen 

316. Globaal krediet aan de 
Banque Nationale de Dévelop
pement Agricole ter financiering  
van kleinere agrarische en agro-
industriële projecten 
dinar 3,1 miljoen 

EGYPTE 

321. Afwatering en irrigatie 
längs de rechteroever van de 
Eufraat 
Syrische Arabische Republlek 
Syrisch £ 58 miljoen 

JORDANIE 

4,0 

5.0 

62,5 

Egyptisch £ 36,2 miljoen 

317. Koppeling van de centrale 
van Shoubrah El Kheima (900  
MW) ten noorden van Kairo aan 
het nationale koppelnet 
Egyptian Electricity Authority  
(EEA) 
Egyptisch £ 23,2 miljoen 40,0 

318. Qipsplaatfabriek te El 
Sadat City ten noordwesten van 
Kairo 
Egyptian Company for Qypsum. 
Quarries and Marble (Gymco) 
Egyptisch £ 8.7 miljoen 15,0 

319. Fabriek van bakstenen op 
basis van woestijnleem bij El 
Mynia 
El MynIa Bricks Factory S.A.  
via de Egyptian Company for 
Gypsum, Quairles and Marble  
(Gymco) 
Egyptisch £ 4.3 miijoen 7,5 

8YRIË 38,3 

Syrisch £ 119,8 miljoen 

320. Aanieg van de autoweg 
tussen Damascus en de Jordaan-
se grens (104 km) 
Syrische Arabische Republlek 
Syrisch £ 61.8 miljoen 18,3 

20,0 

11,5 

Jordaanse dinar 3,4 miljoen 

322. Watervoorziening en afval-
waterzuivering in de Steden  
Madaba en Ma'an 
Jordan Water Authority via het 
Hasjemitische Koninkrljk Jorda-
nlë 
dinar 2.6 miljoen 9.0 

323. Globaal krediet aan de 
Cities and Villages Development 
Bank via het Hasjemitische 
Koninkrljk Jordanlë ter financie 
ring van lokale economische 
infrastructuurprojecten in de 
achtergebleven delen van het 
land 
dinar 0,8 miljoen 2,5 

ISRAËL 

324. Globaal krediet aan de 
Industrial Development Bank of  
Israel (IDBI) ter financiering van 
kleinere industriële projecten 
shekel 2 635,6 miljoen 20,0 

3. A.C.S.-lan(jen — Afrika 

KAMEROEN 28,0 

CFA-fr. 9 602.3 miljoen 

325. Installaties voor de water
voorziening van Jaoende 
Republlek Kameroen ten behoe-
ve van de Société Nationale des 
Eaux 
CFA-fr. 5 006.9 miljoen 14,6 

326. Uitbreiding van een bedrijf 
voor latexverwerking — laatste 
fase van de aanieg va n het agro-
industrlële complex bij Kribi ten  
zuidwesten van Jaoende 
Republlek Kameroen ten behoe-
ve van de Société de Déve
loppement Hévéa-Cameroun 
(Hevecam) 
CFA-fr. 4 595,4 miljoen 13,4 

BENIN 

327. Tweede fase van de ont-
ginning van het aardolieveld van 
Sémé voor de kust van Benin  
Volksrepubllek Benin  
CFA-fr. 4 631,9 miljoen 13,5 

IVOORKUST 

328. Installatie bij Abidjan van 
vier gasturbines met een totaal-
vermogen van in totaal 100 MW 
voor het opvangen van stroomte-
korten door ontbrekend water-
krachtvermogen in verband met 
de droogte 
Republlek Ivoorkust 
CFA-fr. 4 349,3 miljoen 12,6 



GABON 

329. Uitbreiding van de water-
voorziening te Libreville 
Société d'Énergie et d'Eau du  
Gabon 
CFA-fr. 3 429,4 miljcen 10,0 

GUINEE 

330. Omschakeling van de pro-
duktle van de fabriek te Fria-KIm-
bo op die van alumina van in ter

nationale kwallteit 
Friguia 
syli 136.8 miljoen 

LIBERIA 

4. A.C.S.-landen - 
7,5 Caribisch gebied 

331. Qlobaal krediet aan de 
Liberian Bank for Development 
and Investment ter financiering  
van het industriële. agro-indus-
triële en toeristische midden- en 
kleinbedrijf 
Liberiaanse $ 3 miljoen 

JAMAICA 

3.5 

332. Modernisering van twee  
aluminafabrieken te Kirkvine en 
Ewarton ter vermindering van het 
brandstofverbrulk en milieube-
schermingsinstallatie voor de 
behandeling van rood afvalslib 
Jamaica Bauxite Mining Limited 
Jamaica $ 12.7 miljoen 4,0 

B. Ult begrotfngsmlddelen van de Gemeenschap 
Projecten gefinancferd In 1984 

In 1984 is voor een bedrag van 87,6 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op transacties ult begrotingsmiddelen van de Gemeenschap, waarvan 6 miljoen aan leningen tegen bijzondere voorwaar-
den in de Middellandse-Zeelanden en 81,6 miljoen aan risicodragend kapitaal in de A.C.S.-landen en de L.G.O. (zie biz. 65  
tot 74 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 vallen buiten de normale boekhou-
ding, maar verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie (zie bIz. 90). 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 

TUNESIË 

333. Bouw en uitrust ing van 10  
opslagcentra voor kunstmest in 
Noord- en Midden-Tunesië 
Société Tunisienne d'Engrais 
Chimiques via de Banque Natio
nale de Développement Agri
cole 
Tunesische dinar 0,9 miljoen 

EGYPTE 

JORDANIË 

1.5 

334. Voorwaardelijke lening aa n 
de Development Industriel Bank 
ter financiering van deelnemin-
gen van deze installing in het 
industriële en toeristische mid 
den- en kleinbedrijf 
Egyptisch £ 1,7 miljoen 3.0 

335. Gobaal krediet aan de 
Cities and Villages Development 
Bank via het Hasjemltische 
Koninkrijk Jordanlë 
Jordaanse dinar 0,5 miljoen 

2. Risicodragende middelen 
uit het Europese Ontwikke-
lingsfonds 

ETIOPIË 

miljoen Ecu A.C.S.-landen — Afrika 

ZAÏRE 14,2 

1.5 

Zaïre 401.7 miljoen 

336. Waterkrachtcentrale in de 
Ruzizi (twee eenheden van elk  
13.3 MW) 
Voorwaardelijke lening aan Zaïre 
ter financiering van de deelne-
ming van deze staat In het kapi
taal van Sinelac 
Zaïre 60.9 miljoen 2.0 

337.-338. Globale kredieten ter 
financiering van investeringen op 
het gebied van de industrie, de 
agro-industrie, het toerisme en 
de mijnbouw 
— Voorwaardelijke lening aan de 

Société Financière de Déve
loppement — Sofide 
Zaïre 336,4 miljoen 12,0 

— Deelneming in de kapitaal-
verhoging van Sofide 
Zaïre 4,4 miljoen 0,157 

339. Heropening van een  
katoenbedrijf te Bahr Dar ten  
noorden van Addis Abeba 
National Textile Corporation via 
de Staat Etiopie  
birr 18,4 miljoen 

GHANA 

12.0 

10,0 

cedi 257.0 miljoen 

340. Rehabilitatie van de raffina-
derij van Tema ten oosten van 
Accra 
Voorwaardelijke lening aan da  
Republlek Ghana ten behoove 
van de Ghanaian Italian Petro
leum Company Limited 
cedi 196.6 miljoen 7,6 

341. Herstructurering van een 
reglonaal cementcomplex in 
Togo 
Voorwaardelijke lening aan de  
Republlek Ghana ter gedeelte-
lijke financiering van haar deelne
ming in een kapitaalverhoging 
van CImao — Société des  
Ciments de l'Afrique de l'Ouest  
cedi 60,3 miljoen 2,43 
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MADAGASKAR BURUNDI 2.9 A.C.S.-landen 
342. Globaal krediet aan de 
Bankin'ny Indostria ter financie 
ring van kleinere rehabilitatlepro-
jecten op het gebied van de 
Industrie, de agro-industrie en de 
mljnbouw 
Voorwaardelijke lening aan de 
Democratlsche Republlek Mada
gaskar 
Malgassische frank 3 843,5 mil-
joen 

SOMALIA 

BENIN 

GUINEE-BISSAU 

MALAWI 

TANZANIA 

8,0 

343. Eerste fase van de ontgin-
ning van het aardgasveld van 
Afgoy bij de hoofdstad Mogadis 
cio 
Voorwaardelijke lening aan de 
Democratlsche Republlek 
Somalia 
Somali Shilling 98,8 mlljoen 7,0 

344. Tweede fase van de ont-
ginning van h et aardolieveld van 
Sémé voor de kust van Benin 
Voorwaardelijke lening aan de 
Volksrepubllek Benin 
CFA-fr. 1 544 miljoen 4.5 

345. Modernisering van een 
scheepsreparatiewerf te Bissau 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republlek Guinee-Bissau ter  
financiering van haar deelneming 
in het eigen vermöge n van Gui-
nave 
peso 307,9 miljoen 3.8 

346. Versterking van de kapi-
taalbasis van de Dwanga Sugar  
Corporation om de produktie in 
stand te houden 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republlek Malawi ten behoeve 
van de Agricultural Development 
and Marketing Corporation en  
Press Holdings Limited 
kwacha 3,9 miljoen 3.5 

347. Financiering van het op-
starten van de canvasfabriek van 
Morogoro 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republlek Tanzania ten behoeve 
van de Tanzania Leather Asso 
ciated Industries 
Tanzania shilling 45.9 miljoen 

RWANDA 

LIBERIA 

SAO TOME 

REGIONAAL 

2,0 

Burundi frank 283,2 miljoen 

346. Waterkrachtcentrale in de  
Ruzizi (twee eenheden van elk 
13,3 MW) 
Voorwaardelijke lening aan de  
Republlek Burundi ter financie
ring van haar deelneming in het 
eigen vermögen van Sinelac 
frank 198,2 miljoen 

349. Voorwaardelijke lening aa n 
de Republlek Burundi ter finan
ciering van haar deelneming in de  
kapitaaiverhoging van de Banque  
Nationale pour le Développe 
ment Economique 
frank 85,0 mlljoen 

TOGO 

350. Herstructurerlng van een 
regionaal cementcomplex in 
Togo 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republlek Togo ter financiering  
van haar deelneming in de kapi
taaiverhoging van de Cimao —  
Société des Ciments de 
l'Afrique de l'Ouest 
CFA-fr. 838,8 miljoen 

0,937 

2,43 

351. Waterkrachtcentrale in de 
Ruzizi (twee eenheden van elk 
13,3 MW) 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republlek Rwanda ter financie 
ring van haar deelneming in het 
eigen vermögen van Sinelac 
Rwandese frank 165,9 miljoen 2.0 

352. Qlobaal krediet ter finan
ciering van feasibility studies en  
deelnemingen 
Voorwaardelijke lening aan de 
Libérien Bank for Development 
and Investment 
Liberiaanse $ 1,3 miljoen 1.5 

353. Onderzoek naar de even-
tuele oprichting van een palmolie-
fabriek 
Voorwaardijke lening aan de 
Democratlsche Republlek Sào 
Tomé en Principe 
dobra 1,3 miljoen 0,04 

3,5 

354. Qlobaal krediet ter finan 
ciering van feasibility studies op  
het gebied van de industrie, de 
mijnbouw, het toerisme en de 
energievoorziening 
Voorwaardelijke lening aan de 
Banque de Développement des 
Etats de l'Afrique Centrale —  
BDEAC 

Caribisch gebieij 

SINT VINCENT 

355. Riviercentrale (3,37 MW) in 
het gebied van Cumberland en 
koppeling van de ze centrale aan 
het nationale net 
Voorwaardelijke lening aan SInt 
Vincent en de Grenadinen ten  
behoeve van de St Vincent 
Electricity Services Limited 
Oost-Caribische $ 6.3 miljoen 

SINT LUCIA 

A.C.S.-Ianden 
Stille Oceaan 

TONGA 

LG.O. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

2,9 

1.0 

356.-357. Voorwaardelijke 
leningen 
— aan de St Lucia Develop

ment Bank-SLDB ter finan 
ciering van het midden- en 
kleinbedrijf op het gebied van 
de industrie, de agro-indus
trie en het toerisme 
Oost-Caribische $ 1,4 miljoen 

— aan Sint Lucia ter financie  
ring van diens aandeel In een 
kapitaaiverhoging van de 
SLDB 
Oost-Caribische $ 0,9 miljoen 

0.6 

0,4 

1.0 

358.-359. Globale kredieten ter 
financiering van deelnemingen in 
en kredieten aan het midden- en 
kleinbedrijf op het gebied van de 
industrie, de agro-industrie, het 
vervoerswezen en het toerisme 
— Voorwaardelijke lening aan 

de Tonga Development 
Bank — TDB 
pa'anga 0,6 miljoen 

— Voorwaardelijke lening aan 
het Koninkrijk Tonga ter 
financiering van diens aandeel 
in het kapitaal van de TDB 
pa'anga 0,3 miljoen 

0.7 

0,3 

0.5 

360. Voorwaardelijke lening aa n 
de regering van het landsdeel 
Aruba ter financiering van haar  
aandeel in een kapitaai verhoging 
van de Banco Arubano dl Desa-
royo N.V. 
Antilliaanse gulden 1,2 mlljoen 0.8 
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Eigen middelen — beroep op de  
kapitaalmarkten 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de  
middelen die de Bank onder eigen verantwoordelljk·  
heid gebruikt voor haar kredietverlening zoals die in  
haar balans verschijnt en zoals die voor 1984 gede- 
tailleerd is weergegeven op biz. 48 tot 60 en 75 tot  
77. Niet vermeld worden hier de middelen die de 
Bank in opdracht en voor rekening van derden be-
heert en die buiten haar balans worden geboekt in 
de Speciale Sectie (zie biz. 90). Dit laatste betraft 
met name kredieten uit het nieuwe leningsinstru-
ment, alsmede de bedragen die in de Middellandse-
Zeelanden en de A.C.S.-landen ter beschikking zijn 
gesteld uit begrotingsmiddelen van de Gemeen-
schap; deze bedragen worden voor 1984 opgesomd 
op bIz. 61 tot 64 en 77 en 78. 

Op 31 december 1984 bedroeg het totaal der midde
len van de Bank (gestört kapitaal, reserves en voor-
zienlng, saldo van de verlies- en winstrekening, op-
genomen leningen met Inbegrip van het netto uit-
staande bedrag aan commercial paper op de Ameri- 
kaanse markt en kortlopende Ecunotes) 28 810,5  
mlljoen tegenover 23 695,3 miljoen op 31 december 
1983. 

Deze toeneming was voor 4 545,4 miljoen een ge-
volg van een stijging van de opgenomen leningen 
(met inbegrip van aanpassingen in verband met  
koersschommelingen). Voorts was 434,8 miljoen af-
komstig van het saldo van de verlies- en winstreke
ning, terwijl 135 miljoen betrekking had op het be
drag dat de Lid-Staten hebben gestört uit hoofde 
van de kapitaalverhoging waartoe de Raad van Gou
verneurs op 15 juni 1981 had besloten en waarvoor 
de eerste twee halfjaarlijkse termijnen van elk 67,5  
miljoen in aprii, respectievelijk Oktober 1984 zijn ge
stört. De zes overige termijnen van in totaal 405 mil
joen zullen telkens op 30 aprii en 31 Oktober worden 
gestört in de jaren 1985-1987, hetgeen het gestörte 
kapitaal zai brengen op 1 465,715 miljoen (zie bijlage 
A bij de jaarrekeningen op bIz. 93). 

In 1984 heeft de Bank 4 360,9 miljoen op de kapi
taalmarkten kunnen opnemen, of bijna 21 % meer 
dan in 1983 (3 619,4 miljoen). Dit beroep omvatte 
3 227,5 miljoen aan openbare emissies en 822,2 mil
joen aan onderhandse plaatsingen van obligaties, 
voorts 189,1 miljoen aan commercial paper uitgege-
ven op de Amerikaanse markt, 22,1 miljoen aan par-
ticipaties door derden in de kredietverlening van de 
Bank en 100 miljoen aan kortlopende Ecunotes. 

De valutasamenstelling van het beroep op de kapi
taalmarkten is ook in 1984 beinvioed door de toe-

stand op deze markten, maar reflecteert tevens het 
streven middelen tegen zo gunstig mogelijke voor-
waarden te verkrijgen en zulks voor bedragen met  
looptijden en in valuta's, die zoveel mogelijk over-
eenstemmen met de wensen van de geldnemers van 
de Bank. 

De voornaamste ontwikkelingen die zieh in 1984  
hebben voorgedaan op de betrokken kapitaalmark
ten, zijn geschetst in de inleiding tot dit jaarverslag 
op bIz. 17 tot 19. 

Tabel 13 geeft een overzicht van de middelen die de 
Bank zo van 1961 tot 1984 heeft verkregen. 

In 1984 zijn middelen opgenomen, luidende in tien  
verschillende nationale valuta's en in Ecu. De ver-
schuivingen in de valutasamenstelling ten opzichte 
van voorgaande jaren wordt geillustreerd door de 
grafiek op bIz. 80. De valuta's van de Lid-Staten en  
de Ecu namen 57 % van het totale bedrag voor hun 
rekening; dit bevestigt het gewicht dat deze geld-
soorten altijd hebben gehad voor de middelenvoor-
ziening van de Bank (behalve in 1981). Er was te
vens sprake van een zekere verschuiving van onder
handse plaatsingen naar openbare obligatie-emis-
sies die in 1984 bijna 80 % van het leningsbedrag op 
lange termijn opleverden, tegenover 66 % gedurende 
de Periode 1980-1984. Deze verschuiving hield ver
band met kostenoverwegingen, overwegingen ten  
aanzien van het evenwicht op sommige markten en  
de emissiekalenders in verschillende landen. 

In bijlage C bij de jaarrekeningen op bIz. 96 wordt  
een overzicht gegeven van het op 31 december  
1984 op middellange en lange termijn uitstaande le 
ningsbedrag. Dit bedrag had betrekking op de vol 
gendo valuta's; VS $ 37,6%, Duitse mark 18,3%, 
yen 9,8%, gulden 9,7%, Zwitserse frank 8.3%, 
Franse frank 3,9 %, pond sterling 3,7 %, Ecu 3,5 % 
en Belgische frank 2,5 %; de resterende 2,7 % luidde  
in Luxemburgse frank, Italiaanse lire, Oostenrijkse 
schilling. Canadese dollar, de eurco of het Libanese  
pond — laatstgenoemde twee valuta's zijn restanten 
van veel vroeger uitgegeven leningen. 

De Duitse mark blijft bij de middelenvoorziening van 
de Bank de belangrijkste communautaire valuta, 
hoewel het in deze valuta opgenomen bedrag sinds 
1983 is afgenomen (632,3 miljoen tegenover 705,6 
miljoen). In 1984 is van deze valuta verreweg het 
grootste deel of 580,8 miljoen verkregen door mid-
del van openbare emissies, waarvan ruim 60 % in de  
tweede helft van het jaar is uitgegeven, toen de  
rente op de kapitaalmarkten omiaag tendeerde. 

In gulden is in 1984 479,4 mil joen verkregen, tegen
over 357,6 miljoen in 1983, hetgeen een stijging van 
ruim 34 % impliceert. Er bestond in deze sector een 
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evenwicht tussen openbare emissies en onder-
handse plaatsingen. In mei en Oktober zijn twee 
openbare emissies op de Nederlandse binnenlandse 
markt gelanceerd voor een bedrag van In totaal 
238,5 mll joen: in beide gevallen bedroeg de hoofd-
som f 300 mlljoen — een leningsomvang die op 
deze markt een zeldzaamheid is. Ondershands is 

240,9 miljoen geplaatst (in 1983: 189,7 miljoen) en 
dit vooral in het laatste kwartaal, hetgeen verband  
hield met stortingsverplichtingen op toegekende 
kredieten. 

Het beroep op de kapitaalmarkten in Ecu is bijna 
verdubbeld ten opzichte van 1983 en steeg van 230 

label 12: In 1984 uitgegeven teningen op lange en middellange termijn naar emisslevaluta 

Valuta's van de üd-Staten Andere valuta's 

DM / Ecu Ftf. Bfr. lire Luxfr. Totaai V.S.S yen Zwfr. 
Totaal 

Totaal generasi 

Milj. 
Ecu 
% 

632,3 479,4 455.0 284,9 174,9 153,2 108,3 27,1 2 315,1 1 066,0 346,0 322,6 1 734,6 4 049,7 
15,6 11,8 11,2 7,0 4,3 3,8 2.7 0,7 57,1 26,3 8.6 8,0 42,9 100,0 

Lenlngen o/g op lange en middellange termijn 

Emissies 1980-1984 
miljoen Ecu 

2 383.4 2 242,7 3145.7 3508.4 4 049,7 
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Uitstaand bedrag op 31 december 1984 
miljoen Ecu 

24 990,9 
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miljoen tot 455 miljoen (met inbeghp van de kortlo-
pende notes die op de geldmarkten zljn geplaatst 
zelfs tot 555 mil joen). Dit bedrag is uitsluitend door 
openbare emissies verkregen. De Bank heeft er zo-
veel mogelijk naar gestreefd de geografische sprei-
ding van de emissie-activiteit te verruimen, zonder 
overlgens de markt te compartimenteren. 2o was 
aan het begin van het jaar een internationale emissie 
van 50 miljoen mede gericht tot de Italiaanse kapi-
taalmarkt en een overeenkomstige emissie van 130 
miljoen aan het eind van he t jaar mede tot de Zwit-
serse kapitaalmarkt. 

Om haar middelenvoorziening beter te spreiden 
heeft de Bank voor kleinere bedragen beroepen ge-
daan op de kapitaalmarkten van de andere Lid-Sta-
ten. Op de groeiende markt van de euro-sterling-
emlssies en op de binnenlandse Britse markt voor 
zogenaamde Bulldog-emissies zijn twee openbare 
emissies geplaatst. Begin van het jaar is geprofi-
teerd van de gunstige situatie op de eurosterling-
markt voor een emissie en aan het eind van het 
derde kwartaal is een lening op de Bulldog-markt 
ondergebracht. Met inbegrip van de onderhandse 
plaatsingen is het in ponden verkregen bedrag ten 
opzichte van in 1983 gestegen met 62% of van 
175,7 mlljoen tot 284,9 miljoen. 

is door de Bank aangegrepen voor een openbare 
emissie van een vastrentende lening; de lening kon 
in goede omstandigheden worden geplaatst. Ook op 
de Luxemburgse markt is weer een beroep gedaan 
en wel door middel van een openbare emissie en 
een onderhandse plaatsing. 

Met inbegrip van het geëmitteerde commercial pa
per is het aandeel van de in VS $ luidende middelen 
dit jaar m et ruim 50% gestegen tot 1 255,1 miljoen 
tegenover 834.3 miljoen in 1983. Door middel van 
vastrentende openbare emissies en onderhandse 
plaatsingen is zo 1 066 miljoen bijeengebracht: op 
de Asia dollarmarkt door middel van een openbare 
emissie aan he t begin van he t jaar, d ie grotendeels 
in het Verre Oosten is ondergebracht. op de euro-
doHarmarkt door twee emissies en voorts ook op de  
binnenlandse Amerlkaanse markt, die voorbehouden 
is aan bultenlandse emissies (de zogenaamde Yan
kee bond market). Om haar dienten ook kredleten 
tegen variabele rente te kunnen aanbieden heeft de  
Bank voorts — daartoe gemachtigd door haar be-
stuursorganen (zie biz. 23-24) — op de Ameri-
kaanse markt een programma gelanceerd voor de  
uitgifte van commercial paper tot een bedrag van 
$ 250 miljoen, vergezeld gaande van een revolving 
underwriting facility voor 10 jaar. 

In Franse en Belgische franken zijn in 1984 onge-
veer dezelfde bedragen opgenomen als In het voor-
afgaande jaar. Evenals In 1983 is in Frankhjk uitslui
tend beroep gedaan op de binnenlandse markt door 
middel van een enkele openbare emissie. In Belglë  
zijn daarnaast ook ondershands bedragen verkre
gen. De ontspanning op de Italiaanse kapitaalmarkt 

BIj de niet-communautaire valuta's heeft de yen de  
tweede plaats behouden, hoewel het bedrag met 
346 miljoen lager was dan in 1983, toen in die valuta 
468,5 miljoen was verkregen. Op de binnenlandse 
Japanse markt voor buitenlandse emittenten, de zo
genaamde Samurai bond market, zijn twee openbare 
emissies uitgegeven voor In totaal 207,2 miljoen. 

label 13; Geplaatste lenlngen van 1961 tot 1984 
(mjlj. Ecu) 

Lange en middellange termiin Korte iermijn 

Deelnemingen 
van derden aan 

Onder- Interbank· Commercial Kortlopende iinancieringen Opgenomen 
Aantai hands operaties Openbaar Totaal paper Ecu-notes door de E l.B. middelen 

1961—1979 313 3 813,8 128,4 6 321,9 10 264,1 319,2 10 583,3(1) 
1980 73 874.5 — 1 509,0 2 383,5 83,3 2 466,8 
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 3 145,7 59,5 3 205,2 
1983 81 1 130,9 62,1 2 315,4 3 508,4 111,0 3 619,4 
1984 104 822,2 — 3 227,5 4 049,7 189,1 100,0 22.1 4 360,9 

1961—1984 721 8737^ 389.0 16467,9 25 594,1 189,1 100,0 662,1 26 545,3 

(1) Jaarlijks gemiddelde 557 miljoen 
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label 14; In 1984 opgenomen teningen 

I, LANGE EN MIDDELLANGE TERMIJN 
Openbar« emissies 

Geidsoort 
Uitflifte waarin Bedrag in nationale Bedrag in Loopti|d Rentevoet 

m ΰθ maand Land van uitgifte lening luldt valuta (mil|.) miij. Ecu (m jaren) (%) 

januari Verenigd Koninkrijk $ 73.000 88,231 7 11,625 
ianuari Verenigd Koninkhjk $ 77,000 93,066 15 11,625 
ianuari Italie Ecu 50.000 50,000 12 11,250 

februari Verenigd Koninkrijk £ 50.000 87,627 8 10,750 
februari Duitsland DM 250.000 110,743 10 8,000 
februari Zwitserland Zwfr. 100.000 55,430 12 6,000 
februari Luxemburg Luxfr. 1 000.000 21,693 10 10,500 
februari België Bfr. 3 500.000 75,927 7 11,750 
februari Luxemburg Ecu 100.000 100,000 10 10,625 

aDril Italie lire 150 000.000 108,255 7 14.000 
aprii Luxemburg $ 100.000 116.302 6 12,500 
aprii Luxemburg $ 100,000 116,302 10 12,875 
aprii Japan yen 20 000,000 103.623 10 7,300 
mei Duitsland DM 250.000 112,195 10 8,000 
mei Nederiand f 300.000 119.414 10 8,750 
mei Frankrijk Ffr. 1 200,000 174,890 10 13,700 
mei Zwitserland Zwfr. 100.000 54,039 10 6,250 
iuni Luxemburg Ecu 75,000 75,000 8 11,125 
juii Duitsiand DM 200,000 89,445 10 8,250 
iuii Japan yen 20 000.000 104,975 10 7,700 

augustus Luxemburg $ 200,000 248,791 12 13,000 
September Duitsland DM 300,000 134,168 10 7,875 
September Verenigd Koninkrijk £ 100,000 168,369 20 10,375 

Oktober Zwitserland Zwfr. 120,000 64,985 10 5,875 
Oktober Luxemburg Ecu 50,000 50,000 6 10.750 
Oktober Luxemburg Ecu 50,000 50,000 10 11,250 
Oktober Verenigde Staten $ 200,000 270,661 15 12,625 
Oktober Nederiand f 300,000 119,076 15 7,750 

decomber Duitsland DM 300,000 134.256 10 7,250 
decomber Luxemburg Ecu 130,000 130,000 9 10,125 

(30) 3 227.460 

Onderhandse lenlngen 

Geidsoort waarin Bedrag in nationale Bedrag in Looptijd Nominale rentevoet 
Aaniai iening luidt valuta (in miij.) mill. Ecu (in jaren) (*) 

4 DM 115,000 51,438 5-15 7,860-8,550 
2 £ 16,496 28,910 10 11,250 

52 f 607,500 240,933 10-15 7,750-8,875 
2 Bfr. 3 500,000 77,243 12-15 11,625-12,000 
1 Luxfr. 250,000 5,423 7 11,000 
8 $ 110,000 132,688 5-15 11,250-13,200 
3 Zwfr. 270.000 148,129 4-8 5,500-5,875 
2 yen 26 000,000 137,441 7-10 7,600-8,000 

74 822,210 

Totaal 104 4 049,7 

ii. KORTE TERMIJN 

Commercial paper $ 140,000 189,085 10 variabel 
Koiilopende Ecu-notea Ecu 100,000 100,000 

Totaal 1 + II 4 338,755 
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Middelen 

Een krediet van een banksyndicaat heeft aanvul· 
lende middelen in deze valuta opgeleverd voor in to-
taal 138,8 miljoen. 

Het ruimer worden van de markt in Zwitserland en 
een grotere vraag naar de Zwitserse frank hebben 
de Bank ertoe gebracht een groter beroep op 
deze markt te doen: 322.6 m iljoen tegenover 284,7 

miljoen in 1983, dat wil zeggen een stijging van 
13%. Door middel van openbare emissies Is zo 
174,4 miljoen verkregen, en door middel van onder-
handse plaatsingen 148.2 miljoen. 

In tabel 12 wordt het In 1984 op de kapitaalmarkten 
op middellange en lange termijn opgenomen bedrag 
(4 049.7 mlljoen) gespecificeerd naar emissievaluta. 

Resultaten van het boekjaar 

De resultaten van het boekjaar 1984 zljn gunstig  
beïnvioed door de toenemende omvang van het 
eigen vermögen en in mindere mate door de uitbrei-
dlng van de kredietverlenlng. 

De ontvangsten aan rente en provisles over ver-
strekte kredieten stegen van 2 218,8 miljoen in 1983 
tot 2 719,2 miljoen in het verslagjaar. terwiji rente en 
kosten van leningen o/g toenamen van 2 002,5 mil
joen tot 2 478.6 miljoen. De ontvangen beheerspro-
visle beliep voorts 15,4 miljoen tegenover 12 miljoen 
In 1983. 

Hoewel de rente zieh voor de meeste valuta's om-
laag bewoog, zijn de beleggingsopbrengsten verder 
gestagen van 205,6 miljo en in 1983 tot 242,2 mlljoen 
in het verslagjaar; deze stijging vioeit voorai voort 
uit de toeneming van het bedrag der liquiditelten dat 
de Bank in verband met de uitbreiding van haar  
werkzaamheden dient aan te houden. 

Het saldo van de overige baten en lasten, groten-
deels verband houdend met de portefeuille, is in 
1984 bijna onveranderd gebleven (43,4 miljoen te
genover 44 miljoen in 1983). 

De administratlekosten stegen van 42,9 miljoen In 
het voorafgaande jaar tot 49,4 miljoen in 1984. 

Na bijboeking van koersverschillen In het voordeel 
van de Bank tot een bedrag van 1,1 miljoen, afschrij-
vlng op emissiekosten en afiossingspremies ad 49,9  
mlljoen. afschrijvingen op gebouwen en Inventaris 
ad 3,5 miljoen, afboeking van een bedrag van 5,2  
mlljoen 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, resteert een saldo van de Verlies 
en winstrekening van 434,8 mlljoen tegenover 392,9  
miljoen in 1983. 

De Raad van Bewlnd heeft besloten aan de Raad 
van Gouverneurs voor te stellen het koersverschll 
ad 5,2 miljoen. ontstaan door de herwaardering op 
31 december 1984 van het eigen vermögen van de 
Bank, voor zover de waarde daarvan n iet is aange
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, at te 
boeken van de voorziening voor koersschommelin-
gen van de Ecu en het bedrijfsresultaat over het 
boekjaar 1984 ad 440 miljoen over te boeken naar 
de aanvullende reserve. De omvang van de reserves 
en voorziening zal daardoor toenemen tot 2 455,3  
mlljoen. 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1984 34 960  
miljoen tegenover 29 543,7 miljoen op 31 december 
1983, hetgeen een stijging met 18 % impliceert. 
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Personalia 

Raad van Gouverneurs 

Tijdens de jaarvergadering van 4 juni 1984 heeft de Raad van Gouverneurs een aantal aanbevelingen goedge-
keurd inzake de activiteiten van de Bank en de daarvoor geldende regels. Deze aanbevelingen waren opgesteld 
door een werkgroep uit de Raad van Bewind onder voorzitterschap van de heer P. ARLMAN (zie biz. 22 e.V.). 

Raad van Bewind 

De heren S. THOMADAKIS, S. BOYER-S0GAARD, mejuffrouw A. MUELLER, de heren E. G. BRODER en 
M. CAMDESSUS hebben de raad in de loop van het verslagjaar verlaten. De heren R. LION en P. JURGENSEN 
hebben dit begin 1985 gedaan. In hun plaats heeft de Raad van Gouverneurs voor de resterende duur van hun 
ambtsperiode benoemd tot bewindvoerder: de heren G. SAPOUNZOGLOU, D. DELL en R. BRANTNER, en tot 
plaatsvervanger: de heren F. FARUP-MADSEN, D. SAMUEL-LAJEUNESSE en J. DELMAS-MARSALET. De heer 
Y. ROLAND-BILLECART die plaatsvervanger was, is benoemd tot bewindvoerder. De heer P. JURGENSEN, 
benoemd tot bewindvoerder in de plaats van de heer M. CAMDESSUS, heeft vervolgens de Raad verlaten en is 
opgevolgd door de heer J. C. TRICHET. 

De Raad van Bewind zegt mejuffrouw MUELLER en de heren CAMDESSUS, THOMADAKIS, BOYER-
S0GAARD, LION en JURGENSEN dank voor hun waardevolle bijdrage tot de werkzaamheden van de Bank. 

Comité ter contrôle van de boekhouding 

Tijdens de jaarvergadering van 4 juni 1984 heeft de Raad van Gouverneurs de aftredende voorzitter van het  
Comité ter contrôle van de boekhouding, de heer Κ. THANOPOULOS, herbenoemd tot lid van dit comité voor 
de boekjaren 1984, 1985 en 1986. Tot de jaarvergadering van 1985, tijdens welke de balans en de verlies- en 
winstrekening over 1984 zullen worden goedgekeurd, wordt het voorzitterschap van het comité vervuld door de 
heer J. BREDSDORFF. 

Directie 

Tijdens de jaarvergadering van 4 juni 1984 heeft de Raad van Gouverneurs twee nieuwe leden van de directie  
van de Bank benoemd. Dit waren de heer E. G. BRODER, voorheen Sprecher des Vorstands der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau en bewindvoerder van de Bank sinds 1980, die de heer Y. LE PORTZ h eeft opgevolgd als 
president van de Bank, en de heer A. PRATE, voorheen premier sous-gouverneur de la Banque de France, die 
tot vice-president is benoemd na het vertrek van de heer H. O. STEFFE. Deze benoemingen zijn ingegaan op 
1 augustus 1984. 

De Raad van Gouverneurs en de Raad van Bewind hebben hun erkentelijkheld uitgesproken ten opzichte van 
de heren LE PORTZ, president van de Bank sInds 14 jaar, en H. Ο. STEFFE, vice-president sinds 12 jaar, voor 
de uitnemende diensten die zij gedurende hun hele ambtsperiode ten behoeve van de Bank hebben verricht. 

Met het oog op deze Verdiensten heeft de Raad van Gouverneurs de heer LE PORTZ de titel van honorair 
president en de heer Steffe die van honorair vice-president verleend. De nieuwe directie heeft de heer 
LE PORTZ een über amicorum ,,Bene Meritus de Europa" aangeboden. 

Personeel 

Het personeel omvatte op 31 decomber 1984 638 personen, waarvan 287 vrouwen en 351 mannen. De totale 
personeelsomvang op 31 decomber 1983 was 596. 
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Personalia 

Tussen 1 januari 1984 en 1 juni 1985 hebben zieh onder de directeuren de volgende wijzigingen voorgedaan: 

De heer P. DIRIX h eeft de functie van Secretaris-generaal en directeur Aigemeen beheer vervuid tot 1 aprii  
1985. Sindsdien vervuit hi] de functie van aigemeen directie-adviseur. 

Op hun verzoek is voorts ontslag verleend aan; de heer H. PABBRUWE, directeur Juridische zaken, op 31 juii 
1984, die is opgevolgd door de heer J. KÄSER, voorheen adjunct-directeur van dezelfde directie: de heer 
M. LAUCHE, hoofd van de hoofdafdeling Secretariaat en Algemene zaken in de directie Aigemeen beheer, op 
28 februari 1984, die is opgevolgd door de heer B. EYNARD, voorheen hoofdadviseur bij de directie Juridische  
zaken: de heer H. CRAMER, co-directeur, hoofd van de hoofdafdeiing Beigië, Denemarken, Duitsiand, Grieken-
iand, Frankrijk, Luxemburg. Nederiand in de directie Kredietveriening in de Gemeenschap, op 31 mei 1984, die 
is opgevolgd door de heer G. d'ERM, voorheen hoofd van de hoofdafdeiing Toezicht uitstaande kredieten in 
deze directie. De heer d'ERM is opgevolgd door de heer T. HALBE, die voorheen afdelingschef was in de  
hoofdafdeiing Middellandse-Zeegebied van de directie Kredietveriening buiten de Gemeenschap. 

In de hoofdafdeiing Itaiië van de directie Kredietveriening in de Gemeenschap is de heer G. RATTI benoemd tot 
centrasi directeur en de heer E. LAMERS, adviseur, tot adjunct-hoofd van deze hoofdafdeiing. 

De heer D. KiRBY, hoofd van de hoofdafdeiing Verenigd Koninkrijk, ierland, Noordzee is benoemd tot geasso-
cieerd directeur. 

De heren F. BARILLI en W. LOWENSTEiN-LOM zijn benoemd tot adjunct-groepshoofden in de dienst Techni 
sche adviseurs. 

Binds 1980 kunnen de functionarissen van de Bank ook gedurende siechts een gedeelte van de normale ar-
beidsduur werken. Eind 1984 werkten 25 vrouwelijke functionarissen voor de helft en 15 voor drie kwart van de 
normale arbeidsduur. Van h et vrouwelijke personeel vervulden 26 personen staffuncties — waarvan 10 in de 
talendienst — en 261 uitvoerende of secretariaatsfuncties. 

In 1984 zijn circa 3 100 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, aismede op verbetering van de talenkennis van nieuwe personeeisieden. 

De algemene belangen van het personeel worden bij de Bank vertegenwoordigd door 9 personen, die voor drie 
jaar worden verkozen. Bij de gedeeitelijke verkiezingen op 19 november 1984 zijn 7 nieuwe personeeisverte-
genwoordigers gekozen. 

Indeling van het personeel naar functiegroep: 
stafpersoneel 

Totaal 1984 266 (42 %) 

uiîvoerend, 
secretariaats- en 

technisch personeel 

m V m V 

1980 181 16 96 205 
1981 196 16 99 217 
1982 209 16 104 232 
1983 223 22 108 243 
1984 240 26 111 261 

372 (58%) 
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Personalia 

Personeelsomvang en kredletverlening (1960—1984) 

Aantal 
personeelsleden 

1 000-
900-
800-
700-
600-
500-
400-
300-
200-
100-

0-^ 

Kredletveriening 
(miljoen Ecu) 

-8 000 

-7 000 

_ _ bed ragen in prijzen van 1984 
— bedragen in lopende prijzen 

aantal personeelsleden 
1960 80 81 82 83 84 

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan in 1983 heeft de Bank een E.I.B-prijs ingesteld ten einde de Studie  
van de investeringen bij universitaire instellingen in de Gemeenschap te bevorderen. De prijs kan worden toe- 
gekend aan de auteur van een proefschrift over investeringen en hun financiering. De jury die de prijs in 1984 
zai toekennen is als volgt samengesteld: Lord ROLL of IPSDEN, voorzitter, professor Β. ANDREATTA, profes 
sor Α. HEERTJE, professor J. LESOURNE. professor M. MacCORMAC en professor W. STÜTZEL. De prijs zaI 
voor de eerste maal worden uitgereikt ter gelegenheid van de jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs in 
juni 1985. 

* * * 

De Raad van Bewind zegt het personeel gaarne d ank voor de omvang en de kwaliteit van he t gedurende het 
boekjaar met zoveel toewijding verrichte werk. 

Luxemburg, 14 mei 1985 

E. G. BRÖDER  
Voorzitter van de Raad van Bewind 
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Balans van de Bank per 31 december 
miljoen Ecu 

Activa 

I Verstrekte kredieten 

H Beschikbare mtddelen 

^ Overige activa 

PaMlva 

I Opgenomen leningen 

^ Kapitaal, reserves eri voorzleningen 

Overige passiva 

Groei der verstrekte kredieten 

Groei der opgenomen mlddelen 

1968 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
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Balans per 31 december 1984 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekenmgen in bijiage E 

Activa 31.12.1984 31.12.1983 

Door de Lid-Staten te störten fcapttaal (zie bijlage A) . . 405 000 000 540 (XX) 000 

Kas en banken 
Direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar 1 515 688 248 1 973 588 603 
Opeisbaar na minstens één jaar 802 673 850 780 

1 516 490 921 1 974 439 383 
Schatkistpapler, Wissels en schuldbrfeven (zie noot Θ) 
Met looptijden tot (ioogstens één jaar 41 681 724 29 850117 
Met looptijden langer dan één jaar 583 500 980 516 506 014 

625 182 704 546 356131 
Vorderingen wegens lenlngen o/g 270 450 477 156137 237 

Vorderingen op LId-Staten wegens kapitaalverrekenlngen 
(zie bijlage D) 6 519 442 2 229304 

Verstrekte kredleten (zij bijlage B) 
Uitbetaald 27 695 742 251 22 558 003 042 
Nog te betalen 2 496 298 699 2 090 156 300 

30 192 040 950 24 648 159 342 
Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 34172 581 45 816574 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1984: 561 798 760; 1» 
1983:563 712 542 fcj 
Wegens deelnemingen van derden aan kredlettransacties van de  
Bank: 1984: 379 366 118; 1983: 401 326 724 

Terreinen en gebouwen (zie noot C) 43 902 457 45 569 457 

Te ontvangen rente en provlsle 767105 117 631473 467 

Te ontvangen wegens In het kader van het E.M.S. voorultbetaal· 
de rentesubsidies (zie noot H) 305 302 733 324 065 328 

Nog niet afgeschreven emisslekosten 309 245 445 244 230 284 

Nog niet afgeschreven aflosslngspremtes 12 853 541 275 588 

Deposlto's voor de dienst der lenlngen o/g (zie noot 0) 

Diverse rekenlngen (zie noot G) 

322 098 986 

415 925 002 

55 770 517 
34 959 961 887 

244 505 872 

355 871 894 

29112 058 
29 543 736 047 
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Passiva 31.12.1984 31. 12, 1983 

Kapitaai (zie biilage A) 
Geplaalst  
Slortingsobligo  

Reservefonds (zie noot N)    

Aanvullende reserve (zie noot N) . 
Vcorziening voor koersschommelingen van de Ecu (zie noci N) 

Pensioenfonds van hat personeei (zie noot E) 

Verschuidigd aan Lid*Staten wegens kapitaalverrekeningen 
(zie bijiage D)  

Leningen op körte termljn (zie bi)lage C) 

Leningen op mlddeilange en lange termljn (zie bijiage C) 
Obligatteleningen  
Andere leningen  

Afiossingspremies 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

20 055 070 621 
4 935 885 641 
24 990 956 462 

16 076 509 

Diverse crediteuren (zie noot F) . 

Nog te betaien op verstrekte kredieten  

Garanties 
Wegens m opdracht van derden verstrekte kredieten 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1984 : 561 798 760;  
1983: 563 712 542 

Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de 
Bank: 1984:379 366118; 1983:401 326 724 

Voorultontvangen rentesubsidies (zie noot H) 

Voor rekening van derden voorultontvangen rentesubsidies 
(zie noot H) .... 

Te betaien en voorultontvangen rente en provisle  

Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obligatles 
(zie noot D) 

Diverse rekenlngen (zie noot G) 

Saldo verlies- en winstrekening (zie noot Ν) 

1 044 967 352 

152 882 929 

1465 715 000 

1 440 000 ODO  
560 617 455 
19 832 369 
49 926 352 

5 781 576 

287 530192 

25 007 032 971 

416 719 148 

2 496 298 699 

34 172 581 

1 197 850 281 

1 074 806 431 

415 925 002 

52 934 824 

434 819 006 
34 959 961 887 

^ A 400 000 000 
12 934 285 000 

16 259 068 329 
4 467 237 865 
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 

1 232 995 703 

876 750 708 

355 871 894 

46 469182 

392 936 807 
29 543 736 047 

Pro memorie rekeningen 
Speciale Sectie 

In beheer ontvangen middeie n f, 
— voor reke ning van de Lid-Stalen ^ 
— voor rekening van de Europese Gemeenschappen . . , . t' 

Effecten In onderpand wegens in opdracfit van derden verstrekte 
kredieten J 
Effecten in bewaarnemtng  

313 636 265 
6 378 531 652 

20 618 256 
98 738 127 

319 891 360 
4 752 620 976 

23 778 727 
84 605 437 
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Rekeningen van de Speciale Sectie (') per 31 december 1984 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Debet 31.12.1984 31. 12. 1983 

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

Totaal (3) 
Turkije 
Uit middelen van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten 
— uitbetaald  

Totaal (') 
Middellandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen 
— uitbetaald . . , 

1 858 119 755 1 649 557 032 

I 638 666192 
ύ 034 101 208 

Totaal (5) 
Afrika. Cariblsch gebied, Stille Oceaan 
en landen en gebieden overzee 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 

Overeenkomsten van Jaoende I en II 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Risicodragend kapitaal, uitbetaald  
Totaal (δ) 

Overeenkomsten van Lomé I en II 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen  
— uitbetaald ...   

Totaal ('}  
Totaal generaal 

313 636 265 

89 960 576 
190 339 424 
280 300 000 

3 000 000 
5 000 000 
8 000 000 

70 699 
110113 937 
110184 636 

1 244 382 

127 393 828 
179 612 946 

4 672 767 400 

313 636 265 

288 300 000 

111429 018 

307 006 774 
7 551 259 212 

634 371 642 
2 687 570 429 

319 891 360 

119 604 062 
157 695 938 
277 300 000 

5 000 000 
5000 000 

1 663 624 
112 563 263 
114 226 887 

1 231 245 

87 724 674 
139 003 069 

3 321 942 071 

319 891 360 

282 300 000 

115 458132 

226 727 743 
5 915 876 338 

Pro momort·: 
Door de Commissie verstrekte lenmgen legen bijzondere voorwaarden. waarvan de mvordenng door de E.E.G is opgedragen aan ^ Ba"'' 
a) uitbetaald en nog met atgelost bedrag krachtens de overeenkomsten van Lomé I et il op 31. 12 1984: 481 859 133; 31 12 1983: 394 758^. 
b) uilbetaald en nog met algelost bedrag kracfitens de protocollen met de Middeiiandse Zeetanden op 31 12. 1984 : 59 070 731: 31 12 1983 43 448 410. 

0) De Speciale Sectie is op 27 mei 1963 ingesteld door de Raad 
van Gouverneurs; sinds zijn besluit van 4 augustus 1977 is het 
doe! ervan verruimd tot fiet beheer van transacties die voor reke-
ning en in opdracht van derden worden verhehl. 

(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
verstrekte kredieten In het kader van de besluilen van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 29 maart 1977 {77/271/ 

Euratom) en van 15 maarl 1982 (82/170/Euratom) betreffende de  
financiering van kerncentrales tot een bedrag van in lotaal 
2 000 miijoen; 

1 768 255 828 
bij; koersaanpassingen 
af: aflossingen 

+ 135 139518 
- 45 275 591 

1 858119 755 
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Credit 31.12.19841 31. 12. 1983 

in beheer ontvangen middelen { 
Voor rekening van de Europese Gemeenschappen f ! 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie |l 858119755 
Europese Economische Gemeenschap; | 
— Nieuw communautair leningsinstrument |4 034101 208 
— Financiële protocollen met de Middellandse-Zeelanden . . . | 195 339 424 
— Overeenkomsten van Ja oende I en II 1 III 358 319 
— Overeenkomsten van Lomé I en II | 179 612 946 

I 
Voor rekening van de Lid-S taten i" 

Totaal j 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuw communautair leningsinstrument ' 638 666192 
Protocollen Middellandse-Zeelanden (kredieten en risicodragend t 
kapitaal) 92 960 576 
Overeenkomst van Jao ende II i,, 70 699 
Overeenkomsten van Lomé I en II (risicodragend kapitaal) . . . 1 127 393 828 

Totaal 
Totaal generaal 

6 378 531 652 
313 636 265 

6 692167 917' 

859 091 295 > 
7 551 259 212^ 

1 649 557 032 

2 687 570 429 
162 695 938 
113 794 508 
139 003 069 

634 371 642 

119 604 062 
1 663 624 

87 724 674 

4 752 620 976 
319 891 360 

5 072 512 336 

843 364 002 
5 915 876 338 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in  
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek- 
te kredieten in het kader van de besluiten van de Baad 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 investehngen 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 december 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: 4 188 984 467 
bij; koersaanpassingen 
af: annuleringen 6 129 954 

afiossingen 27 705 433 

517 618 320 

- 33 835 387 
4 672 767 400 

C) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering  
van projecten in Turkije: 
bij: koersaanpassingen 
af: annuleringen 215 000 

afiossingen 77 657 991 

370 215 000 
-F 21 294 256 

- 77 872 991 
313 636 265 

(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-landen, Malta, Cyprus, Turkije en Griekenland (10  
miljoen alvorens het land op 1 januari 1981 toetrad tot de E.E.G.): 

288 300 000 

(®) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek

te kredieten ter financiering van projecten in de geassocieerde 
Afrikaanse staten, Madagaskar en Mauritius en landen en gebie 
den overzee (G.A.S.M.—L.G.O.): 
— leningen tegen bijzon-

dere voorwaarden 139 483 056 
— risicodragend kapitaal 2 502 615 141 985 671 
bij: 
— gekapitaliseerde rente 1 178 272 
— koersaanpassingen 4 205 638 -F 5 383 910  
af; 
— annuleringen 1 502 910 
— afiossingen 34 437 653 - 35 940 563 

111 429 018 

(^) O orspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek
te middelen ter 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/LG.O.): 
— voorwaardelijkeenach-

tergesteide leningen 
— deelnemingen 
— converteerbare obliga-

ties 

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

305 068 000 
8 321 630 

2 499 606 315 889 236 

11 371 

2 531 749 
6182 480 
179 604 - 8 893 833 

307 006 774 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1984 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Inkomsten 

Rente en provlsle over verstrekte kredÌeUn 2 719 196 226 

Rente en provisie over beleggingen 242 226 951 

Beheersprovisle (zie noot I) 15 376 864 

Overlge baten (zie noot M) 43 544 224 

Koersverschilien (zie noot J) 1 175 879 

1984 1983 

2 218 756 422 

205 602 037 

12 018 630 

44 130 902 

3 021 520 144 2 480 507 991 

Kosten 

Adminlstratlekosten (zie noot L)  

Rente en kosten van lenlngen o/g 

Afschrijving op emissiekosten en aflosslngspremies 

Overige lasten (zie noot Ivi) . . . 

Afschrljvlngen 
— netto aangeschafte Inventaria 
— gebouw  

Koersverschilien (zie noot J) 

49 394 559 

2 478 616 906 

49 924 062 

147 299 

1 788 859 
1 667 000 

42 875 230 

2 002 459 840 

38 969 790 

137 260 

1 252 462 
1 667 000 

28 785 

2 581 538 685 2 087 390 367 

Bedrijfsresultaat 

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

Bultengewone lasten (zie noot C)   

Saldo  

439 981 459 

- 5162 453 

434 819 006 

393 117 624 

+ 5 245 369 

- 5 426186 

392 936 807 
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1984 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

1984 1983 

Herkomst der middelen 
Saldo verlies- en winsirekening  
Posten zonder gevolgen voor de liquiditelt; 
Afschrijving op gebouw en van de netto aangeschafte inventarls 
Afschrijving op emissiekosten en aflossingspremies  
Buitengewone lasten  
Toeneming van de post „te betalen an vooruitontvangen rente en  
provisie"  
Toeneming van de post „te ontvangen rente en provisie" ....  

Overige posten; 

Opgenomen leningen  
Aflossing op verstrekle kredielen  
Door de Lid-Staten gestört kapitaal  
Koersaanpassingen op leningen o/g  
Paling (toeneming) van de posten „Kas en banken" en „Schatkist-
papier, wisseis en schuidbrieven"  
Totaai 

Besteding der middelen 
Netto uitbetalingen op kredieten  
Aflossingen op leningen o/g  
Emissiekosten en aflossingspremies  
Terreinen, gebouwen en inventaris  
Koersaanpassingen op uitstaande kredieten  
Toeneming (daling) van het saldo betreffende kapitaalverrekenin-
gen met de Lid-Staten  
Daling (toeneming) van de posten „Diverse crediteuren", „Diverse 
rekeningen" (passief) en „Pensioenfonds van het p ersoneel", als-
mede van het sa ldo betreffende rentesubsidies  
Toeneming van de post „Diverse rekeningen" (actief)  
Totaal 

434 819006 

3 455 859 

49 924 062 

198 055 723 
135 631 650 

392 936 807 

2919462 

38 969 790 

5 426 186 

183147 129 

151 679 131 

550 623 000 

4 234 985 710 

1 561 393 563 

135 000 000 

1 521 370 609 

379 121 889 

471 720 243 

3 438 437 466 

1 208 386 243 

95 150 082 

1 562 989 193 

- 811 890 942 

8 382 494 771 5 964 792 285 

5 200105 323 
1 325 239 331 
127 517 176 

1 788 859 

1 499 027 449 

439 964 

201 718210 
26 658 459 

4 082 026 203 

892 367 822 
86 044 369 

6 678 648 
1 502 477 981 

- 7 615 736 

- 598 174 778 

987 776 

8 382 494 771 5 964 792 285 

Bijlage A — Overzicht van de kapitaalrekening 
per 31 december 1984 
in duizenden Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Gestort kapitaal 
Geplaatst Voidaan op  

kapitaal (') Siortingsobligo (2) 31. 12. 19&4 Nog te voläoen (i) Totaat 

Dultsland 3150 000 2 829 375 232 031.25 88 593,75 320 625 
Frankrijk 3 150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 
Verenigd Koninkrijk .... 3 150 000 2 829 375 232 031,25 88 593,75 320 625 
Italie 2 520 000 2 263 500 185 625 70 875 256 500 
België 829 500 745 068,75 61 101,5625 23 329,6875 84 431,25 
Nederland 829 500 745 068,75 61101,5625 23 329,6875 84 431,25 
Denemarken 420 000 377 250 30 937,5 11812,5 42 750 
Griekenland 225 000 202 097,5 16 574,375 6 328,125 22 902,5 
lerland 105 000 94 312,5 7 734,375 2 953,125 10 687.5 
Luxemburg 21 000 18 862,5 1 546,875 590,625 2 137,5 

Totaal 14 400 000 12 934 285 1 060 715 405 000 1 465 715 

(1) Bi| zijn besiuit van 15 iuni 1981 heett de Baad van Gouverneurs bet gepiaatste kapitaal met mgang van 31 december 1981 verhoogd van 7 200 000 tot thans 14 400 000. 
De Lid-Staien störten m bun eigen valuta 7,5% van de kapitaaiverhogmg, d.w.ζ. de tegenwaarde van 405 000, en wei in zes geiiike termiinen van 67 500 op 30 aprii en  
31 Oktober van de jaren 1985—1987. 

(2) Stortmg kan door de Baad van Bewmd worden veriangd. mdien dit noodzakeiijk is om aan de verphchtmgen van de Bank ten opzichte van haar geidgevers te voidoen. 
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Bijiage Β — Specificatie van de kredietverlening 
per 31 december 1984 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Land ot gebied waar kredieien mn verslrekt (') (2) Aantal ijitbetaaid Nog te betalen Totaal (3) 

1. K redleten voor projecten binnen de Gemeenschap en daarmee gelijkgeetelde projecten elders (*): 
Duitstand 40 484 031 233 35 846 148 519 877 381 1.72 
Frankrijk 184 3 727 481 248 96 671 054 3 824 152 302 12,67 
Verenigd Koninkrijk . . . 275 5171 560 651 127 450 047 5 299 010 698 17,55 
Italie  609 11 443 056 670 733 771 424 12 176 828 094 40,33 
België  22 623 053 584 — 623 053 584 2,06 
Nederland 3 18 567 822 — 18 567 822 0,06 
Denemarken 91 832 640 449 235 727 117 1 068 367 566 3,54 
Griekenland 98 1 337 861 042 88 601 948 1 426 462 990 4,73 
lerland 120 2 023 798 322 44 544 022 2 068 342 344 6,85 
Luxemburg 2 18 089 122 — 18 089122 0,06 
Elders 7 222 172 815 — 222172 815 0,74 

Totaal 1 451 25 902 312 958 1 362 611 760 27 264 924 718 90,31 

2. Kredieten voor projecten bulten de Gemeenschap: 
Middeliandse-Zeelanden 

Algerije 2 22 365 368 10 000 000 32 365 368 0,11 
Cyprus 2 19 522 200 2 084 600 21 606 800 0,07 
Egypte  8 92 713 315 91 434 827 184 148 142 0,61 
Jcegoslaviö  6 103 326 502 231 820 000 335 146 502 1.11 
Jordanie  10 26 696 378 19648 617 46 344 995 0,15 
Libanon  7 40 764 294 — 40 764 294 0,13 
Malta  1 2 487 184 — 2 487 184 0,01 
Marokko  7 67 909 386 72 744 200 140 653 586 0,47 
Portugal  33 400 950 990 212 370 880 613 321 870 2,03 
Spanje  23 311 846 615 101 320 000 413 166 615 1.37 
Syrie  3 16 393 099 38 300 000 54 693 099 0,18 
Tunesie  7 39 879 323 12 033 000 51 912 323 0,17 
Turkije  9 102 824 269 — 102 824 269 0,34 

A.C.S.-landen/LG.O. 
Barbados  3 8 620 988 2 011 000 10 631 988 0,03 
Belize  1 463 738 1 560 000 2 023 738 0,01 
Benin  1 — 13 500 000 13 500 000 0,04 
Botswana  4 12 226 694 12 877 053 25 103 747 0,08 
Burkina-Faso .... 1 6 636 104 1 902 343 8 538 447 0,03 
Carlbisch gebied . . . 1 2 302 935 — 2 302 935 0,01 
Caymaneilanden . . . 1 3 261 881 — 3 261 881 0,01 
Fiji 3 35 196014 3 020181 38 216 195 0,13 
Gabon 5 23 647 907 11 566 247 35 214 154 0,12 
Ghana  2 18 089 321 — 18 089 321 0,06 
Guinee  2 4066 590 7500 000 11 566 590 0,04 
Ivoorkust  19 81 316685 18 360 929 99 677 614 0,33 
Jamaica 1 — 4 000 000 4 000 000 0,01 
Kameroen  12 43 884 428 59 795 917 103 680 345 0,34 
Kenya 11 62 365 031 11 537 990 73 903 021 0,24 
Kongo  1 463 474 3 540 000 4 003 474 0,01 
Liberia  3 7 606139 3 500 000 11 106 139 0,04 
Malawi  3 11 442 255 2 353 000 13 795 255 0,05 
Mauritanie  1 25 383 620 2 923 434 28 307 054 0.09 
Mauritius  5 14 674 609 2912000 17 586 609 0,06 
Nieuwcâledonië . . . 2 10 136518 — 10136518 0,03 
Niger  3 14516841 2 000 000 16516841 0,05 
Nigeria  3 28 542 522 54 610 000 83 152 522 0,28 
Papua-Nieuwguinea . . 3 10 057 752 45 556 000 55 613 752 0,18 
Senegal  5 33 569 965 2 071 666 35 641 631 0,12 
Swaziland  3 18 328 630 1 000 000 19 328 630 0,06 
Tanzania 1 794 372 — 794 372 0,01 
Togo  4 26 660 132 622 541 27 482 673 0,09 
Trinidad en Tobago . . 3 13 858 842 4 793 200 18 652 042 0,06 
West-Afrika  1 1 735 317 3 275 000 5010317 0,02 
Zaïre  1 10 477 709 4 194 314 14 672 023 0,05 
Zambia 4 15 423 357 25 748 000 41 171 357 0,14 
Zimbabwe 2 — 35 000 000 35 000 000 0,12 

Totaal 233 1 793 429 293 1 133 686 939 2 927 116 232 9,69 

Totaal generaal .... 1684 27 695 742 251 2 496 298 699 30 192 040 950 100,00 

(*) Transacties krachtens artlkel 16. lid 1. 2a alinea, van de Statuten, betreffende projecten op het Noorse continentale plat, m Oostenrijk en m Tunesió. 
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(^) Geldsoorten waarin vorderingen uit hoofda van verstrekte 
kredieten luiden: 

Geldsoorten van de Lid-Staten 
Andere geldsoorten 
Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten 
Bij: 
nog te betalen 
op kredieten met in de financieringsovereen-
komsten vastgeiegde rente en valutasamen-
stelling 
op kredieten met in de financierlngsovereen-
komsten vastgeiegde rente, in door de Bank 
te kiezen vaiutasamenstelling 
op kredieten met open renteciausule, waarbij 
de Bank rente en valutasamenstelling kan 
kiezen 

Bedrag: 
12 153 077 707 
15 542 664 544 
27 695 742 251 

397 725 207 

1 218 402 092 

880 171 400 
2 496 298 699 

30192 040 950 

Vervalkalender der uitstaande kredieten (in duizenden Ecu) 
Vervatperiode per Vervalperiode per 

31.12. 1984 31.12 1983 
1985 . . . . 1 812 437 1984 . . . 1 417090 
1986 ... . 2 135 726 1985 . . . . 1 659 258 
1987 . . . 2 460 106 1986 . . . 1 951 808 
1988 . . . 2 577 739 1987 . . . . 2 143 790 
1989 . . . . 2 790660 1988 .. . . 2 185 087 
1990 tot 1994 . 12 868 977 1989 tot 1993 . 10 563 522 
199510t 1999 . 4 871 814 1994 tot 1998 . 4 174 821 
2000 tot 2004 629 333 1999 tot 2003 552 783 
2005 tot 2009 45 249 
Totaal . , . .30 192 041 Totaal .24 648 159 

(2) Speclficatle van de verstrekte kredieten near de voornaam-
ste. erop gegeven garanties per 31 december 1984 (I) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap (en 
daarmee gelijkgestelde projecten elders) 

Kredieten aan Lid-Staten of door tien 
gegarandeerd 
Kredieten aan overtieidsinsteilingen in 
Lid-Staten of door hen gegarandeerd . 
Kredieten aan of onder garantie van 
financiëie mstellingen (banken, instel-
lingen voor kredietverlening op lange  
lermijn, verzekeringsmaalschappijen) 
Kredieten onder garantie van over-
heids- of semi-overheldsbedrijven in 
Lid-Staten (met uitzondering van finan-
ciele insteilingen) 
Kredieten onder hypothecair verband  
Kredieten onder garantie van particu 
lière ondernemingen (met uitzondering 
van financiële insteilingen) .... 
Overige  

subtotaal 

20 773 425 820 (V) 

4 181 092 998 

839 562 810 

208 320 956 
150 578 094 

667 260 744 
444 683 296 

27 264 924 718 

Β. Kredieten voor projeclen buiten de Gemeenschap 
1, Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Jaoende I 
Kredieten aan de deelnemende landen 
of door hen gegarandeerd 1930 891 

2. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Jaoende II 
Kredieten aan de deelnemende landen 
of door hen gegarandeerd 
Overige  

42 329 612 
2 749 386 

45 078 998(11) 

3. Kredieten loegekend 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 
likel 59) 

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

372 416 895 
9 690 067 

382 106 962(111) 

415 302 455 
3 261 881 

40 000 000 
458 564 336 (IV) 

6 592 842 
143 354 661 

1 710 287 333 (V)  
179 200 210 (V) 

2 039 435 046 
subtotaal 

Totaal 
2 927 116 232 

30192 040 950 

(!} Sommige kredieien zijn voorzien van verscheidene soorten garanties tegelif- 
kerli/d. 
ill) De door de zes oorspronkeh/ke Lid-Sfaten aigegeven borglochten ter dek-
king van aile nsico 's m verbena met deze verbmtemssen belogen Ecu 24 430 695  
(III) De door de Lid-Siaten aigegeven borgtochien ter dekkmg van aile nsico's m 
verband met deze verbmrenissen belogen Ecu 114 924 738 
(IVI De door de Lid-Siaien aigegeven borgtochten ter dekking van alle nsico's m  
verband mei deze verbmtemssen belogen Ecu 337 164 400 
(V} De door de E E G. aigegeven borgtocht ter dekkmg van atte risico's in ver 
band mei deze verbmtenissen. met mbegnp van de verbmtemssen uit hooide van  
de kredietverlenmg m Gnekenland vóór dit land toetrad loi de E E. G. ad 
249757362. beloogi m lotaal 1 574 167 400. tegenover 1 174 357 500 eind 1983.  
De borgen zijn gehouden hun eventuele verphchtmgen te voldoen op basis van  
de koersen voor de omrekenmg van de Ecu m de geldsoorien waarin de kredie 
ten aan geidnemers zi/n uiibetaaid. geidende op de dagen der uitbetahng. 

Oorspronkelijk bedrag van de verstrekte 
kredieten, berekend tegen de koersen die 
golden op de data van ondertekening van  
de betreffende overeenkomsten: 
BIJ: 
koersverschilien 

32 819 628 035 

5 050 056 824 
37 869 684 859 

Af: 
opzeggingen en annuleringen 222 474 189 
afiossingen op de hoofdsom 7 075 803 602 
aandeei van derden in kredieten 379 366 118 

- 7 677 643 909 
Verstrekte kredieten 30 192 040 950 

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. 1984: 
uitstaande kredieten  

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

Tolaal der uitstaande kredieten en garanties . 

30 192040 950 

34 172 581 
561 798 760 

379 366 118 
975 337 459 

31 167 378 409 
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Bijlage C — Overzicht van de opgenomen leningen 
per 31 december 1984 
in Ecu — zie de noîen bij de laarrekeningen in bijlage E 

Leningen op korte termljn Hoofdsom 
Gewogen gemiddeide 

Geldsoorl per 31 12 1983 per 31. 12. 1984 rentevoet 

Ecu .... — 100 000 000 9,52 
VS $ nominale waarde — 189 085 848 8,46 
at: netto-disconto — - 1 555 656 
Totaai 287 530 192 

Leningen op middeliange en lange termljn 
Mutaties gedurende het boekjaar Hoofdsom per 31 12. 19Θ4 

Gewogen 
Hoofdsom per gemiddeide 

Gefdsoort 31- 12. 1983 Nieuwe leriingen Aflossmgen Koersaanpassingen Bedrag (1) renievoei Vervaliermijnen 

eurco (2) ... 79 954 741 6 898 824 232 709 + 73 288 626 8.13 1985/1989 
Ecu 426323 000 455 000 000 8 375 000 — 872 948 000 11,48 1985/1999 
DM 4 017 076 563 632 245 809 119354516 47 416 988 + 4 577 384 844 8,18 1985/2001 
Ffr 819 465 506 174 889 892 20 060 823 9 442 556 + 983 737 131 13,91 1985/1996 
£ 706 643 884 284 905 630 12 433 148 57 032 586 — 922 083 780 11,86 1985/2004 
lire 92 825 604 108 254 788 13 641 440 1 104 845 -H 188 543 797 12,26 1985/1995 
Bfr 506 797 637 153170 269 51 216 800 18 072 034 -f- 626 823140 11,26 1985/2000 
f 2 031 098 525 479 422 693 109 450 352 14 789 854 + 2 415 860 720 9,54 1985/2004 
Luxfr 207 847 382 27 116 791 15919319 7 001 174 + 226 046 028 10,46 1985/1994 
VS $ .... 7 878 211 867 1 066 041 440 885 294 783 1 331 225 265 + 9 390183 789 11,45 1985/2000 
Zwfr 1 820 725 799 322 582 654 29 483 186 35 018 761 _ 2 078 806 506 6,28 1985/1996 
Libanees £ . . 2 950 954 — 1 378 396 498 540 — 1 074 018 7,13 1985/1985 
yen 1 982 531 305 346 040 215 47 179 769 173 334 958 -1- 2 454 726 709 8,31 1985/2000 
0. sch 96143 379 — 3 726 206 1 480 464 -t- 93 897 637 8,02 1985/1993 
Can. $ . . . . 77 710 048 — — 7 841 689 + 85 551 737 (3) 12,13 1991 

Totaai . 20 746 306 194 4 049 670181 1 324 412 562 1 519 392 649 + 24 990 956 462 
Aflossings-
premies . . . 2 826 741 12 098 577 826 769 1 977 960 + 16 076 509 

Totaai generaal 20 749 132 935 4 061 768 758 1 325 239 331 1 521 370 609 25 007 032 971 

(M Uli de ondersiaande label blijkt, welke bedragen nodig zijn voor de aliossmgen op lenmgen op middeliange en lange termiin (m dutzenden Ecu) 

1985 
1986 
1987 , , 
1988 

1990 toi 1994 
1995 101 1999 
2000 101 2004 

Totaai 

31 12 1984 31 12 1983 
1 400 429 1984 .... 1 287 160 
1 554 618 1985 ... .... 1 284 453 
2336 083 1986 . , , 1 436106 
2438 182 1987 . . . . 2117 579 
2 447 151 1968 . . . . 2 173 650 

12961 006 1989101 1993 ... . . . . . 11 064 103 
1 561 096 1994 10t 1998 ... . .... 1 121 086 

308 468 1999 lot 2003 .... .... 264 208 
2004 .... 788 

25 007 033 Toiaal 20 749133 

(2) Een aureo is de som van bepaaide onveranderlijke bedragen die luiden m geldsoorten van 9 Lid-Slaten van de Europese Economtsche Gemeenschap. te weten 1 eurco 
- DM 0,9 + Ffr. 1,2 + E 0,075 + lire 80 + f 0,35 + Sir, 4.5 + Deense kr 0,2 + lers E 0,005 + Luxfr. 0.5. 

(3) In 1984 is de Canadese doMar-lening omgezei m DM 

Bijlage D — Vorderingen  
op Lid-Staten en bedragen, 
verschuldigd aan LId-Staten 
wegens kapitaalverrekenlngen 
per 31 december 1984 

in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen leidt over-
eenkomstig artikel 7. leden 1 en 2. van de Statuten lot aanpas-
slng van de bedragen die de Lid-Staten in hun eigen geldsoor-
len hebben gestört uil hoofde van hun deelneming in het kapitaal 
van de Bank, 

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

Verschuldigd aan; 

Verenigd Koninkrijk . 6 519 442 

Duitsland .... 2 439 670 
Frankrijk .... . 1180 374 
Italie  179 295 
Befgië  1 072 989 
Nederland .... 180 785 
Denemarken . . . 385 632 
Griekenland . . . 203 33? 
lerland 112089 
Luxemburg . . . 27 410 

5 781 576 

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 wordt gebruikt en de koers 
die geldt voor de aanpassing, meer dan 1,5% bedraagt. Is dit  
verschil geringer dan 1,5% — in positleve of negatieve zin — 
dan blijven de aanpassingsbedragen geboekt op de niet-rente-
dragende aanpassingsrekeningen. 
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Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 december 1984 — in Ecu 

Noot A — De belangrijkste waarderlngsgrondslagen 

1. De voor de jaarrekeningen gebruikte Ecu  
De Bank gebruikt de Ecu voor hat bijhouden van de kapitaal-
rekeningen der Lid-Staten en voor hat opmaken van haar jaar
rekeningen, 

Bij besluit van 13 mei 1981 heeft de Raad van Gouverneurs de 
rekeneenheid van de Bank gedefinieerd als de Ecu die bij de 
Europese Gemeenschappen in gebruik is. De koersen voor de 
omrekening van de nationale valuta's van de Lid-Staten in de 
Ecu of de Europese rekeneenheid worden berekend aan de 
hand van de marktkoersen en dagelijks gepubliceerd in hat 
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. 

Volgens artikel 4. lid 1, van de Statuten van de Europese Investe- 
ringsbank, is de waarde van de Ecu geli)k aan de som van d e 
volgende bedragen in nationale valuta's van de Lid-Staten; 
DM 
E 
Ffr. 
tire  
i 

0.719 
0,0878 
1.31 

140 
0,256 

Bfr, 
Luxfr. 
Deense kr, 
lers £  
drachme 

3,71 
0,14 
0.219 
0,00871 
1,15 

De samenstelling van het valutapakket van de Ecu is met ingang  
van 17 September 1984 gewijzigd naar aanleiding van een des-
betreffend bestuit van de Raad van de Europese Gemeenschap
pen, waarbij de drachme in hel pakket is opgenomen. Voordien 
was de samenstelling van de Ecu de volgende; 

DM 
£ 
Ffr.  
lire 
f 

0,828 
0,0885 
1.15 

109 
0,286 

Bfr. 
Luxfr. 
Deense kr. 
lers £ 

3,66 
0,14 
0.217 
0,00759 

De Bank past bovengenoemde koersen bovendien toe bij de  
omrekening van alle andere valuta's welke zij b ij haar werkzaam-
heden gebruikt. 

Voor het opmak en van de balans per 31 december 1984 en 1983 
zljn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast: 
1 Ecu = 1984 1983 

Duitse mark 2,23176 2,25748 
Franse frank 6,83069 6,90358 
Pond sterling 0,609846 0,570600 
italiaanse iire 1 371,10 1 371,99 
Belgische frank 44,7168 46,0969 
Nederlandse gulden 2,51853 2,53713 
Deense kroon 7,98805 8,18269 
Drachme 91,0428 81,7773 
lers pond 0,715023 0,728961 
Luxemburgse frank 44,7168 46,0969 
VS dollar 0,708946 0,827370 
Zwitserse frank 1,8383 1.80408 
Libanees pond 6,28481 4,54226 
Japanse yen 178,052 191,743 
Oostenrijkse schilling 15,6677 15,9103 
Canadese dollar 0,935808 1.03024 
CFA-frank 341,535 345,179 

Bij de omrekening van de activa en de passiva van de Bank in 
Ecu kunnen verliezen of winsten ontstaan, die worden geboekt in 
het credit of debet van de verlies- en winstrekening, Bij deze her-
waardering worden niet de bedragen in aanmerking genomen, 
die van de Lid-Staten worden ontvangen of aan deze verschul-
digd zijn wegens kapitaalverrekeningen overeenkomstig artikel 7. 

2. Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven 

Schatkistpapier, kasobligaties en obligaties zijn doorgaans 
gewaardeerd tegen aankoopkoers. doch niet hoger dan de  
nominate waarde, dan wel beurswaarde, indien deze lager was. 

3. Terreinen en gebouwen 

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen hun aan-
schaffingswaarde, onder aftrek van g ecumuleerde afschrijvingen 
(inclusief een initiële afschrijving op het gebouw Kirchberg).  
Inventaris wordt afgeschreven in het jaar van aanschaffing. 

4. Emissiekosten en aflossingspremies 

Emissiekosten en aflossingspremies worden afgeschreven over 
de gehele looptijd van de belrokken lenlngen o/g naar rato der  
uitstaande bedragen, 

5. Vooruitontvangen rentesubsidies 

Bij bepaalde kredieten worden rentesubsidies toegekend, waar-
van de gekapitaliseerde waarde b ij vooruitbetaling wordt ontvan
gen, Deze subsidies worden overgeboekt naar gelang de rente-
bedragen worden ontvangen, waarop ze betrekking hebben. 

6. Pensioenfonds van het personeel 

De door de Bank en het personeel gestorte bijdragen aan het 
pensioenfonds worden belegd in de activa van de Bank, Het 
fonds wordt eike drie jaar op actuariële grondslag herberekend. 

7. Belastingen 

Krachtens het protocol betreffende de voorrechten en immuni-
teilen van de Europese Gemeenschappen, voortvloeiend 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 Β — Schatkistpapier, w isseis en schuidbrieven 

Onder dit hoofd vallen; 1984 1983 

schatkistpapier, kasobligaties 
en obligaties. gewaardeerd 
tegen aankoopkoers, doch  
niet hoger dan de nominate 
waarde, dan wel beurswaarde 
{beurswaarde 1984: 
595 475 431 
beurswaarde 1983; 
527 084 097) 

ingekochte eigen obligaties, 
gewaardeerd tegen inkoop-
koers 

Wissels en bankaccepten, 
opgenomen voor de nomina
te waarde 

577 847 439 512 320156 

5403 565 7 938148 

41931700 26 097 827 
625 182 704 546 356131 

De splilsing naar looplijd is als volgt; 

hoogstens drie maanden , , 23 931 700 

tussen drie en zes maanden 1 767 146 

tussen zes en twaalf maan
den 15 982 878 

langer dan twaalf maand en 583 500 980 
625 182 704 

26 780 317 

325 037 

2 744 763 

516 506 014 
546 356131 

Noot C ' Terreinen en gebouwen 
Net hoofd „Terreinen en gebouwen" op de balans vermeldt de  
boekwaarde (43 902 457) van hel gebouw Kirchberg onder aftrek 
van alie verrichte afschrijvingen (30 568 036). De in de Verlies 
en winstrekening over 1983 opgevoerde post buitengewone 
lasten ad 5 426 186 heeft betrekking op de eindafrekening van 
de bouwkosten. 
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Noot D — Deposito'» voor leningen o/g 
Onder dit hoofd zijn opgenomen — met als tegenpost aan de  
creditzijde „Vervallen en nog niet uitbetaaide coupons en obllga-
ties" — de vervallen coupons en obligaties die nog niet ter  
incasso waren aangeboden. 

Noot E — Pens loenfonds van het personeei 
De kosten van het pensioenfonds over 1984, met inbegrip van 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen 8 549 025 (in 
1983: 7 548 822). 

Noot F — Diverse crediteure n 

Onder dit hoofd vallen: 

bankkredieten op korte termijn 

de rekenlngen van de Euro- 
pese Economische Gemeen-
schap: 

in verband met verrichtlngen 
In het kader van de Speciale  
Sectie en daarop betrek-
king hebbende overlopende 
posten 

in verband met deposito's 
overlopende kosten .... 

1984 
45 087 720 

343 132 192 
25 535 019 

2 964 217 
416719148 

1983 

549 277 679 
66 991 045 
2 770 864 

619 039 588 

c) Van de in het kader van het E.M.S. ontv angen bedragen is 
een gedeelte voorgeschoten op lange termijn. Dit voorschot is 
geboekt onder het hoofd ..Te ontvangen wegens in het kader van 
het E.ls^.S. vooruitbetaalde rentesubsidies". 

Noot I — Beheer sprovisle 
Onder dit hoofd zijn provislebaten opgenomen uit hoofde van het 
beheer, in het kader van de Speciale Sectie, van voor rekening 
en risico en in opdracht van de Lid-Staten en de Europese 
Gemeenschappen verstrekte kredieten, 

Noot J — Koers verschlilen 
Onder dit hoofd zijn de boekwinsten gedurende 1984 ad 
1 175 879 opgenomen (1983: verlies van 28 785), die voortvloeien 
uit de boeking van kasverrichtingen tegen de omrekeningskoer-
sen die golden gedurende het kwartaal waarin deze verrichtingen 
hebben plaatsgevonden. 

Noot Κ — Koersvers chli ontstaan door herwaardering van hat  
eigen vermögen van de Bank, voorzover de waarde daarvan 
niet is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten 
Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen bii de  
opstelling van de balans per 31 december 1984 teidt tot een ne-
gatief herwaarderingsverschil van 5 162 453 (in 1983: positief ver-
schil van 5 245 369). Bij deze herwaardering blijft buiten be-
schouwing het nettovermogen, voor zover luidende in de  
geldsoorten 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 — Diverse reken lngen 
Onder dit hoofd vallen: 
als debetpost 
woningbouwieningen en voor-
schotten aan het personeei 
saldo vorderingen uit hoofde 
van swap-operaties .... 
de post diverse debiteuren . . 

als creditpost 
bij afsluiting van het boekjaar 
nog te betalen kosten en voor-
ziene uitgaven, alsmede de  
post diversen  

1984 

22 774 944 

16 841 272 
16 154 301 
55 770 517 

52 934 824 

1983 

18 681 893 

10430 165 
29112 058 

46 469 182 

Noot H — Voorui tontvangen rentesubsidies 
a) De post ..Vooruitontvangen rentesubsidies" betreft de rente- 
subsidies bij kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap  
op grond van de overeenkomsten en protocollen met de A.C.S.-  
landen en de landen rond de Middellandse Zee. alsmede de ren
tesubsidies welke de Bank kon toekennen in het kader van het 
Europese Monétaire Stelsel overeenkomstig de verordening 
79/1736/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 3 augustus 1979. 
b) Onder het hoofd „Voor rekening van derden vooruitontvangen 
rentesubsidies" zljn de bedragen geboekt. die zljn 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.) en 19 aprii 1983 (83/200/  
E.E.G.) (nieuw communautair leningsinstrument). alsmede de ver
ordening 79/1736/E.E.G. van de Raad van de Europese Gemeen
schappen van 3 augustus 1979, gewijzigd bij de verordening 
82/2790/E.E.G, van 18 Oktober 1982. 

Noot L — Administratiekosten 
Onder dit hoofd zijn geboekt: 
Personeelskosten 1984 1983 
Salarissen 32 261 588 28 347 659 
Sociale voorzieningen . . . 7 571 058 5 742 467 
Overige  2 234 588 1 852 906 

42 067 234 35 943 032 
Algemene onkosten .... 7 327 325 6 932 198 

49 394 559 42 875 230 

Op 31 december 1984 omvatte het personeei 638 Personen (op 
31 december 1983: 596 personen), 

Noot M — Overige baterì en lasten 
Het hoofd „Overige baten" omvat: 1984 1983 

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

koerswinsten op schatkistpapier. 
Wissels en schuldbrieven in porte
feuille  

andere baten  

Overige lasten: 

41 297 242 

1 731 993 

514 989 
43 544 224 

147 299 

42 706125 

996 156 

428 621 
44 130 902 

137 260 

Noot Ν — Reserves en voorziening; bestemming van het saldo  
van de verlies- en winstrekening 
De Raad van Gouverneurs besloot op 4 juni 1984 het koersver-
schil ad 5 245 369, ontstaan 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, toe te voegen 
aan de voorziening voor koersschommelingen van de Ecu en het 
bedrijfsresultaat over het boekjaar 1983, verminderd met een 
bedrag voor buitengewone lasten, d.w.ζ. 387 691 438 toe te voe 
gen aan de aanvullende reserve. 
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Overzlcht van de mutatiee In de reserves en voorzlening 
gedurende 1984 

Resenrefonds 

Aanvullende reserve . . . 

Voorzieriing voor koers-
schommelingen van de Ecu 

Stand per 
31.12.1983 

1440 000 000 

172 926 017 

14 587 000 
1627 513 017 

Verdeiing van Stand per 
hetsaidovan 31.12.1984 
de verlies- en  

winslrekening 
over 1963 

— 1440 000 000 

367691436 560617455 

+ 5245 369 
392936807 

19 832; 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van Gou 
verneurs voor te stellen het koersverschil ad 5 162 453, ont- 
staan door herwaardering op 31 december 1984 van het 
eigen vermögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan 
niet is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, af 
te boeken van de voorziening voor koersschommelingen van 
de Ecu en het bedrijfsresultaat over het boekjaar 1984. d.w.z. 
439 981 459, toe te voegen aan de aanvullende reserve. 

2020 449 824 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse 

De President van de Europese Investeringsbank 
Luxemburg 

Naar ons oordeel geven bijgaande financiële overzichten een 
getrcuw beeld van de grootte en de samenstelling van het ver 
mögen van de Europese Investeringsbank per 31 december 
1984 en 1983, en van de resultaten over de jaren 1984 en 1983, 
aismede van de herkomst en besteding der middelen in elk van 
deze jaren, in over eenstemming met algemeen aanvaarde grond-
slagen van financiële verslaggeving, die op bestendige wijze zijn 
toegepast. Onze contrôles van deze overzichten zijn verricht vol-
gens algemeen aanvaarde co ntrolebeginselen en omvatten der-
halve 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 Sectie  
Verlies- en winslrekening 
Overzicht van de herkomst en besleding der middelen 
Overzicht van de kapitaalrekening Bijiage A 
Specificatie van de kredietverlening Bijiage Β 
Overzicht van de opgenomen leningen Bijlage 0 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen, verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen Bijiage D 
Noten bij de jaarrekeningen Bijiage E 

Luxemburg. 22 lebruari 1985 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 artikel 25 van h et 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 he t Comité het voor de ultoefening van zijn mandaat 
nodig oordeelde om kennis te nemen, 

— na kennisnemlng van het rapport van Price Waterhouse d. d. 22 februari 1985, 

gezien het jaarverslag over 1984, de balans en de rekenlngen van de Speciale Sectie per 31 december 1984. 
alsmede de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Baad van 
Bewind in zijn vergadering van 14 met 1985 zi jn vastgesteld, 

gezien de artikelen 22. 23 en 24 van h et règlement van orde, 

verklaart bij deze: 

dat de verhchtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1984 hebben plaatsgevonden met inachtneming van 
de voorschriften van de Statuten en het règlement van orde. 

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

Luxemburg, 14 mei 1985 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

J. BREDSDORFF A. HANSEN K. THANOPOULOS 
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Groei van de kredietverlening 

De kredietverlening van de Bank is snel gestegen 
van circa 500 miljoen in 1972, aan de vooravond van 
de eerste uitbreiding van de Qemeenschap, tot 3,5  
miljard in 1980 en bijna 7 miljard in 1984. Deze ont-
wikkeling wordt geïHustreerd door tabe! 15 en de 
grafieken op biz. 10 en hieronder. 

De v olgende kaarten en grafieken geven een indruk 
van de ontwikkeling van de activiteiten van de Bank 
in de Lid-Staten gedurende de laatste vijf jaar, als> 
mede buiten de Lid-Staten krachtens verschlllende 
samenwerkingsovereenkomsten. 

Kredietverlening in de Gemeenschap (1980-1984) 
Van 1980 tot en met eind 1984 heeft de Bank voor 
eigen rekening kredieten en garanties in de Ge
meenschap verstrekt voor in totaal 18 281,1 miljoen. 
Hierbij komt nog een bedrag van 3 922 miljoen ult 
de middelen van het nieuwe instrument. 

In het volgende hoofdstuk za! geen onderscheid 
meer worden gemaakt naar herkomst der middelen; 
er worden siechts de totale activiteiten van de Bank 
beschreven, met inbegrip van de kredietverlening 
vallende onder de Speciale Sectie. 

Totaal kredietverlening (1959—1984) 

1959 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 7 7 78 79 80 81 82 83 84 

in lopende prijzen 
voor eigen rekening 

In prijzen van 1964 
voor eigen rekening 

voor eigen rekening 
en uit middelen van de 
Speciale Sectie (^) 

voor eigen rekening en 
uil middelen van de 
Speciale Sectie C) 

(1) Butten de Gemeenschap en vanai 1979 eveneens m de Gemeenschap uit het nieuwe instrument. 
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Groei van de kredietverfening 

De tabellen 5, 16 en 18, aismede de grafieken hier-
onder en op biz. 103 geven een specificatie van de 
kredietverlening in de Gemeenschap naar doelstel-
Itng van economisch belaid, land en sector. 

Onderverdeling naar land 
Bljna 62 % van de kredietverlening sinds 1980 Is ten  
goede gekomen van de landen met de ernstigste re 
gionale Problemen: Italie, Griekenland en lerland. 
Circa 30 % van het In de Lld-Staten toegekende be-
drag was alleen al bestemd voor Zuld-ltallë. Ver-
volgens komt de kredietverlening in het Verenigd 
Koninkrijk en In Frankrijk (elk ongeveer 28 %) en 

tenslotte die In Denemarken. Duitsiand, België en 
Luxemburg. 

Onderverdeling naar economische 
doelstelling 
Van de totale kredietverlening In de Gemeenschap 
sinds 1980 was 63% bestemd voor projecten van 
reglonaal belang. Van de kredietverlening voor 
energleprojecten is 57 % gegaan naar de ontginning 
van interne energiebronnen en 28 % naar Investerln-

Kredietverlening In de Gemeenschap, onderverdeeld 
naar economische doelstelling 
mil|Oen Ecu 

Kredietverlening In de Gemeenschap, onderverdeeld 
naar land 
miljoen Ecu 
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Groei van de kredietverlening 

gen die ratloneel energieverbruik beogen. Toene-
mende bedragen zljn ook gegaan naar i nfrastructuur 
van communautair belang ter verbetering van de 
verbindingen tussen de Lld-Staten, milieubescher-
mingsprojecten, Învoering van geavanceerde tech-
nieken in de industrie en de modernisering en om-
schakeling van bedrijven, vooral het mldden- en 
kleinbedrijf. 

Onderverdeling naar sector 
De kredietverlening in de produktieve sectoren be-
liep 6.1 miljard of 27% van het totaai. Deze krediet
verlening Is vooral zo sterk gestegen dankzij de 
groei van de omvang der globale kredietverlening, 
die heeft geleld tot de toewijzing van meer dan 
9 000 bedragen voor kleine industhele.projecten en 
van 1 250 bedragen voor projecten in de landbouw 
en de dienstensector. 

De kredietverlening voor de energiesector bedroeg 
7,2 miljard of 33 % van het totaal en die voor de in
frastructuur op het gebied van het vervoer, de tele-
communicatie e. d. 8,1 miljard of 40 %. 

label 15; Kredietverlening van 1959 tot 1984 

Kredietverlening In de Gemeenschap, onderverdeeld 
naar sector 
miljoen Ecu 
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(mil|. Ecu) 
Binnen de Gemeenschap Buiten de Gemeenschap 

Kredieien 

Totaal 
voor eigen in opdracht Uit het Voor eigen 

Totaal rekening en garanties nieuwe instrument rekening Uit begrotingsmiddaien 

1959/1979 13 693,6 11 355.0 228,2 277.0 1 165.8 667,6 
gemiddeld 

1 165.8 667,6 

per /aar 652.1 5407 10,9 13.2 55,5 31.8 
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 69,8 
1982 4 695,8 3 453.2 — 791.1 410,2 41,3 
1983 5 947,8 4158,1 97,6 1 211.8 427.2 53,1 
1984 6903,2 5013,1 — 1 181,8 620,7 87,6 

Totaal 38 570,9 29 242,3 622,1 4199,2 3 391,7 1115,6 

Kredietverlening in het Middellandse-Zeegebied (1980-1984) 
Slnds 1963 levert de Bank een bijdrage tôt de ten-
uitvoerlegglng van de economische en financiële sa-
menwerking van de Gemeenschap met bijna aile lan 
den in het Middellandse-Zeegebied. Ongeveer 58 %  
van het in dit kader toegekende bedrag had betrek-
king op de période 1980-1984: 1 550,8 miljoen voor 

eigen rekening van de Bank — waarvan 784 in 
Spanje en Portugal — en 209,5 miljoen uit commu
nautaire begrotingsmiddelen. De specificatie naar 
land en sector blijkt uit de volgende kaart (zie ook 
de tabellen 21 en 22). 
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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 
SInds 1976 steit de Bank middelen ter beschikking 
In de landen in Afrika, het Caribische gebied en de 
Stille Oceaan krachtens de overeenkomsten van 
Lomé en krachtens de beslurten betreffende de lan 
den en gebieden overzee. 

In totaal zijn hier middelen toegezegd tot een be-
drag van 1 162 miljoen, hetgeen 45 % uitmaakt van 
de kredietverlening bulten de Gemeenschap. Voor 
eigen rekening heeft de Bank kredieten toegekend 
tot in totaal 846,7 miljoen. terwiji voorts risicodra-
gende middelen ult het Europese Ontwikkelings-
fonds ter beschikking zijn gesteld voor in totaal 
315,5 miljoen. Een speciflcatie van deze kredietver
lening wordt gegeven in de tabellen 23 en 24, ats-
mede in de kaart op biz. 104. In de grafiek hiernaast 
wordt een verband gelegd tussen de financiehngs-
activlteiten van de Bank en het ontwikkelingspeil van 
de betrokken landen. 

Kredietverìening In de A.C.S.-landen van 1976 tot 1964  

Ult risicodragende Voor eigen  
rekening 100 middelen 

828,7 
miljoen Ecu 

296.9 
miljoen Ecu 

Onderverdeeld naar bruto  
binnenlands produkt (b.b.p.) 
der betrokken landen 

b.b.p./hoofd > VS$ 1100 
VS $ 400 < b.b.p./ 
hoofd < VS$1100 
b.b.p./hoofd < VS $ 400 

Onderverdeeld naar sector 

Energie 

Mijnbouw 

Overige infrastructuur 

Industrie en toerisme 

Zonder regionale projecien (8 miljoen voor eigen rekenirtg en 11,3 mitjoen uit 
risicodragende middelen) 
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label 16: Kredietverlenlng in de Gemeenschap In 1984 en van 1980 tot 1984 
Onderverdeeld naar economische doelstelling 

19Θ4 
Uit liei nieuwe 

Voor eigen rekemng instrument Totaal 

Mill. Ecu % Milj. Ecu Mil]. Ecu % 
Regionale ontwikkeling 3 085,5 100,0 195,0 3 280,5 100,0 
België  — — — — — 
Denemarken 8,4 0.3 — 8,4 0.3 
Duitsland — — — — — 
Griekenland 275,5 8.9 53,0 328,5 10,0 
Frankhjk  498,0 16,1 43,7 541,7 16,5 
lerland 124,0 4,0 50,0 174,0 5,3 
Italie  1 724,4 55,9 14,6 1 739,0 53,0 
Luxemburg — — — — — 
Nederland — — — — — 
Verenigd Koninkrijk . . 455,2 14,8 33,7 488,9 14,9 

Gemeenschappelijk Europees belang 
en modemlsering en omschakellng 
van bedrljven 2 729,1 100,0 1 123,0 3 852,1 100,0 
Energievoorziening (2) 1 997.6 73,2 250,1 2 247,7 58,4 

Ontginning van energiebronnen in 
de Gemeenschap 1 099,9 40,3 132,7 1 232,6 32,0 
waterkracht 93,1 3.4 — 93.1 2.4 
kernenergie 719.2 26,4 — 719.2 18,7 
olie- en gaswinning 261,0 9.6 97.7 358.7 9.3 
steenkool. bruinkoof, turf .... 26.6 10 35,0 61.6 1.6 

Rationeel energieverbrulk .... 706,6 25,9 56,1 762,7 19,8 
Diversificatie vari de invoer . . . 191,1 7,0 61,3 252,4 6.6 
aardgas 180.7 6.6 61.3 242,0 6.3 
electriciteit — — — — — 
steenkool 10.4 0.4 — 10.4 0.3 

Infrastructuur van communautair 
belang  393,0 14,4 38.1 431,1 11.2 

Vervoer  274,3 10,1 — 274,3 7.1 
Spoorwegen — — — — 
Autowegen 274,3 10,1 — 274,3 7.1 
Scheepvaart — — — — — 
Luchtvaart — — — — — 
Telecommunicatle — — — — — 
Milieubescherming e. a 118,7 4,3 38,1 156,8 4.1 

Modernisering en omschakeling van 
bedrijven 338,5 12,4 834,8 1 173,3 30,4 

Modernisering en omschakeling 67,9 2,5 19,4 87,3 23 
Geavanceerde technleken .... 207,0 7,6 43.7 250,7 6.5 
Industrièle samenwerking .... 63,6 2.3 — 63,6 1.6 
Produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf 771,6 771,6 20,0 

— af: wegens dubbeltellingen van 
projecten die aan meer dan één doef-
staling voldoen -801,5 - 136,2 -937,7 

Totaal 5 013,1 1 181,8 6194,9 

(*) Zie nooi 1 bij tab el 1. 
(?) Zie noot 1 bi| tabel 3. 
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1980—1984 

Ult het nieuwe 
Voor eigen rekening instrument Totaai 

Milj. Ecu % Milj. Ecu Mil], Ecu % 
12 096,1 100,0 1 821,0 13 917,1 100,0 Regionale ontwikkeiing 

24,0 0,2 — 24,0 0.2 België 
171,8 1.4 48,6 220,4 1.6 Denemarken 
22,9 0,2 — 22,9 0.1 Duitsland 

1 107,2 9.2 263,3 1 370,5 9.8 Griekenland 
1 334,8 11,0 113,8 1 448,6 10,4 Frankrijk 
1 320,8 10,9 261,6 1 582,4 11.4 leriand 
6167,0 51,0 1 066,0 7 233,0 52,0 Italie 

— — — — — Luxemburg 
— — — — — Nederland 

1 947.6 16,1 67,7 2 015,3 14,5 Verenigd Koninkrijk 

Gemeenschappelijk Europees be 
lang en modernlserlng en omscha-

8 775,6 100,0 2 622,3 11 397,9 100,0 keling van bedrijven 
7162,6 81,6 898,5 8 061.1 70,7 Energievoorziening (2) 

Ontginning van energiebronnen in 
4162,8 47,4 406,2 4 569,0 40,0 de Gemeenschap 

205,0 2,3 — 205,0 1.8 waterkracht 
2 713,9 30,9 — 2 713,9 23,8 kernenergie 
1 010,6 11,5 259,5 1270,1 11.1 olie- en gaswinning 

233,3 2,7 146,7 380,0 3,3 steenkool, bruinkool, turf 
2 013,3 23,0 262,0 2 275,3 20,0 Rationeel energieverbruik 

986,5 11,2 230,3 1 216,8 10,7 Diversificatie van de invoer 
737,8 8,4 183,6 921,4 8,1 aardgas 
33,6 0,4 — 33,6 0,3 elektriciteit 

215,1 2,4 46,7 261,8 2.3 steenkool 
Infrastructuur van communautair 

970,8 11,1 173,5 1 144,3 10,0 belang 
675,8 7,7 78,8 , 754,6 6,6 Vervoer 

— — — — Spoorwegen 
487,8 5,6 78,8 566,6 5,0 Autowegen 
23,4 0,3 — 23,4 0,2 Scheepvaart 

164,6 1.8 — 164,6 1.4 Luchtvaart 
19,2 0.2 — 19,2 0,2 Telecommunicatie 

275,8 3.2 94,7 370.5 3,2 Milieubescherming e. a. 
Modernisering en omschakeling van 

642,2 7,3 1 550,3 2 192,5 19,3 bedrijven 
147,7 1.7 19,4 167,1 1,5 Modernisering en omschakeling 
420,4 4,8 43,7 464,1 4,1 Geavanceerde technieken 
67,6 0,7 — 67,6 0,6 Industriële samenwerking 

Produktieve investeringen van het 
— — ; 1 487,2 1 487,2 13,0 midden- en kleinbedrijf 
6,5 0,1 — 6,5 0.1 Milieubescherming 

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

-2590,5 - 521,2 - 3 111,7 doelstelling voldoen 

18 281,2 3 922,1 22 203,4 Totaai 
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Jabel 17.1 : Kredietverlening voor eigen rekening in de Gemeenschap In 1984 

Onderverdeeld naar sector 

Toewijzingen uil 
Kredieten globale kredielen 

Aantai Milj. Ecu % Aantal Milj. Ecu 

Energie, verblndingen en overige 
infrastructuur 139 3 667,9 73,2 631 313,8 

Energie 52 1 553,8 31,0 129 145,3 
Produktie 43 1207,6 24,1 121 130,8 
Kernenergie 16 719,2 14,3 — — 
Thermische centrales 1 19,5 0.4 — — 
Waterkrachtcentrales 6 134,7 2,7 32 15,5 
Geothermische centrales an 
warmtecentrales 5 14,7 0,3 14 47,1 
Gas- en oliewinning 14 312,4 6,2 75 66.2 
Vaste brandstoffen / 7.1 0,2 — — 
Transport 9 346,2 6,9 8 14,5 
Elektriciteitsleidingen 5 191,6 3,8 6 11.7 
Oiie- en gasleidingen 4 154,6 3,1 2 2,8 

Verblndingen 39 1 324.8 26,4 492 142,0 
Vervoer 29 756.7 15,1 492 142,0 
Spoorwegen 3 145,7 2.9 7 6,2 
Autowegen 22 524,6 10,5 472 126,0 
Scheepvaart 1 11.6 0,2 13 7,8 
Luchtvaart 3 74,6 1,5 — — 
Telecommunioatie 10 568,1 11,3 — — 

Waterprojecten 21 304,4 6,1 6 18,7 
Verbetering van de landbouw .... 5 34,5 0,7 — — 
Watervoorziening en afvalwaterzuivering 16 269,9 5,4 6 18,7 

Overige infrastructuur 14 173,6 3,5 4 7,8 

Globale kredieten — infrastructuur 
en energie 13 311,3 6,2 — — 

Industrie, landbouw en dlensten ... 88 1 345,2 26,8 2 024 744,6 

Industrie 25 462,3 9,2 1 632 595,9 
fvlijnbouw — — — 43 11,8 
Metallurgie — — — 17 10,8 
Bouwmaterialen — — — 150 67,6 
Houtindusthe — — — 153 28,4 
Glas en aardewerk 1 14,4 0,3 37 27,4 
Chemische Industrie 1 15,3 0,3 87 70,3 
Metaal-en machine-industrie .... 4 65,2 1,3 314 85,1  
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel 12 284,0 5,7 61 22,7 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie 1 29,2 0,6 78 33,1 
Voedingsmiddelen 3 32,5 0,6 299 125,3 
Textiel en leer — — — 89 38,5 
Papierpulp en papier 3 21,7 0,4 108 27,0 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie — — — 95 28,0 
Overige industrie — — — 40 11,6 
Bouwnijverheid — — — 80 8,2 
Industrieterreinen en industriehallen — — — 1 0,1 

Landbouw, bosbouw, visserij 2 51,9 1,0 90 37,7 

Diensten 4 18,6 0,4 302 111,0 
Toerisme 2 6,1 0,1 218 77,0 
Overige dlensten 2 12,5 0.3 84 34,0 

Globale kredieten industrie, landbouw, 
dlensten 57 812,4 16,2 — — 

Totaal 227 5 013,1 100,0 2 655 1 058,4 

(1) Ret verschil tussen deze twee bedragen (65.3 miljoen) vertegenwoordigt het nog niet toegewezen deel van lopende globale kredieten. 

Totaal 

Milj. Ecu 

3 670,4 74,2 

1 699,1 34,3 
1 338,4 27,0 

719,2 14,5 
19,5 0,4 

150,2 3,0 

1 466,8 

323,1 

181,4 

61,6 
360.6 

7.1 
360.7 
203.3 
157.4 

898,7 
153,9 
650,6 

19.4 
74,6 

568,1 

34.5 
288,6 

29.7 

6,5 

3.7 

1.2 
7.7 
0.2 
7.3 
4.1 
3.2 

18,2 
3,1 

13,2 
0.4 
1,5 

11,5 

0.7 
5.8 

1277,4 25,8 

1 058,2 21,4 

89,6 

129,6 

11,8 
10,8 
67,6 
28.4 
41,8 
85.6 

150,3 

306.7 

62,3 
157.8 

38.5 
48.7 

28,0 
11.6 
8,2 
0,1 

83,1 
46,5 

1.8 

2,6 

0.2 
0,2 
1.4 
0,6 
0.8 
1.7 
3.0 

6.2 

1.3 
3,2 
0,8 
1,0 

0,6 
0.2 
0.2 

1,7 
0,9 

4 947,8(1) 100,0 
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Tabel 17.2: Kredïetveriening uit het nieuwe instrument in de Gemeenschap In 1984 

Onderverdeeld naar sector 

Kredieten 
Toewijzmgen uit 

globale kfddieten Totaal 

Aaniai Milj. Ecu % Aantal Milj . Ecu Milj. Ecu % 
Energie, verblndlngen en overfge 
Infrastructuur  21 387,2 32,8 3 28,5 392,1 35,7 

Energie  9 194.0 16,4 — — 194.0 17,7 
Produktie  7 117,7 10,0 — — 117.7 10,7 
Thermische centrales  1 16,0 1.4 — — 16,0 1.5 
Gas- en oliewinning  5 82,7 7.0 — — 82,7 7.5 
I/aste brandstoffen  1 19,0 1.6 — — 19,0 1.7 
Transport  2 76,3 6,4 — 76,3 7.0 
Olle- en gasleidingen  2 76,3 6.4 — — 76,3 7.0 

Verbindingen  4 91,5 7,8 1 4.2 95,7 8.7 
Vervoer  2 29,7 2,5 1 4.2 33,9 3.1 
Spoorwegen  1 14,6 1.2 — — 14,6 1.3 
Autowegen  1 15.1 1.3 1 4.2 19,3 1.8 
Telecommunicatle  2 61,8 5,3 — — 61,8 5.6 

Waterprojecten  2 49.2 4.2 2 24,3 73,5 6.7 
Watervoorzlening en afvalwaterzuiverlng 2 49.2 4.2 2 24.3 73,5 6.7 

Overige infrastructuur  4 28,9 2,4 — — 28,9 2,6 

Globale kredieten infrastructuur 
en energie  2 23,6 2.0 — — — — 

Industrie, iandtwuw, dlensten .... 49 794,6 67,2 2600 687,0 706,4 64,3 

Industrie  _ _ 2 377 635,9 635,9 57,9 
Mijnbouw  — — — 25 7,3 7,3 0,7 
Metallurgie  — — — 23 8,4 8.4 0.8 
Bouwmateriaien  — — — 80 23,0 23.0 2,1 
Houtindustrie  — — — 198 42,2 42.2 3,8 
Glas en aardewerk — — — 51 24.6 24,6 2,2 
Chemische industrie  — — — 97 33,1 33,1 3,0 
Metaal- en machine-industrie .... — — — 662 142,8 142.8 13,0 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel  — — — 76 19,9 19.9 1,8 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie — — — 126 34,0 34.0 3,1 
Voedingsmiddelen  — — — 254 91,1 91.1 8,3 
Textiel en leer  — — — 147 56,6 56.6 5,2 
Papierpulp en papier  — — — 267 65,6 65,6 6.0 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  — — — 174 47,8 47,8 4.3 
Overige industrie  — — — 92 18,8 18,8 1.7 
Bouwnijverheid  — — — 104 20,1 20,1 1.8 
Industrieterreinen en industriehallen — — — 1 0.6 0.6 0.1 

Landbouw, bosbouw, visserij  1 19.4 1.6 1 0.1 19,5 1.8 

Diensten  222 51,0 51,0 4,6 
Toerisme  — — — 25 10.1 10,1 0.9 
Overige diensten  — — _ 197 40,9 40,9 3,7 

Globale kredieten Industrie, landbouw. 
diensten  48 775,2 65,6 — — — — 

Totaal 70 1181,8 100,0 2 603 715,5 1098,5(1) 100,0 

(') Het vefschii tussen deze twee bedragen (83,3 miijoen) veftegenwoordigl bei nog met toegewezen dee! van lopende globale kredpeten. 
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Tabel 17.3: Kredletverlening voor eigen rekening en uit het nieuwe instrument in de Gemeenschap in 1964 
Onderverdeeld naar sector 

Kredieten 
Toewijzingen uil 

globale kredielen Toiaal 

Aâhiâl Mil). Ecu % Aantal Mili. Ecu Mil|. Ecu % 
Energie, verbindingen en overige 
infrastructuur 160 4 055,1 65,5 634 342,3 4 062,5 67,2 

Energie  61 1 747.8 28,2 129 145,3 1 893,1 31,3 
Produktie 50 1 325,3 21,4 121 130,8 1 456.1 24.1 
Kernenergie  16 719.2 11.6 — — 719.2 11.9 
Thermische centrales   2 35.5 0.6 — — 35,5 0.6 
Waterkrachtcentraies 6 134,7 2.2 32 15.5 150.2 2,5 
Geothermische centrales en 
warmtecentrales 5 14.7 0.2 14 47.1 61.8 1.0 
Gas- en oliewinning 19 395.1 6,4 75 68.2 463.3 7.7 
Vaste brandstoffen 2 26,1 0.4 — — 26,1 0.4 
Transport 11 422.5 6.8 8 14,5 437,0 73 
Elektriciteitsleidingen 6 191,6 3.1 6 11.7 203.3 3.4 
one- en gasleidingen 5 230.9 3.7 2 2.8 233,7 3.8 

Verbindingen 43 1 416,3 22,9 493 146,2 1 562,5 25,8 
Vervoer 31 786,4 12.7 493 1463 932,6 15.4 
Spoorwegen 4 160,3 2,6 7 8.2 168.5 2.8 
Autowegen 23 539.9 8.7 473 130,2 670.1 11.1 
Scheepvaart 1 11.6 0.2 13 7.8 19,4 0.3 
Luchtvaart 3 74.6 1.2 — — 74.6 1.2 
Telecommunicaiie 12 629,9 103 — — 629,9 10,4 

Waterprojecten 23 353,6 5,7 8 43,0 396.6 6.6 
Verbetering van de landbouw .... 5 34,5 0,6 — — 34,5 0.6 
Waten/oorzienlng en afvalwaterzuivering 18 319,1 5.1 8 43,0 362.1 6.0 

Overige infrastructuur 18 202,5 3,3 4 7.8 210.3 3.5 

Globale kredieten — infrastructuur 
en energie  15 334.9 5,4 — — — — 

Industrie, landbouw en diensten . . . 137 2 139,8 34,5 4 624 1431,6 1983,8 32,8 

Industrie 25 462.3 7,5 4 009 1 231,8 1 694,1 28.0 
Mijnbouw — — — 68 19,1 19.1 0,3 
Metallurgie  — — — 40 193 193 0.3 
Bouwmaterialen — — — 230 90,6 90,6 1.5 
Houtindustrie — — — 351 70,6 70,6 13 
Gas en aardewerk 1 14,4 03 88 52,0 66,4 1.1 
Chemische industrie  1 15,3 03 184 103,4 118,7 2,0 
Metaal- en machine-industrie .... 4 65.2 1.1 976 227.9 293,1 4,8 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel  12 284,0 4,6 137 42,6 326,6 5,4 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie 1 29,2 0.5 204 67,1 96,3 1.6 
Voedingsmiddelen  3 32.5 0.5 553 216,4 248,9 4,1 
Textiel en leer  — — — 236 95,1 95,1 1,6 
Papterpulp en papier  3 21.7 0,4 375 92,6 114,3 1.9 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  — — — 269 75,8 75,8 13 
Overige industrie  — — — 132 30,4 30,4 0.5 
Bouwnijverheid  — — — 164 28,3 28,3 0.5 
Industrieterreinen en Industriehallen — — — 2 0,7 0,7 — 

Landbouw, bosbouw, visserij  3 713 1,1 91 37.8 109,1 1.8 

Diensten  4 18,6 0,3 524 162.0 180,6 3.0 
Toerisme  2 6.1 0,1 243 87.1 933 1,5 
Overige diensten  2 12,5 03 281 74.9 87,4 1.5 

Globale kredieten industrie, landbouw, 
diensten  105 1 587.6 25,6 — — — — 

Totaal 297 6194,9 100,0 5 258 1 773,9 6 046,3(1) 100,0 

(^) Het verschii tussen daze twee bedragen (148.6 mil)oen) vertegenwoordigt het nog niet toegewezen dee! van lopende globale kredieten. 
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Jabel 18.1 : Kredietverlening voor eigen rekening in de Gemeenschap 1980—1984 (^) 

Onderverdeeld naar sector 

Kredieten en garanties 
Toewijzingen uit 

globale kredreten Totaal 

Aantal Mil). Ecu % Aantal Mil). Ecu Μι!]. Ecu % 
Energie, verbindingen en overige 
infrastructuur 588 13 762,0 75,3 1274 606,8 13 611,0 77.5 

Energie  221 6474.1 35,4 190 254.2 6 728,3 38.3 
Produklie  168 4 835,9 26,4 165 218,1 5 054,0 28,8 
Kernenergie  54 2 713.9 14,9 — — 2 713.9 15,5 
Thermische centrales  19 442.5 2,4 — — 442,5 2.5 
Waterkrachtcentrales  23 554,6 3,0 49 31.1 585,7 3.3 
Geothermische centrales en 
warmtecentraies  22 191,4 1.0 29 89.0 280,4 Iß 
Gas- en oiiewinning{2)  46 884,1 4,8 87 98.0 982,1 5,6 
Vaste brandstoffen  4 49,4 0.3 — — 49,4 0,3 
Transport  52 1 638,2 9,0 25 36.1 1 674,3 9.5 
Eiektriciteitsleidingen  22 611,2 3,4 23 33,2 644.4 3,7 
Olie- en gasieidingen  30 1 027,0 5,6 2 2.9 1029,9 5,8 

Verbindingen  166 4 260,5 23,3 1 074 326.1 4 586,6 26,1 
Vervoer  III 2031,9 11.1 1 074 326,1 2 358,0 13.4 
Spoorwegen  11 330,9 1.8 7 8,2 .W,/ 1,9 
Autowegen  68 1332,9 7,3 1036 289.4 1622,3 9,2 
Scheepvaart  18 98,3 0.5 30 28,3 126,6 0,7 
Luchtvaart  14 269,8 1.5 1 0.1 269,9 Iß 
Telecommunicatie  55 2 228,6 12.2 — — 2 228,6 12.7 

Waterprojecten  106 1 530,5 8,4 6 18.7 1 549,2 8.8 
Verbetering van de landbouw . . . . 31 363,9 2,0 — — 363,9 2.1 
Waten/oorziening an afvalwaterzuivering 75 1 166,6 6.4 6 18.7 1 185,3 6.7 

Overige infrastructuur  59 739,1 4.0 4 7.8 746.9 4,3 

Globale kredieten infrastructuur 
en energie  36 757,8 4,2 — — — — 

Industrie, iandbouw, diensten . . . . 328 4 519,2 24,7 6 266 2 139,7 3 962,2 22.5 

Industrie  143 1 681,6 9,2 5 415 1 833,7 3 515,3 20.0 
Mijnbouw  — — — 160 46,0 46,0 0.3 
Metallurgie  3 62,2 0,3 86 63,8 126,0 0.7 
Bouwmaterialen  14 171,6 0,9 505 200,0 371.6 2.1 
Houtindustrie  1 4,2 — 558 107,7 111,9 0.6 
Glas en aardewerk  9 87,3 0,5 119 82,0 169,3 0.9 
Chemische Industrie  16 119,2 0,7 283 173,5 292,7 1.7 
Metaal- en machine-industrie . . . . 24 233,3 1.3 1 123 310,7 544,0 3.1 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel  25 565,0 3,1 188 83,0 648,0 3.7 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  11 92,9 0,5 257 93,5 186,4 1.1 
Voedingsmiddelen  22 148,3 0,8 895 342,1 490.4 2.8 
Textiel en leer  4 28,2 0.2 280 98,0 126,2 0.7 
Papierpulp en papier  4 23,8 0,1 343 96,2 120,0 0.7 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  3 23,0 0,1 306 94,2 117,2 0.6 
Overige industrie  1 2,4 — 129 26,2 28,6 0.2 
Bouwnijverheid  — — — 182 16.7 16,7 0.1 
Industheterreinen en industriehallen 6 120,2 0,7 1 0.1 120,3 0.7 

Landbouw. bosbouw, visserij  3 62,4 0.3 224 86,8 149.2 0,8 

Diensten  13 78,5 0.4 627 219,2 297.7 1,7 
Toerisme  4 10,0 0.1 485 164,1 174,1 1.0 
Onderzoek, ontwikkeling  2 7,4 — — — 7.4 
Overige diensten  7 61.1 0.3 142 55,1 116,2 0.7 

Globale kredieten  169 2 696,7 14,8 — — — — 

Totaal  916 18 281.2(3) 100,0 7 540 2 746,5 17 573,2(3) 100,0 

(') Zie noci 1 bi| label 1. 
(?) Mei inbegrip van aardoiieraifinage (167.4 milloen). 
(3) Het verschil lussen deze twee bedragen vertegenwoordigt bet nog niet toegewezen deei van lopende globale kredieten. 
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label 18.2; Kredietverlening uit het nieuwe Instrument in de Gemeenschap 1980—1984 

Onderverdeeld naar sector 

Toewijzingen uit  
globale kredieten Totaal 

Aanlal 

Energie, verblndingen en oveiige 
infrastructuur 93 

Energie 38 
Produktie 25 
Kernenergie — 
Thermische centrales β 
Waterkrachtcentraies 1 
Geothermische centrales en 
warmtecentrales 2 
Gas- en olie winning 9 
\/aste brandstoffen 5 
Transport 13 
Elektriciteitsleidingen 3 
Otie- en gasleidingen 10 

Verbindlngen 24 
Veivoer 11 
Spoorwegen 4 
Autowegen 7 
Scheepvaart — 
Luchtvaart — 
Telecommunicatie 13 

Waterprojecten 7 
Watervoorziening en afvalwaterzuiverlng 7 

Overige infrastructuur 20 

Globale kredieten infrastructuur 
en energie 4 

Industrie, iandbouw, diensten .... 79 

Industrie 4 
Mijnbouw — 
Metallurgie — 
Bouwmaterialen 1 
Houtindustrie — 
Glas en aardewerk — 
Chemische industrie — 
Metaal- en machine-industrie .... —  
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel 1 
Elektronische en elektrolechnische 
industrie — 
Voedingsmiddelen — 
Textiel en leer — 
Papierpulp en papier — 
Rubber en kunststol verwerkende 
industrie — 
Overige Industrie — 
Bouwnijverheid — 
Industrieterreinen en industriehallen 2 

Landbouw, bosbouw, vlsserij 1 

Diensten — 
Toerisme — 
Onderzoek, ontwikkeling — 
Overige diensten — 

Globale kredieten 74 

Totaal 172 

(1) an (3) Zte noien bi] tabe! 1Θ. 1. 

Milj. Ecu Aantal Mill. Ecu Mil], Ecu 

2 377,1 60,6 170 64,9 2 350,5 66,4 

775.0 19.8 

643,3 

230,1 

637,2 

91,5 

409.3 

147.6 
32,9 

21.1 
141.0 
66.7 

365.7 
63.6 

302.1 

282.2 
79,9 

202.3 

361,1 

230,1 

16,4 

5.9 

16,2 

2.3 

10,5 

3.8 
0.9 

0.5 
3.6 
17 
9.3 
1.6 
7.7 

7.2 
2,0 
5,2 

9,2 

5,9 

775,0 21,9 
409.3 11,6 

147.6 
32.9 

21.1 
141.0 
667 

365.7 
63.6 

302.1 

47 
0.9 

0.6 
4.0 
1.9 

10,3 
1.8 
8.5 

4.2 
4,2 

4.2 

24,3 
24.3 

647.5 18,3 
286.4 8.1 

79,9 2.3 
206.5 5.8 

361,1 10,2 

254,4 72 
254,4 7.2 

167 36,4 673,6 19,0 

1545,0 39.4 4 066 1156,5 1191,8 33,6 

15,9 0.4 3 686 1 061,6 1 077.5 30,4 

6,8 0.2 

5.4 0.1 

3.7 0.1 

35 
36 

142 
301 
93 

180 
1 020 

120 

214 
369 
215 
417 

238 
135 
170 

1 

10,9 
19.0 
52.1 
68,3 
55,9 
70.1 

239,4 

40,6 

57.6 
135,6 
88.2 

104,6 

61.3 
27.7 
29,7 
0,6 

19,4 0,5 1 

399 

0,1 

94,8 

19,5 

94,8 
133 

266 

35,6 

592 

10,9 
19.0 
58,9 
68,3 
55,9 
70.1 

239,4 

46,0 

57.6 
135,6 
88.2 

104,6 

61.3 
27.7 
29,7 

4,3 

35,6 

59,2 

0.5 

2.7 

1 509,7 38,5 

0.3 
0.5 
1.7 
1.9 
1.6 
2.0 
6.8 

1,3 

1.6 
3,8 
2,5 
3.0 

1.7 
0,8 
0,8 
0,1 

1.0 

1.7 

3 922,1 (3) 100,0 4 256 1 221,4 3 542,3(3) 100,0 
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Tabel 18.3: Kredietverlenlng voor eigen rekening en uit het nieuwe instrument in de Gemeenschap 1980—1984 ( ;̂ 

Onderverdeeld naar sector 

Kredieien en garant 
Toewijzingen uil 

globale kredieten Totaal 

Aanial Mil|. Ecu % Aanial Mil|. Ecu Mil|. Ecu % 
Energie, verbindlngen en overige 
infrastructuur 681 16139,1 72.7 1 444 671,7 15 961,5 75,6 

Energie  259 7 249,1 32,7 190 254,2 7 503.3 35,5 
Produklie  193 5 245.2 23,6 165 218,1 5 463,3 25,9 
Kernenergie  54 2 713.9 12.2 — — 2 713,9 12.9 
Thermische centrales  27 590.1 2.7 — — 590,1 2.8 
Waterkrachtcentraies  24 587,5 2.6 49 31,1 618,6 2.9 
Geothermische centrales en 
warmtecentrales  24 212.5 1,0 29 89,0 301,5 1.4 
Gas-en oliewinningi^)  55 1025.1 4.6 87 98,0 1 123.1 5.3 
Vaste brandstoffen  9 116,1 0.5 — — 116,1 0.6 
Transport  65 2 003.9 9,1 25 36,1 2 040,0 9,6 
Elektriciteitsleidingen  25 674.8 3.1 23 33,2 708.0 3.3 
Olie- en gasleidingen  40 1329,1 6.0 2 2,9 1332.0 6.3 

Verbindingen  190 4 903,8 22,1 1 075 330,3 5 234,1 24,8 
Vervoer  122 2 314,1 10,4 1 075 330,3 2 644,4 12.5 
Spoorwegen  15 410.8 1.9 7 8.2 419.0 2.0 
Autowegen  75 1535.2 6.9 1037 293,6 1828,8 8.7 
Scheepvaart  18 98.3 0.4 30 28.3 126,6 0.6 
Luchtvaart  24 269.8 1.2 1 0,1 2œ.9 1.3 
Telecommunicatie  66 2 589,7 11.7 — — 2 589,7 12,3 

Waierprojeclen  113 1 760,6 7.9 8 43,0 1 803,6 8.6 
Verbelering van de landbouw . . . . 31 363,9 1,6 — — 363.9 1.8 
Watervoorziening en afvalwaterzuivering 82 1 396,7 6.3 8 43,0 1 439,7 6,8 

Overige infrastructuur  79 1 376.3 6.2 171 44,2 1 420.5 6,8 

Globale kredieten infrastructuur en 
energie  40 849,3 3,8 — — — — 

Industrie, landhoiiw, dlensten . . . . 407 6 064,2 27,3 10 352 3 296,2 5154,0 24,4 

Industrie  147 1 697,5 7.6 9101 2 895.3 4 592,8 21,8 
Mijnbouw  — — — 195 56,9 56,9 0.3 
Metallurgie  3 62,2 0,3 122 82,8 145.0 0,7 
Bouwmaterialen  15 178,4 0,8 647 252,1 430,5 2.0 
Houtinduslrie  1 4,2 — 859 176,0 180.2 0.8 
Glas en aardewerk  9 87,3 0.4 212 137,9 225.2 1.1 
Chemische industrie  16 119,2 0.5 463 243.6 362,8 1.7 
Metaal- en machine-industrie . . . . 24 233,3 1.1 2143 550,1 783,4 3.7 
Aulomobielindustrie en produklie van 
transportmaterieel  26 570,4 2,6 308 123,6 694,0 3,3 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  11 92,9 0,4 471 151,1 244.0 1.2 
Voedingsmiddelen  22 148,3 0,7 1 264 477,7 626,0 3,0 
Textiel en leer  4 28,2 0,1 495 186,2 214,4 1.0 
Papierpulp en papier  4 23,8 0.1 760 200,8 224,6 1,1 
Rubber en kunslstof verwerkende 
industrie  3 23,0 0.1 544 155,5 178.5 0,8 
Overige industrie  1 2,4 — 264 53,9 56,3 0.3 
Bouwnijverheld  — — — 352 46,4 46,4 0.2 
Industrieterreinen en industriehallen 8 123,9 0,5 2 0.7 124.6 0,6 

Landbouw, bosbouw, visserij  4 81.8 0.4 225 86,9 168,7 0,8 

Diensten  13 78.5 0,4 1026 314,0 392,5 1.8 
Toerisme  4 10,0 — 618 199.7 209,7 1,0 
Onderzoek, ontwikkeling  2 7.4 — — — 7.4 —-
Overige dlensten  7 61,1 0.3 408 114.3 175.4 0,8 

Globale kredieten  243 4 206,4 18,9 — — — — 

Totaal  1088 22 203,3 (3) 100,0 11796 3 967,9 21115,5(3) 100,0 

('). (2) en (3) Zie noter» bi| tabe! 18,1 
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label 19: Globale kredîeten en daarult toegewezen bedragen In de Gemeenschap van 1980 tot 1984 
Onderverdeeld naar economische doelstelling en naar land 

Globale kredieien (') Toewijzingen 
19Θ0—1984 1980—1984 

Aantal Mil|. Ecu Aantal Milj. Ecu 

REGIONALE ONTWIKKELING — INDUSTRIE 
llalië  63 1 479,8 2 653 1 192,0 
Ghekenland  17 259,0 270 188,5 
ieriand  17 158,0 1 249 148,2 
Frankrijk  28 288,2 (2) 1 466 261,8 
Verenigd Koninkrijk  13 159,2 168 69,5 
Denemarken  7 33,1 114 30,6 
België  3 24,0 18 24,0 

REGIONALE ONTWIKKELING — INFRASTRUGTUUR 
Voor eigen rekenlng 
Frankrijk  15 340,9 1 092 348,0 
Griekenland  1 31,5 2 11,6 
Italie  2 6.8 3 6,8 
Uit het nleuwe Instrument 
Griekenland  1 31,5 3 28,5 

Totaal regionale ontwikkeling  167 2 812.2 7 038 2 309,5 

RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK 
Voor eigen rekening 
Industrie 
Italië  15 221.0 191 175,2 
Frankrijk  3 53.9 121 41,8 
Griekenland  1 9.8 9 6,8 
Denemarken  1 6.1 — — 
Ieriand  1 4,5 7 1,3 
infrastructuur 
italië  11 239,9 116 156,1 
Denemarken ....   4 51.1 6 10,2 
Frankrijk  3 87.7 55 74,1 
Ult het nleuwe Instrument 
Industrie 
Italië  2 22.5 33 17.3 
Infrastructuur 
Frankrijk  1 36,4 167 36,4 
Italië  2 23,6 — — 
Totaai ratloneel energieverbrulk  44 756,5 705 519,2 

PRODUKTIEVE INVESTERINGEN VAN HET MIDDEN- EN 
KLEINBEDRIJF 
Ult het nleuwe Instrument 
Italië  23 847,5 1 140 641,9 
Frankrijk  36 485,7 2 564 425,1 
Verenigd Koninkrijk  7 78,6 165 25.4 
Denemarken  5 59,1 184 46,8 
Griekenland  1 16,3 — — 
Total produktleve investeringen van het midden- en 
kielnbedii)( 72 1 487,2 4 053 1 139,2 

Totaal voor eigen rekening  205 3 454,5 7 540 2 746,5 
Totaal uit het nieuwe instrument  78 1 601,2 4 256 1 221,4 

Totaal generaal  283 5 055,7 11 796 3 967,9 

(η Totaatbedrag der geopende globale kredieien. 
(2) Waarvan 18,1 miijoen tevens wegens ..modernisenng en omschakeiing". 
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Jabel 20: Toewijzingen uit globale kredleten In de Gemeenschap In 1984 en van 1980 tot 1984 
Onderverdeeld naar gebied en economische doelstelling 

1984 1980—1984 19ß4 
Aantal Milj. Ecu Aantal Mil], Ecu 

REGIONALE ONTWIKKELING — INDUSTRIE 
Beigle  18 24,0 
Antwerpen  3 4,5 
Henegouwen  5 8,2 
Limburg  1 0,9 
Luik  4 3,7 
Luxemburg  1 0.8 
Namen  1 1,2 
Oost-Vlaanderen , . . , 2 2,7 
West-Vlaanderen .... 1 1,9 

Denemarken  25 7.8 114 30,6 
Ten Posten van de Grote 
Belt (zonder Kopenhagen) . 2 0.3 15 3,1 
Ten Westen van de Grote 
Belt 23 7.5 99 27,5 

Griekenland  74 57,8 270 188,5 
Aegaeische eilanden (oost) 1 1.1 9 9.6 
Cenlraal Griekenland (oost) 13 7.6 65 33.4 
Centraalen West-Macedonie 16 14.7 53 38.5 
Epirus  3 2.0 8 6.7 
Kreta  1 0.3 16 13.6 
Multiregionaal  3 13.4 12 22,0 
Oost-Macedonië .... 3 1.6 20 10.8 
Peloponnesus-Centraal 
Griekenland (west) . . . 17 7.3 44 22.2 
Thessalle  12 7.3 32 26.6 
Thracië  5 2.5 11 5.1 

Verenigd Konlnkrljk . . 43 18,1 168 69,5 
East Midlands 2 2.1 10 6.3 
Noord-Engeland .... 5 2.2 21 11,8 
Noord-Ierland  6 4.2 19 8.6 
Noordwest-Engeland . . 8 1.0 31 4.5 
Scholland  3 0.7 14 5.6 
Wales  3 0.3 23 4.8 
Yorkshire en Humberside . 7 2.2 33 16,3 
Zuidwest-Engeland . . . 9 3.3 17 11.6 

Aantal Mili Ecu 
1980 1984  

Aantal Milj. Ecu 

Totaal Regionale ontwikkeling — Industrie (voor eigen rekening) 

lerland  53 6,6 1 249 148,2 
FrankrIJk 906 148,4 1 466 261,8 
Aquitanie  100 14,2 171 25,7 
Auvergne  78 11,6 136 21.6 
Bretagne  143 26,6 249 52,0 
Centraal-Frankrijk . . 9 2,0 13 2.6 
Ghampagne-Ardennen 4 0,3 5 0.3 
Corsica 8 2.2 28 5,7 
Elzas  2 0,3 2 0.3 
Franche-Comté , . . — — 1 0.1 
Languedoc-Roussillon 73 12,2 88 15,8 
Limousin  49 6.1 67 9.0 
Loire-regio .... 87 14.1 145 26,2 
Lotharingen .... 47 9.5 75 13.0 
Midi-Pyrénées . . . 83 11.3 110 18.7 
Neder-Normandië . . 30 5.9 66 11.2 
Nord-Pas-de-Calais 67 14.2 91 20.0 
Opper-Normandië . . 10 1.7 16 4.0 
Picardië  3 0.6 28 7.4 
Poitou-Charentes . . 77 11.8 126 22.6 
Provence-Côte d'Azur 5 0.7 9 1.8 
Rhône-Alpen . . . 31 3.1 40 3.8 
Italie  769 412,8 2 653 1 192,0 
Abruzzen  48 34,7 207 107,2 
Apuliè  46 37.7 272 111,8 
Basilicata  8 4,4 45 13,1 
Calabrie  66 33,6 168 56,3 
Campanië .... 170 85.9 453 239,1 
Friuli-Venezia Giulia 6 6.9 68 27,9 
Latium  72 56,5 257 171,6 
de Marken .... 61 18,6 196 77.8 
Molise  18 10,2 53 24.0 
Sardinië  21 15.1 206 65.4 
Sicilië  65 22.8 281 86.5 
Toscane  70 34.0 157 63,8 
Trentino-Alto Adige 44 26,9 102 60.8 
Umbrië  56 15,7 154 68,9 
Veneto  18 9.8 34 17,8 

1870 649,5 5938 1 914,6 
REGIONALE ONTWIKKELING -- INFRASTRUCTUUR Lotharingen .... 6 2.7 6 2.7 

Midi-Pyrénées . . . 104 22.5 334 63,3 
Frankrijk  493 142,4 1 092 348,0 Neder-Normandië . . 3 1.4 15 11.7 
Aqutlanië  70 21.2 116 38.0 Nord-Pas-de-Calais 25 8.6 101 46.6 
Auvergne  34 9.8 118 30,3 Opper-Normandië . . 20 8.1 28 11.9 
Bretagne  73 21.8 124 53.9 Picardie  14 2.1 14 2.1 
Centraal-Frankrijk .... 1 1.3 4 4.9 Poitou-Charentes . . 3 2.4 4 3.5 
Champagne-Ardennen . . 7 1.5 7 1.5 

3.5 

Corsica  17 2.8 19 3.8 Griekenland .... 2 11,6 2 11,6 
Franche-Comté .... 2 0.7 2 0.7 Centraal Griekenland . 2 11,6 2 11.6 
Ile de France  20 4.2 20 4.2 
Languedoc-Roussillon . . 33 12.4 77 25.7 Italie  3 6,8 3 6,8 
Limousin  17 3.7 30 6.9 Basilicata  2 2.7 2 2,7 
Loire-regio  44 15.2 73 36.3 Sicilië  1 4,1 1 4.1 
Totaal Regionale ontwikkeling — infrastructuur (voor eigen rekening) 498 160,8 1 097 ~~366Ä 
Totaal Regionale ontwikkeling — infrastructuur (uit het n ieuwe instrument) (Griekenland) . . 3 28,5 3 28,5 
Totaal Regionale ontwikkeling 2 371 838,8 7 038 2 309,5 
RATIONEEL ËNERGIEVERBRUIK — Voor eigen 

rekening 287 248,2 505 465.5 
Denemarken . . — — 6 10,2 

— Uit het nieuwe Griekenland . . — 9 6.8 
instrument 7 Iß 200 53,7 Italië  176 168,3 307 331,4 
Frankrijk — — 167 36,4 Frankrijk .... 111 79,9 176 115,8 
Italie 7 00

 

17,3 lerland .... — — 7 1.3 
Totaal Ratloneel energleverbrulk 294 250,0 705 519,2 
waarvan industrie  161 97.0 361 242,5 
waarvan Infrastructuur  133 153.0 344 276,7 
PRODUKTIEVE INVESTERINGEN VAN HET MIDDEN- EN Denemarken .... 122 38,8 184 46,8 
KLEINBEDRIJF Frankrijk  1 722 287.3 2 564 425,1 
Uit het nieuwe instrument Italië  658 344.7 1 140 641,9 

Verenigd Konlnkrljk 91 14.4 165 25,4 
Totaal Produktieve Investeringen van het midden- en kleinbedrijf . 2 593 685,2 4 053 1 139,2 
Totaal Generaal  5 258 1 773,9 11 796 3 967,9 
voor eigen rekening  2 655 1 058.4 7 540 2 746.5 
uit het nieuwe instrument  2 603 715.5 4 256 1 221,4 
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Tabe! 21 ; Kredietverlenìng in de Mìddellandse-Zeelanden van 1980 tot 1984 
Onderverdeeld naar land en herkomst der middeien 

Voor eigen rekening Uli begfotingsmiodeien 

Mil], Ecu Mill- Ecu % Mdj. Ecu 

Toiaal 

Kandidaat-landen 784,0 50,6 — — 784,0 44,5 
Spanje 390,0 25,2 — — 390,0 22,1 
Portugal 394,0 25,4 — — 394,0 22,4 

Overfge landen  766,8 49,4 209,5 100,0 976,3 55,5 

Middellandse Zee inoord) ( ^ ) 314,0 20,2 174,0 83,0 488,0 27,8 
Joegoslavie 260,0 16.7 — — 260,0 14,8 
Turkije 54,0 3.5 174,0 83,0 228,0 13,0 

Maghreb-landen 176.0 11.4 21.5 10,3 197,5 11,2 
Algerije 30,0 1.9 — — 30,0 1,7 
Marokko  120.0 7.8 5.0 2.4 125,0 7,1 
Tunesië  26,0 1.7 16,5 7.9 42,5 2.4 

Machrak-landen 206,8 13,3 10.0 4.8 216,8 12,3 
Egypte  115,5 7.4 3.0 1.4 118,5 6,7 
Jordanie  33,0 2.1 7.0 3.4 40,0 2.3 
Libanon  20,0 1.3 — — 20,0 1.1 
Syrie  38,3 2.5 — — 38,3 2.2 

Overige  70.0 4.5 4.0 1,9 74,0 4,2 
Cyprus 20.0 1.3 4.0 1.9 24,0 1.4 
Israël  50,0 3.2 — — 50,0 2.8 
Malta — — — — — — 

Totaal 1550,8 100,0 209,5 100,0 1 760,3 100,0 

(1) H ierbi) komt nog 101,0 miljoen, voor eigen rekening toegekend m Gnekenland m 1980. 
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label 22; Kredìetverlening in de Middellandse-Zeelanden van 1980 tot 1984 (^) (^) 

Onderverdeeld naar sector 

Geopertûe kredieten 
Toewi|Zingen uil 

globale kredieten Totaal 

Aantai t^ilj. ECU % Aanial M<lj. Ecu Mil). Ecu % 

Energie, verbindingen en ovMlge 
infrastructuur 56 1 211,9 68,8 45 54,1 1193,0 71.7 

Energie  25 557,6 31,7 4 6.2 563,8 33,9 
Produktie 17 391,1 22,2 3 6.0 397,1 23,9 
Thermische centrales   10 202,0 115 — — 202.0 12.1 
Waterkrachtcentraies 4 139,0 7.9 — — 139.0 8.4 
Gas- en ollewinning 3 50,1 2.8 1 0.7 50.8 3.1 
Vaste brandstoffen — — — 2 5.3 5.3 0.3 
Transport 8 166.5 9.5 1 0.2 166,7 10,0 
Elektriciteitsleidingen 7 151,5 8.6 1 0.2 151.7 9.1 
Olie- en gasleidingen 1 15,0 0.9 — — 15,0 0.9 

Verbindingen 17 505,3 28,7 15 10,3 515,6 31,0 
Vervoer 17 505,3 28,7 15 10,3 515,6 31.0 
Spoorwegen 5 178,3 10,1 — — 178,3 10.7 
Autowegen 7 229,0 13,0 15 10.3 239.3 14.4 
Scheepvaart 3 63,0 3,6 — — 63.0 3.8 
Luchtvaart 1 35,0 2.0 — — 35.0 2.1 

Walerprojecten 6 59,0 3.3 15 17.7 76.7 4.6 
Verbetering van de landbouw .... 1 20,0 1.1 — — 20.0 15 
Watervoorziening en afvalwaterzuivering 5 39,0 2.2 15 17,7 56,7 3.4 

Overige Infrastructuur 1 17,0 1,0 11 19,9 36,9 25 

Globale kredieten 7 73,0 4.1 — — — — 

industrie, landbouw, diensten .... 46 548,4 31,2 753 388,5 470,4 28,3 

Industrie 8 51,9 3,0 680 353,0 404.9 24,3 
Mijnbouw — — — 27 13,1 13,1 0.8 
Metallurgie  — — — 12 7.8 7.8 0.5 
Bouwmaterialen 3 37,5 2,1 70 47.5 85,0 5.1 
Houtindustrie — — — 68 29,6 29,6 1.8 
Glas en aardewerk 1 1.9 0.1 25 17,7 19,6 1,2 
Chemische industrie  2 5.5 0,3 54 42,4 47.9 2.9 
Metaal- en machine-industrie .... — — — 98 49,9 49,9 3.0 
Automoblelindustrie en produktie van 
transportmaterieel  — — — 33 8.3 8.3 0.5 
Elektronische en eletrotechnische 
industrie  — — — 27 16,5 18,5 1.1 
Voedingsmiddelen  — — — 134 56,0 56,0 3.4 
Textiel en leer  — — — 47 14,2 14.2 0.8 
Papierpulp en papier  1 4.0 0,3 31 15,6 19,6 15 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  — — — 38 195 195 1.1 
Overige industrie  — — — 8 2.4 2.4 0.1 
Bouwnijverheid  — — — 5 4.7 4.7 0.3 
Industrieterrelnen en industriehallen 1 3.0 05 3 6.1 9.1 0,5 

Landbouw, bosbouw  4 30,0 1.7 17 2.9 32,9 2,0 

Diensten  56 32,6 32,6 2.0 
Toerisme  — — — 42 29.7 29.7 1.8 
Overige diensten  — — — 14 2,9 2.9 05 

Globale kredieten  34 466,5 26.5 — — — — 

Totaal  102 1 760,3 100,0 798 442,6 1663,4 100,0 

(1) Zie noot i bi| label 1. 
(2) Kredieten voor eigen rekenmg van de Bank (1 550.8 miiioen) en iransacties legen biizondere voonwaarden uii begrotingsmiddeien van de Lid-Staien ot de Gemeenschap 

en geboekt m de Speciale Sectie (20Θ.5 mil]oen). 
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Jabel 23; Kredietverlening in de landen In Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de 
landen en gebieden overzee (L.Q.O.) van 1976 tot 1984 (overeenkomsten van Lomé) 

Onderverdeeld naar land en herkomst der middelen (mil|. Ecu) 

Risicodragend kapitaal 
Voor θ igen rekening uit begrotingsmiddelen Totaai 0) 

Lomé 1 Lomé II Toiaal Lomé 1 Lomé II Totaai Lomé 1 Lomé II Totaal 

338,5 368,8 707,3 94,26 172,98 267,24 432,76 541,78 974,54 
192.5 139,1 331,6 41,14 49,46 90,6 233,64 188,56 422,2 

13,5 13,5 0.35 4.5 4.85 0,35 18,0 18,35 
8.0 8,0 7.93 — 7,93 15,93 — 15,93 
— — — 2.39 — 2,39 2,39 — 2,39 

16.0 — 16.0 2.25 16,03 18,28 18,25 16,03 34,28 
4.4 7,5 11.9 0.3 — 0.3 4.7 7,5 12,2 
8.0 — 3.8 3,8 — 3,8 3,8 

47,4 34,2 81.6 2.93 2,43 5,36 50,33 36.63 86,96 
— — 3.58 1.8 5,38 3,58 1.8 5,38 
7,4 3.5 10.9 0.29 2,2 2,49 7,69 5.7 13,39 
— — — 6,36 6,36 6,36 — 6,36 

25,0 — 25,0 — — — 25,0 — 25,0 
6,0 10,0 16.0 0,9 — 0.9 6.9 10,0 16,9 

50,0 40,0 90.0 — — — 50,0 40,0 90,0 
12,0 21,0 33,0 8,47 4,65 13.12 20,47 25,65 46,12 
16,3 4.4 20,7 5,25 2,43 7,68 21,55 6,83 28,38 

— 5.0 5.0 0,14 11,62 11,76 0,14 16,62 16,76 
32,6 109,7 142,3 24,96 39,22 64,18 57,56 148,92 206,48 

— — — 0,5 8,24 8.74 0,5 8,24 8,14 
— — — — 5,1 5.1 — 5,1 5,1 
— 32.0 32,0 — 2.5 2,5 — 34,5 34,5 

32,6 73,7 106,3 5,0 — 5.0 37,6 73,7 111,3 
— 4.0 4.0 3,32 0,48 3,8 3,32 4,48 7,8 

— 3,0 2,7 5.7 3,0 2,7 5,7 
— — — — 0,04 0,04 — 0,04 0,04 
— — — 7,5 — 7.5 7,5 — 7.5 
— — — 5,64 20,16 25.8 5,64 20,16 25,8 

113,4 120,0 233,4 28,16 84,3 112,46 141,56 204,3 345,86 
6.5 19.0 25,5 1.75 — 1,75 8,25 19,0 2725 
— — — 0,02 0,16 0.18 0,02 0,16 0,18 
— — — 1.0 2,26 3.26 1,0 2,26 3,26 
— — — — 12,5 12,5 — 12,5 12,5 

52,4 23,5 75,9 1.25 1,55 2.8 53,65 25,05 78,7 
— 0,1 3,0 3.1 0,1 3.0 3,1 

— — — 2,45 15,17 17.62 2,45 15,17 17.62 
14,5 — 14.5 1,55 9,5 11,05 16,05 9.5 25.55 
12,5 4.0 16.5 0,03 0.5 0.53 12,53 4.5 17.03 

— — 0,58 1.0 1.58 0,58 1.0 1.58 
— — — 0.25 9.56 9.81 0,25 9,56 9,81 
— — — 6,5 0,2 6.7 6,5 0.2 6.7 

12,0 7.0 19,0 1,15 — 1,15 13,15 7.0 20,15 
5.0 — 5.0 7.75 11,0 18.75 12,75 11.0 23,75 
— — — 0,35 10,0 10.35 0,35 10.0 10,35 

10,5 31.5 42.0 3,43 1,5 4.93 13,93 33.0 46.93 
— 35,0 35,0 — 5,4 5.4 — 40.4 40.4 
— — — — 1.0 1.0 — 1.0 1.0 

20,5 18.0 38.5 3,38 12,9 16,28 23,88 30,9 54.78 
3.0 — 3.0 — — — 3.0 — 3.0 
7,5 4.0 11.5 — — — 7.5 4.0 11.5 
— 2.0 2.0 — 0,6 0.6 — 2.6 2,6 

— 1.0 1.0 — 1.0 1.0 
2,4 2,4 — 2,4 2,4 

— — — 3,2 5,0 8,2 3,2 5,0 8.2 
4.0 4.0 — — — 4,0 4.0 

0,18 1,0 1,18 0,18 1,0 1.18 
— — — — 2.9 2.9 — 2,9 2.9 

10,0 8.0 18,0 — — — 10,0 8,0 18.0 
31,0 59.9 90,9 2.07 22,58 24,65 33,07 82,48 115.55 
24,0 12,0 36,0 0,17 1.8 1.97 24,17 13,8 37.97 

— — — 0.2 0.2 — 0,2 0.2 
7.0 47.9 54.9 1.9 13.8 15.7 8.9 61,7 70,6 
— — — — 2,32 2,32 — 2.32 2.32 

— — 0,13 0,13 — 0.13 0.13 
— 1,0 1.0 — 1.0 1.0 

— — — — 3,33 3,33 — 3,33 3,33 
390,0 446,7 836,7 99,71 208,46 308,17 439,71 655,16 1 144,87 

7,0 3,0 10,0 2,05 5,14 7,19 9,05 8.14 17,19 

397,0 449,7 846,7 101,76 213,6 315,36 498,76 663,3 1 162,06 

sbank 

AFRIKA 
West-Afrika 
Benin . , 
Burkina-Faso 
Gambia 
Ghana . . 
Guinee . . 
Guinee-Bissau 
Ivoorkust 
Kaapverdiè  
Liberia . . 
Mali . . . 
Mauritanië . 
Niger . . 
Nigeria . 
Senegal 
Togo 
Reg. ontwikkellng 
Midden-Afrika 
Burundi 
Cenirafhka 
Gabon . . 
Kameroen . 
Kongo . . 
Rwanda 
Sâo Tomé . 
Tsjaad . . 
Zaïre . . 
Oostelijk eri zuidefi/k Afrika 
Botswana . 
Comoren 
Djibouti . . 
Etiopië , . 
Kenya . . 
Lesotho 
Madagaskar 
Malawi . . 
Mauritius 
Seychellen 
Somalia 
Sudan . . 
Swaziland . 
Tanzania 
Uganda  
Zambia . . 
Zimbabwe .  
Reg. ontwikkelingsbank 
CARIBISCH GEBIED 
Reg. ontwikkelingsbank 
Barbados 
Belize 
Dominica 
Grenada 
Guyana . 
Jamaica  
Sint Lucia 
Sint Vincent 
Trinidad en Tobago 
STILLE OCEAAN 
Fiji 
Kiribati .... 
Papua-Nieuwguinea 
Tonga .... 
Tuvalu .... 
Vanuatu . . . 
West-Samoa . . 
A.C.S.-landen totaa 
L.G.O. 

Totaal 

(1) H ierbi) komen nog de bedragen. loegekend van 1964 tot 1976 krachiens de ovefeenkomsten van Jaoende. te weien 146,1 mjljoen voor eigen rekenmg van de Bank en 
142 mil|oen uii de middelen van het E.O.F. 
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Tabel 24: Kredietverlening in de landen In Afrika, hat Cariblsche gebled en de Stille Ocean (A.C.S.-landen) en de  
landen en gebleden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1984 (Overeenkomsten van Lomé) {') (2) 

Onderverdeeld naar sector 

Geopende kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 

Aantal Mii], Ecu Aantal Milj. Ecu Mil). Ecu 

Totaal 

Energie, verbindingen en overige 
infrastructuur 54 414,1 35,6 6 3.6 417,7 38,8 

Energie  41 335,5 28,9 5 2,6 338,1 31,4 
Produktie 36 282,5 24,3 4 2,0 284,5 26,4 
Kernenergie  / 15,0 1.3 — 15,0 1.4 
Thermische centrales   12 78,5 6,8 3 1.8 80,3 7.5 
Waterkrachtcentraies 17 139,9 12,0 1 0.2 140,1 13.0 
Geothermische centrales 1 9.0 0.8 — — 9.0 0.8 
Gas- en oHewinning (3) 5 40,1 3.4 — — 40.1 3.7 
Transport 5 53,0 4,6 1 0.6 53.6 5,0 
Elektriciteitsleidingen 5 53,0 4.6 1 0.6 53.6 5.0 

Verbindingen 11 54,0 4,6 1 1.0 55,0 5.1 
Vervoer 8 19,0 1.6 19,0 1.8 
Spoorwegen 1 10,0 0,8 — — 10,0 0.9 
Scheepvaart 7 9.0 0,8 — — 9,0 0.9 
Telecommunicatie 3 35,0 3,0 1 1.0 36,0 3.3 

Waterprojecten 2 24,6 2.1 — — 24,6 2.3 
Watervoorziening en afvaiwaterzuivering 2 24,6 2,1 — — 24,6 2.3 

Industrie, landbouw, dlensten .... 215 748,0 64,4 334 144,3 659,4 61,2 

Industrie 87 459,7 39,6 274 131,5 591.2 54,9 
Mijnbouw 9 123,7 10.6 9 4.1 127.8 11,9 
Metallurgie  6 31,5 2.7 9 4.0 35,5 3,3 
Bouwmaierialen 14 59,3 5.1 13 6.1 65,4 6,1 
Houtindustrie 1 3.2 0.3 18 10.4 13,6 1.3 
Glas en aardewerk 2 4.0 0,3 6 4.4 8,4 0.8 
Chemische industrie  11 46,9 4.1 13 8.6 55,5 5.1 
Metaal- en machine-industrie . . . . 1 0.5 0.1 21 7.8 8,3 0.8 
Automobielindustrie en p roduktie van 

0.8 

transportmalerieel  2 7.3 0,6 12 4,6 11.9 1.1 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  — — — 4 3,1 3.1 0.3 
Voedingsmiddelen  29 121,8 10,5 73 36,9 158.7 14.7 
Textiel en leer  9 36,9 3,2 41 16,0 52,9 4,9 
Papierpulp en papier  — — — 28 14,0 14,0 1.3 
Rubber en kunstsiof verwerkende 
industrie  3 24,6 2,1 24 11.2 35,8 3,3 
Overige industrie  — — — 3 0,3 0.3 

Landbouw  — — — 3 0.9 0.9 0.1 

Diensten  50 34.0 2.9 55 11,8 45,8 4,2 
Toerisme  7 19,3 1,7 38 9.7 29,0 2.7 
Studies en technische bijstand . . . 43 14,7 1.2 17 2,1 16,8 1,5 

Globale kredieten  56 232,9 20,0 — — — — 
Onlwikkelingsbanken  22 21,4 1.9 2 0.1 21.5 2,0 

Totaal generaal  269 1 162,1 (4) 100,0 340 147,9 1 077,1 (4) 100,0 

(') Zie noot 1 bij tabel 1. 
(2) Kredieten voor eigen rekenmg van de Bank (846,7 mii|oen) en risiccdragend kapiiaai uit begrotingsmiddelen van de Lid-Staien via bet Europese Oniwikkelingstonds, 

welke de Bank beheert m hei kader van haar Speciale Secne (315,4 miljoen). 
(3) Mel inbegrip van aardolieraffinage. 
(4) Net verschil tussen deze twee bedragen veriegenwoordigt het nog met loegewezen deel van lopende globale kredieten. 
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Voor Radere 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 
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rome 
Tel.: 4711-1 — Telex 611130 bankeu i 
Facsimiletel.: 474 58 77 

Contactbureau le Brüssel  
Wetstraat 227 — B-1040 Brüssel  
Tel.: 230 98 90 — Telex: 21721 bankeu b 
Facsimiletel.: 230 58 27 

Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk 
68. Pali Mail — London SW1 Y5ES 
Tel.: 839 3351 — Telex: 919159 bankeu g  
Facsimiletel.: 930 9929 

Contactbureau te Athene  
Odos Ypsilantou 13-15, GR-10675 Athene  
Tel.: 7249 811 — Telex: 22 2126 bkeu gr 
Facsimiletel.: 7249 814 

Aldaar kunnen ook de volgende publlkaties worden verkregerK 

Statuten en andere bepalingen betreffende de E.I.B. 
1981, 36 biz. (DA. DE. EN. FR. GR. IT. NL) 

Jaarverslag 
vanaf1958 
(DE, EN. FR, IT. NL, vanaf 1972 in het Deens en vanaf 1980 ook in het Gheks) 

E.1.B.-Mededellngen 
(zes maal per jaar) 
(DA, DE, EN, FR. GR. IT, NL) 

Europese Investeringsbank 1958—1983 
1983, 116 biz. (DA, DE, EN, FR. GR, IT. NL) 

Leningen en garanties in de LId-Staten van de Europese Gemeenschap 
1985, in voorbereiding (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT. NL, PT) 

De rol van de Europese Investeringsbank bI J de derde overeenkomst van 
Lomé 
1985, in voorbereiding (DA. DE. EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Honderd vragen en antwoorden 
1985, in voorbereiding (DA, DE, EN. ES, FR, GR. IT, NL. PT) 

Europese Investeringsbank: baslsgegevens (vouwblad) 
1985 (DA, DE, EN. ES. FR. GR. IT, NL. PT) 
De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promotors van de 
projecten. die toestemming hebben gegeven voor het maken van de in dit  
verslag gebruikte foto's. Een foto is afkomstig van aaa photo, Parijs. Overige 
foto's van B. Turbang, H, Bergmann en J. J. Schul. 
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