




De Europese Investeringsbank in 1985 en 1984 

Enkele kerngegevens 

Totale kredietverlening  
— kredieten en garanties voor eigen rekening  
— kredieten voor andere rekening (vallend in de Speciale Sectie) . . . 

Kredietverlening in de Gemeenschap  
— kredieten en garanties voor eigen rekening  

waarvan 
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italië  

— kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument  
waarvan 
kredieten met rentesubsidies voor de wederopbouw der aardbevings-
gebieden in Italië  

Kredietverlening buiten de Gemeenschap  
— kredieten voor eigen rekening  
— kredieten uit begrotingsmiddeien van de Gemeenschap  
Middellandse-Zeelanden  
waarvan Spanje, Portugal  
Landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan {A.C.S.-lan-
den) en de landen en gebieden overzee (LG.O.)  

Bedrag uitstaand aan kredieten en garanties voor eigen rekening op 
31 decomber  

Bedrag uitstaand in de Speciaie Sectie op 31 december  

Gepiaatst kapitaal  
waarvan gestört of te störten . . .  
Reserves, voorziening en saldo Verlies
en winstrekening  

Gepiaatst kapitaal  
waarvan gestört of te störten . . .  
Reserves, voorziening en saldo Verlies
en winstrekening  

op 31 december 1985,  
resp, 1984 

op 1 januari 1986 

Gedurende het jaar opgenomen middeien  

Ultstaande leningen o/g op lange en middellange termijn op 31 december 

Baianstotaai op 31 december (2) 

1985 

7184,6 
6 225,0 

959,6 

30,2 
883,7 

14,0 

660.2 
584.3 

75,9 
425,2 
260,0 

235,0 

2 971,1 

1984(1) 

(milj. Ecu) 

6 897,1 
5 627,7 
1 269.4 

6 524,4 6188,8 
5 640.7 5 007.0 

51,9 
1 181,8 

14,6 

708,3 
620,7 
87,6 

547.6 
220,0 

160.7 

33 290,9 31 167,4 

8198,2 7 551,3 

14 400,0 14 400,0 
1 465,7 1 465,7 

2 455,3 

28 800,0 
2 595,9 

3 227,9 

5 709,2 4 360,9 

26 735,8 25 007,0 

35 092,1 32 463,7 

(') Wegens statistische correcties verschiiien bedragen betreffende voorgaande boekjaren soms van vroeger gepubiiceerde cijfers over deze 
boekjaren. 

('} Zie noot A, sub 3, in bijlage E bij de jaarrekeningen op biz. 99, 
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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 besloten cm met terugwerkende kracht 
tot 1 januari 1981 de rekeneenheid van de Bank als volgt opnieuw te definië- 
Γβη: „De rekeneenheid wordt gedefinieerd als de Ecu die In gebruik is bij de 
Europese Gemeenschappen" (zie Publikatieblad van de Europese Gemeen-
schappen nr. L 311 d.d. 30. 10. 1981). 

Voor de samenstelling van het valutapakket van de Ecu wordt verwezen naar 
biz. 99. 

Voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen mid-
delen gebruikt de Bank gedurende elk kwartaal de koersen die golden op de 
laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal. In 1985 waren deze als volgt: 

Gedurende Gedurende Gedurende Gedurende 
1 e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

1 Ecu = 

DM 2.23176 2,23658 2,24895 2,21245 
Ffr. 6,83069 6,83117 6,85414 6.75146 
e 0,609846 0,584022 0,567748 0,589526 
pta 122,860 125,208 128,506 135,583 
lire 1 371,10 1 428,77 1 433,15 1 494,63 
f 2,51853 2,52306 2,53484 2,49411 
Bfr. 44,7168 45.0079 45,2655 45,8803 
Deense kr. 7,98805 7,99418 8,06607 8,04946 
drachme 91,0428 96,7198 99,9678 108,590 
esc. 120.344 126,153 128,984 138,805 
lers ε 0.715023 0,717068 0,717724 0,715963 
Luxfr. 44,7168 45,0079 45,2655 45,8803 
VS$ 0.708946 0,727107 0.734949 0,826221 
Zwfr. 1.83830 1.89593 1,88404 1,81025 
yen 178,052 182,213 183,113 179,083 
Ο. sch. 0,858808 1,03724 1,10105 1,17062 
Can. $ 0.935808 0,994319 1,00203 1,13234 
Libanees ε 6.28481 12,3608 11,5460 15,3264 
NZ$ 1.48782 1,56032 1,52006 1,50633 
Noorse kr. 6,44254 6,46762 6,47674 6,59613 

De koersen gebruikt voor opstelling van de balans en de jaarrekenlngen zijn 
die welke golden op 31 december van het betrokken boekjaar (zie bIz. 99). 



Kredietverlening in 1985 

De Bank verstrekt voornamelijk kredieten voor eigen rekening (uit middelen die in hoofdzaak worden  
verkregen op de kapitaalmarkten), alsmede garanties. Bovendien kan de Bank op grond van het commu 
nautaire economlsche en financiele samenwerkingsbeleid bepaalde transacties in derde landen verrichten  
in opdracht en uit middelen van de Gemeenschap, of ook — sinds 1979 — kredieten in de  
Lid-Staten toekennen uit de middelen van het nieuwe communautaire leningsinstrument. Dergelijke trans
acties worden buiten de balans geboekt In de Speciale Beetle; zij zijn evenwel begrepen in de statistie-
ken en verslagen die de Bank over haar activiteiten publiceert. voor zover het beslult tot toekenning van 
dergelijke bedragen tot de competentie van haar Raad van Bewind behoort. 

In 1985 heeft de Bank nieuwe kredieten verstrekt 
voor in totaal 7 184,6 mlljoen (^) tegenover 6 897,1 
miljoen in 1984 e n 5 923,3 miljoen in 1983 (^). Deze 
lichte nominale toeneming ( + 4.2 %) betekent in 
feite, dat de kredietverlening in volume vrijwel gelijk 
Is gebleven. De kredietverlening voor eigen rekening 
beliep 6 225 miljoen, hetgeen 11 % meer was dan in 
1984 (5 627,7 miljoen); die in het kader van de Spe-

(M Tenzii het legendeel i s vermeid. zt|n alle bedragen m dit versiag uilgedrukt m  
Ecu (zie biz β) In verband met afrondmgsverscNIlen komen opielltngen van 
alzonderii|ke bedragen niet allijd overeen met hun totalen. 
(2) Wegens slatistisctie correctles verschillen tsedragen betreffende voorgaande 
boekjaren soma van vroeger gepubliceerde cijfers over deze boekjaren. 

dale Beetle (zie biz. 92) beliep 959,6 miljoen tegen
over 1 269,4 miljoen In 1984 (— 24 %). 

Uit tabel 1 blijkt, dat een bedrag van 6 524,4 miljoen 
of 90,8 % van de totale kredietverlening bestemd 
was voor projecten in de Lid-Staten van de Ge
meenschap, waarvan 5 640,7 miljoen voor eigen re
kening en 883,7 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. 24) en die uit het nieuwe instrument aan de  
doelstellingen welke de Raad van de Europese Qe-

Tabel 1 ; Kredietverlening In 1985, van 1981 tot 1985 en van 1959 tot 1985 (^) 
Onderverdeeld naar herkomst der middelen en lokalisatie van het project 

1965 19Θ1—19β5(?) 1^9—1965(2) 

Mil). Ecu % Mil). Ecu % Mil). Ecu % 
Kredieten en garanties voor eigen rekening 
binnen de Gemeenschap 5 640,7 78,5 21 143.1 74,2 35 464,7 77.6 
waarvan garanties — — 3797 1.3 622.1 1A 
buiten de Gemeenschap 584,3 8.1 2 428,8 8,5 3 966,0 8,7 

Totaal 6 225,0 86,6 23 571,9 82,7 39 430,7 86,3 

Transacties van de Speciale Sectie (3) 
binnen de Gemeenschap uit het nieuwe 
communautaire leningsinstrument 883,7 12,3 4 595,9 16,1 5 070,6 11.1 
buiten de Gemeenschap uit de midde-
len van de Lid-Staten of de Gemeen
schap 75,9 1.1 347,7 1,2 1 191,5 2.6 

Totaal 959,6 13.4 4 943,6 17,3 6 262,1 13.7 

Totaal generaal 7184,6 100,0 23 515,5 100,0 45 692,8 100,0 
binnen de Gemeenschap 6 524,4 90,8 25 739.0 90,3 40 535,3 88,7 
buiten de Gemeenschap 660,2 9.2 2 776,5 9,7 5 157,5 11,3 

(1) De gegevens over längere Perioden moeten voorzpchiig worden geinterpreteerd. de cijfers zijn namelijk beinvloed door pri|swijzigingen en koersschomme-
lingen gedurende de betrokken periode. 

(2) Zie voetnoot 2 hierboven. 
(3) Met uitzondering van Euratom-kredieten en de leningen legen bijzondere voorwaarden op grond van de overeenkomslen van Lomé, die worden toegekend 

door de Commissie van Europese Gemeenschappen. 



Kredietverlening in 1985 

meenschappen heeft vastgelegd in zljn verschillende 
besluiten te dien aanzien sinds het nieuwe instru
ment in Oktober 1978 is ingesteld (zie biz. 25). 

projecten die voldoen aan de doeistellingen van de  
desbelreffende overeenkomsten en financiëie proto-
collen. 

Bülten de Gemeenschap is in totaal 660,2 miljoen 
ter beschikking gesteld, waarvan 584,3 miljoen voor 
eigen rekening en 75,9 miljoen ult begrotingsmidde-
len van de Gemeenschap: in 1984 was dit in totaal 
708,3 miljoen. Deze daling is in hoofdzaak te wijten 
aan het ontbreken van kredieten in Joegoslavië. De  
toegezegde bedragen zijn ten goede gekomen van 

Ter financiering van de kredietverlening voor haar  
eigen rekening heeft de Bank in totaal 5 709,1 mil
joen op de kapitaalmarkten opgenomen (In 1984: 
4 360,9 miljoen). Hiervan is 5 268 miljoen verkregen 
door middel van openbare emissles en onderhandse 
plaatsingen tegen vaste rente, waarvan 468,7 miljoen 
via valuta- en renteswaps is omgezet in leningen te-

mlljoen Ecu 
Kredietverlening 

Kredieten voor eigen rekening 
in de Gemeenschap 
Kredieten in opdracht en 
garanties in de Gemeenschap 
Kredieten voor eigen rekening 
buiten de Gemeenschap 
Kredieten uit het nieuwe 
communautaire leningsinstrument 
Transacties uit begrotings-
middelen buiten de Gemeenschap 

79 80 81 82 83 84 86 
gemiddeld per laar 
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gen variabele rente. Voorts Is nog 374 miljoen ver-
kregen door de afgifte van commercial paper en 
56,5 mlijoen door directe plaatsing van leningen le 
gen variabele rente, zodat In totaal 899,2 mlijoen le 
gen variabele rente is opgenomen. dat wll zeggen 
15,7% van het totale bedrag. Tenslotte Is nog een 
bedrag van 10,6 miljoen gemobiliseerd door middel 
van door de Bank gegarandeerde participaties van 
derden in haar kredietverienlng. 

Wegens voor eigen rekening verstrekte kredieten is  
in 1985 5 898,6 miljoen uitbetaald, waarvan 5 343,2  
mlijoen in de Gemeenschap en 555,4 mlijoen daar-
bulten. Het aan kredieten en garanties voor eigen  
rekening ultstaande bedrag C) Steeg van 31 137 mil
joen op 31 december 1984 tot 33 290,9 miljoen op 
31 december 1985, of met 7%. In noot 2 bij de b lj-
lage Β van de jaarrekeningen (zie biz. 97) wordt een 
overzicht gegeven van de voornaamste garanties die 
hierop zljn verkregen. 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1985  
35 092,1 mlijoen tegenover 32 463,7 miljoen eind 
1984 (zie hiervoor ook bIz. 86 en bijlage E, noot A, 
sub 3, bij de jaarrekeningen). 

De uitbetalingen krachtens toezeggingen ult mldde-
len van de Gemeenschap beliepen 1 095,4 miljoen, 
waarvan 1 043,8 miljoen betrekking had op kredieten 
uit het nieuwe instrument en 51,6 miljoen op finan-
cieringsovereenkomsten betreffende projecten in de 
landen in Afrika, het Cahbische gebied en de Stille  
Oceaan, aismede bepaaide landen in het Mlddel-
tandse-Zeegebied. 

Het uitstaande bedrag (^) in de Speciale Sectie 
Steeg van 7 551,3 miljoen op 31 december 1984 tot  
8 198,2 mlijoen op 31 december 1985, of met 8,5 %. 

IM Oorspronkeli]K bedrag der versirekte kredieten en garanties, verminderd of  
— al naai omsiandigheden — vermeerderd rnet allo ssmgen opzeggingen, an-
nuleringen, kœrsaanpassmgen en. wal de kredietveriening voor eigen rekening 
betrefi. deelnemingen van de rden m kre dieten (zie noot 3 bi| bijiage ß van de 
laarrekeningen op biz. 97) 

De economische achtergrond 
De Bank heeft deze activitelten in het versiagjaar 
ontplooid bij een teruglopende groei van de produk-
tie in de geïndustrialiseerde landen (2,7 % tegenover 
4.9% in 1984). De belangrijkste factor hierblj was  
een duldelljke achteruitgang van de groei in de V. S. 
en — in mindere mate — in Japan, terwijl in de 
Europese Gemeenschap sprake was van consollda-
tle van de bereikte matige groei (2,3 % in 1985 tegen
over 2,1 % in 1984; zie tabel 2, bIz. 12). De meeste 
geïndustrialiseerde landen zetten In 1985 hun anti-
inflatiebeleid voort door begrotingstekorten te be-
perken en de monétaire teugels siechts in geringe  
mate te vieren. 

De inflatie, gemeten aan het consumptiephjspeil, 
bleef in de V. S. met een stijging van ca. 3 % vrijwel 
stable! en liep in de Gemeenschap verder terug van 
6,1 % tot 5,3 %. De financiële markten hebben de da-
ling met 20 % van de effectieve dollarkoers tussen 
februarl en december zonder grote spanningen kön 
nen verwerken; deze daling had voorts het gunstige  
effect de protectionistische druk in de V. S. tegen te 
gaan. Deze ontwikkeling van de dollarkoers gaf in 
1985 geen aanleiding tot aanpassing van de spil-
koersen binnen het Europese Monétaire Stelsel 

(E.M.S.). Siechts de waarde van de Itallaanse lire 
moest In jull worden aangepast, maar dit was in de 
eerste plaats een gevolg van andere factoren die 
niet samenhingen met de dollar. 

De wereldeconomie blijft echter ernstige oneven- 
wichtigheden vertonen. Europa gaat nog altljd ge 
bukt onder een grote werkloosheid, hoewel de to 
tale Werkgelegenheid voor de tweede maal le ts toe-
nam. De werkloosheid in de Gemeenschap steeg 
van 10,7 % in 1984 tot 11 % In 1985. De aanhoudend 
grote tekorten In de overheidssector en op de lo-
pende rekening van de V. S. beïnvioedden de inter 
nationale handels- en kapitaaistromen. Het tekort op  
de lopende rekening van de V. S. bedroeg ca. Ecu 
150 miljard, terwijl Japan een overschot had van  
64 miljard en de Gemeenschap een van 17 miljard. 

De schuldenpositie van vele ontwikkelingslanden 
blijft gevaarlljk voor de wereldeconomie, hoewel de 
niet-olleproducerende landen erin slaagden de te
korten op hun lopende rekeningen terug te brengen. 
In een aantal landen is met aanzientijk succès ge-
streefd naar structurels aanpassingen door middel 
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van een combinatie van liberaliserende maatregelen  
en een anti-inflatoir beleid. In andere landen zoekî  
men echter nog steeds naar middeien cm de bevor-
dering van de zo gewenste economische groel te  
verzoenen met het totstandbrengen van extern 
evenwicht. 

Er speien bovendien belangrljke factoren mee, die  
de ontwikkellngslanden niet kunnen beinvloeden.  
Eén van die factoren is de hoge rentevoet. die overl- 
gens mede de schuldencrisis heeft doen ontstaan.  
De daling van de dollarkoers mag in dit kader  
gunstig worden genoemd, ook wegens de daarmee 
verband houdende daling van de rentevoeten; een 
groot deel van de schulden van deze landen is im
mers aangegaan tegen varlabele rente en luidt veelal 
in dollars, zodat deze ontwikkeling hun schulden

dienst verlicht. Daarentegen leidde de geringere stij-
ging van de bedrijvigheid in de V.S. in 1985 tot 
teruglopende groei van de uitvoer van de ontwikke-
ilngslanden. Daarnaast tast ook de algemene daling 
van de grondstofprijzen de exportopbrengsten van 
deze landen aan. Het effect van deze prijadallng  
werkt echter in meerdere richtingen. Een daling van 
de olieprijzen verbetert namelijk de ruilvoet en de 
groeivooruitzichten van zowel geïndustrialiseerde  
landen als van niet-olieproducerende ontwikkelings-
landen. Olieproducerende landen met grote buiten-
landse schulden kunnen hierdoor echter weer juist 
in moeilijkheden komen. Verbetering van de ruilvoet 
van geïndustrialiseerde landen door een lager prijs-
peil van andere grondstoffen dan olie werkt integen-
deel weer in het nadeel van de ontwikkelingslanden 
die geen olie produceren. 

labe! 2: Economische kerngegevens E.E.G. — V.S. — Japan 

E.E.G. V.S. Japan 

1981 1982 1983 1984 1985* 1981 1982 1983 1984 1985* 1981 1982 1983 1984 1985· 

Jaarlijkse mutatie, 
voiume-% 

Bruto binnenlands 
5,8 5,0 Produkt (b.b.p.) (') -0,2 06 12 2.1 2,3 2,5 -2,1 3,7 6,8 2,5 4.0 3,3 3,4 5,8 5,0 

Bruto investeringen 
in vaste activa -4.7 -1.5 02 2,3 1.4 1.1 -6,6 82 18,0 52 3.1 0.9 -0,2 5,7 52 

B.b.p, per hoofd 
Volume-indexcijler 
(E.E.G. Î980 » 100) 99,5 99,8 100,8 102,7 105,0 143,0 137,4 140,1 148,8 151,1 1042 106,4 109,0 113,9 118,8 
KoopkfÄJht-
pariteiten 8613 9 728 10 587 11 414 n.a. 12 668 13401 14 717 16 530 n.a. 9 233 10 397 11460 12 604 η.a. 
Ecu 8180 8901 9 519 10176 10 907 11426 13378 15 689 19456 21 258 8918 9 349 11 116 13 203 13 786 

Investeringen m % van 20,0 192 18,7 18,7 18,5 17,8 16,5 16,8 17,9 172 30,7 29,7 26,7 27,8 29,1 
b.b.p. 
Prijsmutatie (consump· 

2,1 1,8 lleprijspeil) In % 116 9.Θ 7,8 6.1 5.3 8.4 56 4,5 32 3,1 4,4 2,6 1,9 2,1 1,8 
Pfoduktiviteits-
wijziging (2) 1.1 1,5 2,0 2,1 1.8 2.6 -1.3 2.4 2,6 0.5 3,1 2,3 1,6 52 4.0 

Handelsbalans 
(fob/fob) 

in miliard Ecu -12 32 11,9 11,9 18,3 -25,0 -37,3 -^,6 -137,2 . -169,1 17.9 18,5 35,4 56,1 70,8 
Financieringstekort 
overheidsseclor 

(% b.b.p.) -5.4 -5,6 -5,5 -5,4 -52 -0.9 -3,8 -4.1 -3,4 -3,9 -4.0 -3,6 -3,5 -2,7 -1.7 

% Mutatie 
werkgelegentieid -12 -1,0 -0.8 02 0.4 0,8 

σ> ο
 

I 1,3 4,1 2.0 0.8 1,0 1.7 0.6 1,0 
Werkloosheid % 7,4 9,0 10,1 10,7 11.0 7.6 9,7 9,6 7,5 7,3 2,2 2,4 2,7 2,7 2,5 

(1) B.b.p. voor de E.E.G, en bruto nationaal produkt voorde V.S. en Japan. 
(2) Bruto binnenlands produkt per werkende 
' Ramlngen 
Bronnen: E.E.G. ; O.E.S.O. 
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De olieprijzen daaiden in 1985 en in het begin van 
1986 veel meer dan de prijzen van andere grondstof-
fen. Het ziet er dus naar u it, dat de gevolgen van de 
ruilvoetveranderingen voor de netto-uitvoeropbreng-
sten van niet-olieproducerende ontwikkelingsianden 
in het algemeen positief zijn. Het tegendeel geldt 
voor de olieproducerende landen; de lange-termijn-
effecten voor de exportopbrengsten van deze lan 
den kunnen echter nog moellijk worden geschat, 
gezien de gevolgen die deze ontwikkelingen op de 
lange duur voor de wereldproduktie en wereldhandel 
kunnen hebben. 

Het begrotingsbeleid in de Verenigde Stateri bleef  
in 1985 expansief gericht en ook het monétaire be- 
leid werd wat minder strak, vooral in de tweede helft 
van het jaar. Dit kwam mede tot uiting in een snel-
lere groei van de geldhoeveelheld en een daling van 
de rentevoeten, gedeeltelijk ook omdat de Federal  
Reserve de geconstateerde vermindering van de 
omioopsnelheid van het geld als permanent be-
schouwde. De groei van de produktie liep terug van 
6,8% in 1984 tot 2.5% in 1985 als gevolg van een 
achteruitgang van de uitvoerstijging en een mindere 
groei van de binnenlandse vraag. vooral wat betraft 
investeringen in vaste activa — die in 1985 met  
5,2% Stegen tegenover met 18% in het vooraf-
gaande jaar — en voorraadvorming. De investerin
gen namen trager toe, met name die van de 
verwerkende industrie. Meer In het algemeen begon 
het effect van de in 1983 en 1984 ingevoerde fiscale  
stimulansen te slijten. Een gevolg van dit alles was. 
dat de werkloosheid nauwelijks verder daalde en bij 
7.3 % bleef steken. Aanhoudende loonmatiging, con-
currentie van invoerzijde en deregulering in som-
mige sectoren (telecommunicatie, lucht-, weg- en  
spoorvervoer) hadden een stabiliserende invioed op 
het prijspeil. 

In Japan werd het beleid tot beperking van het 
tekort van de overheidssector voortgezet. Dit tekort 
daalde van 2,7 % van het bruto nationale produkt 
(b.n.p.) in 1984 tot 1,7% in het verslagjaar. Het mo 
nétaire beleid bleef strak om te voorkomen dat een 
verzwakking van de yen op de verschillende export
markten tot protectionistische maatregelen zou lei
den. Desondanks bleef de produktie sterk groeien, 
hoewel het groeipercentage daalde van 5,8 % in 
1984 tot 5% in 1985. Deze lichte achteruitgang was 
vrijwel geheel toe te schrijven aan de uitvoer, daar 
deze te lijden had van de geringere dynamiek van de 
Noordamerikaanse markten. Het volume van de uit
voer nam echter toch met 7,6 % toe en de lopende 
rekening leverde nog steeds een positieve bijdrage 

tot de groei. De toeneming van de binnenlandse 
vraag bleef onveranderd op 3,8%; in het bijzonder 
de investeringen in bedrijfsuitrusting leverden hier-
toe een grote bijdrage (+ 10,7 %). Het inflatietempo 
hoorde tot de laagste In de geïndustrialiseerde  
wereld, tenwijl de werkloosheid ook in 1985 verder 
daalde tot 2,5 %. 

In de Europese Gemeenschap nam de binnen
landse vraag in 1985 vrijwel evenveel toe als in 1984.  
Een daling van de investeringen in de bouwnijver-
heid werd gecompenseerd door een snellere stijging 
van de particulière consumptie en van de investerin
gen in bedrijfsuitrustingen. Hoewei de omvang van 
de wereldhandel minder sterk Steeg (5,3 % tegen
over 9.3 % in 1984), verdubbelde de bijdrage van de 
communautaire uitvoer tot de groei van de p roduktie 
(0.4 % van het b.n.p. tegenover 0,2 %). 

De inflatie liep voor het vijfde achtereenvolgende 
jaar terug. De inflatiepercentages in de Lid-Staten 
kwamen bovendien weer dichter bijeen te liggen, 
maar de verschillen bleven desondanks groot: van 
2,2% in Duitsland (comsumptieprijspeil) tot 18% in 
Griekenland. Een belangrijke bijdrage hiertoe le
verde het uiterst läge invoerprijspeil, hetgeen sa
menhing met zowel de depreciatie van de dollar als 
de toestand op de grondstofmarkten. De daling van 
de prijzen van ingevoerde ruwe olie tegen het eind 
van het jaar zai er vermoedelijk toe bijdragen, dat 
de stijging van het prijspeil zieh in 1986 verder 
matigt. 

Andere, sinds 1980 in Europa werkzame deflatoire  
factoren bleven ook in 1985 invioed ultoefenen. Het  
monétaire beleid in de meeste Lid-Staten was nog  
steeds gericht op prijsstabilisatie. De groei van de  
binnenlandse vraag bleef zeer matig. Voorts waren  
de loonstijgingen — met uitzondering van die in Ita
lie — ook dit jaar weer lager dan op grond van vroe-
gere ervaringen in herstelperiodes had kunnen wor 
den verwacht. Dit kan deeis een gevolg zijn van de 
ruimte op de arbeidsmarkt, maar deeis ook van een 
werkgelegenheidsverschuiving naar de diensten-
sector; beide factoren hebben de onderhandelings-
positie van de vakbonden ondergraven. Voorts zijn 
veelal maatregelen genomen om de flexibiliteit op de 
arbeidsmarkt te vergroten, die echter in de verschil
lende landen een zeer uiteenlopende draagwijdte 
hebben. 

De brute investeringen in vaste activa namen in de 
Gemeenschap in 1985 met 1,4 % toe, tegenover met 
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2.3% in 1984. De achteruitgang kan geheet worden  
toegeschreven aan de daling met 2,7 % van de inves-
teringen in de bouwnijverheid, die in 1984 nog met 
1,1% waren toegenomen. Deze achteruitgang was  
vooral markant In Duitsiand (— 5.3 %) waarvoor mede  
de uiterst siechte weersomstandigheden begin van 
het jaar vera ntwoordelijk waren. De groei van de in-
vesteringen in bedrijfsuitrustingen nam in 1985  
daarentegen aanzienlijk toe en wel van 3,6 % in 1984  
tot 6,1 % in het verslagjaar. De stijgingen waren  
vooral fors in Duitsiand (8,8%), Denemarken 
(19,5%) en Nederland (11,7%). 

De stijgende reële interest van de laatste jaren heeft 
in verschillende landen sterk bijgedragen tot de ach
teruitgang van de financiële positie van het bedrijfs-
leven. Deze achteruitgang werd bijzonder kritiek in 
het begin van de jaren tachtig, toen de reële rente 
boven het kapitaairendement lag. In de huldige her-
stelperlode hebben de loonmatiging en de geleide-
lljke daling van de rente de bedhjfsrentabitltelt 
enigszins verbeterd. De thans gangbare loonmati
ging biedt echter vermoedelijk onvoldoende com-
pensatie voor vroegere loonstijgingen die ver boven 
de Verbeteringen in produktiviteit en ruilvoet uitgin-

Bruto binneniands produkt in de Gemeenschap 
wijziging t.o.v. het vooralgaande jaar in % 

Duitsiand Frankrijk Verenigd Koninkrijk Italia 

imm 31 
1981 82 64 85 1961 82 83 84 65 

Nederland Belglë 

1961 82 83 84 85 1981 82 83 84 85 1981 82 83 84 1981 82 83 84 85 

Luxemburg Qemeenschap 

ti: 
'investeringsquote 
nominaal 
reëel 

1961 82 83 84 1981 82 84 85 

(1) Voor de Lid-Siaten berekend op basis van bedragen in nationale valuta's. Voor de Gemeenschap berekend op basis van bedragen m Ecu. 
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gen. Gezien de onzekere vooruitzichten ten aanzien 
van de groei en de nog steeds läge rentabiliteit is  
het bedrijfsleven daarom voorlopig In het algemeen 
eerder geneigd cm schulden te delgen en arbeids-
besparende investeringen te plegen dan cm de ca-
pacltelt uit te breiden. 

De totale werkgelegenheld was in de jaren 19Θ1- 
1983 constant gedaaid, maar nam onder invioed van 
het economische herstel in 1984 en 1985 weer toe  
met respectievelijk 0,2 % en 0,4 %. Dit was echter  
onvoldoende om In aile Lid-Staten de ontwikkeling 
van het arbeidsaanbod op längere termijn op te van-
gen, zodat de werkioosheid in de Gemeenschap ge-
middeld bleef stijgen. Er zijn echter enkele bemoedi-
gende tekenen. De groei van de werkioosheid is in 
het algemeen afgenomen en voor het eerst sinds 
1980 is deze in sommige Lid-Staten gelijk gebleven 
(België, Luxemburg) of zelfs gedaaid (Nederland, 
Dene marken). 

De lopende rekenlng vertoonde in het verslagjaar 
een overschot {0,5% van het b.n.p.), waarmee de 
trend van het voorgaande jaar we rd voortgezet. Het 
volume van de export nam sneller toe dan dat van 
de invoer, maar een belangrijke factor was eveneens 
de verbetering van de ruilvoet. De meeste Lid-Sta-
ten deelden in deze ontwikkeling en hadden hetzij 
een overschot, hetzij een kleiner tekort op hun lo
pende rekening. 

De verschillen in produktiestructuur, Inkomen, pro-
duktivitelt, werkgelegenheid, ultrusting en infrastruc-
tuur tussen de minder ontwikkelde regio's en de an 
dere gebieden in de Gemeenschap blijven nog  
groot. Toen in de jaren zestig en aan het begin van 
de jaren zeventig nog sprake was van een snelle  
groei en grote migratiestromen, begonnen deze re 
gionale dispariteiten af t e nemen. Na de eerste olie-
crisis In 1973 kwam dit procès echter tot stilstand; 
uit recente berekeningen voor de période 1970-1982  
btijkt dat deze ontwikkeling sinds 1974 zelfs is  
omgebogen. 

De regionale verschillen in de Gemeenschap nemen 
uiteraard toe met de toetreding van nieuwe Lid-Sta-
ten, die in het algemeen nog minder ver ontwikkeld 
zijn. Dit was reeds het geval bij de toetreding van 
lerland in 1973 en Griekenland in 1981. Eenzelfde ef 
fect heeft de toetreding van Spanje en Portugal in 
1986: terwiji de bevolking van de Gemeenschap 
door deze toetreding met ca. 18% toeneemt, ver-
dubbelt hierdoor het deel der bevolking met een in

komen per hoofd dat minder dan 60 % van het com
munautaire gemiddelde bedraagt; dit omvat dan on-
geveer 60 miljoen mensen, d.w.z. 20 % van de totale 
bevolking. 

De groei in Spanje verlangzaamde in 1985 iets; de 
belangrijkste groei-impuls kwam van de binnen-
landse vraag, terwiji de toeneming van de export  
veel minder was dan in het voorgaande jaar, toen 
deze sterk was gegroeid. Een verbetering in de ruil
voet en een zeer gunstige ontwikkeling van het on-
zichtbare verkeer leidden echter tot een stijging van 
het overschot op de lopende rekening van 3 miljard 
tot 3,7 miljard. De bruto Investeringen in vaste activa  
namen weer aanzienlijk toe na de dalingen in de  
voorgaande jaren. De inflatie bleef nog ruim boven 
het gemiddelde in de Gemeenschap, maar nam ver-
der af. Voor het eerst sinds tien jaren Steeg de  
werkgelegenheid weer. Deze stijging werd echter  
ruim gecompenseerd door een toeneming van het 
arbeidsaanbod en de werkioosheid, die reeds op 
hoog peil lag, liep nog verder op. 

In Portugal werd het stabiliserende beleid verder 
voortgezet. Na twee jaren afneming van de produk-
tie, nam deze in 1985 weer toe en de investeringen 
begonnen minder snel terug te lopen. De uitvoer en 
de toeristische ontvangsten bleven stijgen, terwiji de  
invoer verder stagneerde; het tekort op de lopende 
rekening kon dan ook sterk worden omiaaggebracht. 
De inflatie blijft echter nog steeds hoog, hoewel af-
nemend, en de werkioosheid is zelfs nog verder toe-
genomen. Het tekort van de overheldssector bedroeg 
ook in het verslagjaar nog ongeveer 14% van het 
b.n.p. 

De aanpassingsmoeilijkheden verbonden aan de 
toetreding van de Iberische landen tot de Gemeen 
schap, zulien vermoedelijk nog worden geaccen-
tueerd door de grote werkioosheid en de hoge infla
tie in deze landen, hoewel enige vooruitgang schijnt 
te zijn geboekt bij de beperking van prijsstijgingen, 
met name in Spanje en sinds kort ook in Portugal. 
Er is reeds een begin gemaakt met een uitgebreide 
herstructurering van de overheidsbedrijven, de intro-
ductie van een grotere flexibiliteit op de arbeids-
markt en de liberalisatie van de wisselmarkten. Zor-
gen baart echter in beide economieën de geringe 
omvang van de private investeringen gedurende de 
laatste jaren. 

De meeste Mlddellandse-Zeelanden buiten de Ge
meenschap bleven ook verder kampen met econo-

15 



Communautaire beleidsiijnen 

mische Problemen, met name wat betraft hun beta-
lingsbalansen. De groel bleef in het algemeen zeer 
bescheiden van omvang en de inflatie woekerde 
voort. De oorlogstoestand in Libanon en de daaruit 
voortvioeiende verdeeldheid hebben de economie  
van dit iand zware slagen toegebracht. In Turkije is  
de betalingsbalanspositie sterk verbeterd, terwiji 
vooruitgang werd geboekt bij het herstel van de 
markteconomie. Joegoslavië stuitte daarentegen op 
Problemen bij de invoehng van interne hervormingen 
en het is voor dit land moeilijk geworden om kredie-
ten tegen marktvoorwaarden te verkrijgen. Het 
Egyptische begrotingstekort bleef hoog ondanks 
pogingen om de omvang van de subsidies te beper-
ken. In verschillende landen verhinderden de om
vang van de militaire uitgaven en het teruglopen van 
de ontwikkelingshulp het opzetten van een investe-
ringsstrategie om de groei op lange termijn te be-
vorderen. Steunprogramma's van het Internationale 
Monétaire Fonds (I.M.F.), gepaard gaande met een 
strikte begrotingscontrole, werden ten uitvoer ge-
legd in Marokko en Joegoslavië. 

Hoezeer de A.C.S.-landen ook van elkaar verschil-
len, zij hadden in 1985 teleurstellende economische 
ontwikkelingen gemeen. Behalve in enkele bijzon-
dere gevallen, zoals een aantal Caribische landen  
met op toerisme gebaseerde economieën, is de le-
vensstandaard in deze landen overal opnieuw onder 
druk gekomen, met name in de Afrikaanse landen  
ten zuiden van de Sahara, ondanks de verbeterde  
voedselsituatie. De ongunstige economische facto- 
ren van de laatste jaren waren in vele van deze Ian- 
den ook In 1985 actueel; hierbi] kan in de eerste  
plaats worden gedacht aan hoge inflatiepercentages 

en enorme betalingsbalanstekorten. In vele gevallen 
moest tot herstructurering van schulden worden  
overgegaan en minder A.C.S.-landen dan vroeger 
zijn kredletwaardig gebleven. De directe private in-
vesteringen zijn in het algemeen aanzienlijk terugge-
lopen. Ook de omvang van de officiële ontwlkke-
lingssteun tegen zachte voorwaarden is verder 
teruggelopen. terwiji juist deze hulp voor vele landen  
de enige bron van buitenlandse financieringsmidde-
len vormt. 

De vooruitzichten voor deze groep landen in zijn ge-
heel zijn evenwel niet alleen somber. Lagere rente-
voeten en de recente daling van de olieprijzen kun-
nen bijdragen tot het herstel van hun externe even-
wicht. Een kleine groep A.C.S.-landen poogt boven-
dien voor het eerste serieus, met de steun van o.a. 
het I.M.F. en de Wereldbank, tot stabilisatie en struc 
turale aanpassing te komen. De hiertoe dienende  
maatregelen omvatten o.a. een verhoging van de  
prijzen van uitvoerprodukten, de verhoging van reële  
rentevoeten, de herstructurering van invoerrechten 
en de liberalisering van de internationale handel en 
de wisselkoersen. 

In de geschetste omstandigheden blijven er echter  
slechts weinig mogelijkheden voor investeringen in 
vaste activa en projectfinancieringen betreffen dan 
ook voornamelijk de rehabilitatie van reeds geënta- 
meerde projecten, gekoppeld aan verbeteringen in 
het operationele beheer en beleidshervormingen. 
Projecten mögen minder dan ooit geisoleerd worden  
beschouwd: zij dienen in een veel bredere econo
mische context te worden geplaatst. 

Communautaire beleidsiijnen 

Het jaar 1985 werd gekenmerkt door de voltooiing 
van de onderhandelingen over de toetreding van 
Spanje en Portugal met ingang van 1 januari 1986 en 
door de aanvaarding van een aantal akkoorden die 
waren voorbereid door een intergouvernementele 
conferentie tot herziening van het Verdrag en die tij-
dens de Europese Raad van Luxemburg in decem-
ber 1985 werden goedgekeurd. De ,,enige Europese 
akte" waarin deze akkoorden zijn vastgelegd, is be
gin 1986 ondertekend door alle regeringen, terwiji 
de nationale ratificatieprocedures thans aanhangig 
zijn. 

De toetreding van Spanje en Portugal heeft het 
grondgebied van de Gemeenschap met 36 % uitge-

breid, haar bevolking met 18% en haar b.b.p. met 
12%. Vele gebieden en sectoren, niet alleen in de  
twee nieuwe Lid-Staten, zullen een moeilijke aan-
passingsperiode moeten doormaken, maar op län 
gere termijn zai de uitgebreide Gemeenschap ster-
ker staan bij het vervullen van haar roi op het 
wereldtoneel. 

De onderwerpen bij de herziening van het Verdrag, 
die van direct of indirect belang zijn voor de activi-
teiten van de Bank, zijn de volgende: 

— De economische en sociale samenhang van de 
Gemeenschap is tot één van haar basisdoelstellln-
gen geworden, ten einde haar evenwichtige ontwik-
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keling te bevorderen. De Bank en de structurele 
fondsen worden opgeroepen hieraan hun volledige 
steun te geven, vooral met het oog op de bevorde-
ring van de ontwikkeling van de minst ontwikkelde 
regio's. 

— De interne markt dient eind 1992 te zijn voltooid, 
zodat dan het vrije verkeer van goederen, personen, 
diensten en kapitaa), ongehinderd door interne gren 
zen, verzekerd is. Het bedrijfsleven zal zijn strategie  
met grotere zekerheid dan voordien kunnen richten  
op één enkele binnenlandse markt van continentale 
afmetingen, hetgeen een betere grondsiag zal leg-
gen voor zijn concurrentievermogen op wereld-
schaal. 

— De monétaire samenwerking zal worden uitge-
breid op basis van de ervaringen die reeds zijn op-
gedaan met het E.M.S. en de ontwikkeiingen ten  
aanzien van de Ecu. 

— De wetenschappelijke en technologische basis 
van de Europese industrie zal worden verstärkt om 
haar internationale concurrentiepositie te verbete-
ren. Onderzoek en ontwikkeling bij bedrijven, onder-
zoeksinstellingen en universiteiten dienen te worden  
aangemoedigd, terwiji de samenwerking tussen ver-
schillende bedrijven moet worden bevorderd en de 
toewijzing van nationale overheidsopdrachten dient  
te worden opengesteld voor een grotere internatio
nale mededinging. 

cieringen door middel van kredieten en subsidies  
blijkt uit de volgende tabel: 

Totale communautaire financieringen voor struc
turele doeleinden in de tien Lid-Staten in 1985 

(miijoen Ecu) 

Kredieten 
E.I.B. — eigen rekening 5 640,7 

— nieuw instrument 883,7 
E.G.K.S. 1 010,5 
Euratom 208,1 

Totaal 7 743,0 

Subsidies 
E.F.R.O. 2 495,5 
E.S.F. 2188,4 
E.O.G.F.L 
sectie orientatie 726,2 

Totaal 5 410,1 

Totaal generaal 13153,1 

Op 5 december 1985 (^) h eeft de Baad besloten het 
totale bedrag van de Euratomleningen ter financie
ring van investeringsprojecten op het gebied van de  
kernenergie te verbogen tot 3 miljard, daar het in 
1982 vastgestelde maximumbedrag van 2 miljard 
reeds vrijwel geheel was uitgeput. 

— Het belang van het voorkómen van miiieu-aan-
tasting en van een voorzichtig beheer van natuur-
lijke hulpbronnen is onderstreept. 

— De tekst van het Verdrag inzake de Europese sa
menwerking op het gebied van het buiteniandse be-
ieid is gebaseerd op het beginsel van vroegtijdige 
wederzijdse informatie en overleg ten einde de aan-
vaarding van gemeenschappelijke beginselen en 
doelstellingen op het gebied van de internationale  
betrekkingen en de relaties met internationale orga-
nisaties, met inbegrip van de vraagstukken van de  
Europese veiligheid, te bevorderen. 

Overige beslulten en voorstellen 

op 7 mei 1985 heeft de Baad besloten de eigen 
middeien van de Gemeenschap met ingang van 
1 januari 1986 te verhogen tot een maximum van 
1,4% van de B.T.W.-ontvangsten. Hierdoor zal met  
name een grotere ruimte ontstaan voor uitbreiding 
van de communautaire financieringen voor structu
rele doeleinden. De huldige omvang van deze finan-

In juni heeft de Commissie voorgesteid haar voor de 
Vierde maal te machtigen tot het aangaan van lenin -
gen krachtens het nieuwe communautaire lenings-
Instrument; dit voorstel was begin 1986 nog in Stu
die bij de Baad. Het voorgestelde bedrag beloopt 
1,5 miljard ter financiering van investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf, vooral voor zover dit de  
technologische ontwikkeling en innovatie bevordert. 

Begin 1985 was de hervorming van het Europese 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling in werking ge-
treden. Deze hervorming heeft dit fonds flexibeler 
gemaakt en het tevens verruimd. Dit is vooral ge-
beurd door de vervanging van vaste nationale quo 
ta's door beneden- en bovengrenzen voor de steun-
verlening en door de invoering van programmafinan-
cierlng naast projectfinanciering. 

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van he t 
regionale beleid was de aanvaarding van de verorde- 
ning betreffende de geïntegreerde mediterrane  
programme's voor de jaren 1986-1992. Deze pro-

(1) PB L 334 van 12. 12. 1985. 

17 



Communautaire beieidsiljnen 

gramma's voorzierì in de gemeenschappelijke finan 
ciering door nationale en communautaire financie-
fingsbronnen van projecten op het gebied van de 
produktieve sectoren en de infrastructuur, aismede 
op dat van opieiding en onderwijs, in Griekenland en 
In bepaaide delen van Italië en Zuid-Frankrijk. Doel is  
deze regio's te helpen bij de aanpassing aan de 
consequenties van de uitbreiding van de Gemeen-
schap en — met name in het geval van Griekenland 
— bij de verbetering van hun economische struc-
tuur. 

De communautaire middelen voor dit doel zullen 
2.5 miljard uit de structurele fondsen, aismede 
1.6 miljard aanvullende begrotingsmiddelen omvat-
ten, evenals maximaal 2,5 miljard aan kredieten van 
de Bank of uit het nieuwe instrument, die kunnen 
worden toegekend op basis van de gebruikelijke re
gels waaraan deze kredietverlening is onderworpen. 
Bijna 40 % van de totale communautaire steun voor 
deze programme's za! zo in de vorm van kredieten 
zijn gegoten. Een nauwe samenwerking tussen de 
Bank, de Commissie en de nationale en regionale  
autoriteiten is van cruciaal belang voor succesvolle 
tenuitvoerlegging van deze programma's. 

De opmerkelijkste ontwikkelingen op gebied van het 
industriebeleld waren in 1985 de geleidelijke af-
schaffing van produktiequota's en prijsbeheersing 
voor staaiprodukten en de beperking van over-
heidssubsidies aan deze bedrijfsstak in het kader 
van een akkoord om dergelijke steun geleide lijk ge-
heel af te schaffen. Via de Esprit-, Brite- en Eureka-
programma's is bovendien meer communautaire fi-
nanciële en logist ieke steun ter beschikking geste ld 
ter stimulering van Industriële Innovatie en ter be-
vordering van onderzoeks- en ontwikkellngswerk. 

In juli 1985 is Griekenland toegetreden tot het Euro- 
pese Monétaire Stelsel zonder voorlopig evenwel 
deel te nemen in het wisseikoersmechanisme. De 
drachme was reeds in 1984 opgenomen onder de 
valuta's die samen de Ecu vormen. 

De clearing voor Ecutransacties was tot nu toe in 
banden van kleine groepen handelsbanken die daar-
bij nauw samenwerkten. Er was immers geen enkele 
andere instantle die deze clearing zou kunnen ver-
zorgen. Naarmate de omvang van de Ecutransacties 
toenam kwam dit informele stelsel onder steeds gro-
tere druk te staan en sinds 1983 h ebben de op dit  
gebied actiefste banken de mogelijkheid besproken 
om een multilateraal cleahngsysteem op te richten,  
waarbij zij zijn aangemoedigd door de Commissie 

van de Europese Gemeenschappen. Deze bespre- 
kingen zijn gevoerd in een werkgroep waarin ook de 
Bank was vertegenwoordigd en leidden in Septem 
ber 1985 tot goedkeuring van de Statuten van een  
multilaterale clearing door alle betrokken banken.  
Begin 1986 verklaarde de Bank voor Internationale  
Betalingen te Bazel zieh bereid een rol te speien als 
centrale Clearingagent. De nieuwe Ecuclearing zai in 
September 1986 van start gaan voor een eerste ex-
perimentele période van één jaar, alvorens geheel 
operationeel te worden. De Bank is mede-opricht-
ster van de Ecu Banking Association die de clearing  
zaI beheren en zaI permanent een vice-president  
kunnen aanwijzen van het uitvoerend comité van 
deze organisatie, waarin het de belangen van de 
Europese Gemeenschappen zaI vertegenwoordigen. 

Een verordening van de Raad heeft voorts het maxi 
mum voor de communautaire leningen voor beta-
lingsbalansdoeleinden verhoogd van 6 miljard tot 
8 miljard; het plafond dat voor één enkele Lid-Staat 
op elk moment beschikbaar is, zai hoogstens 50 %  
van dit maximum kunnen bedragen, terwijl de ver
ordening tevens de voorwaarde afschafte. dat de 
betalingsbalansmoeilijkheden veroorzaakt zouden 
moeten zljn door stijging van de aardolieprijzen. 

Wat de milieubeschermlng betraft heeft de Raad In-
gestemd met de richtlijn (^) betreffende de evaluatie 
van de effecten op het milieu van bepaaide open- 
bare en particulière projecten. De richtlijn beoogt 
een milieu-effectreportage vooraf in te voeren bij 
grote investeringsprojecten, zoals aardolieraffinade-
hjen, elektriciteitscentrales, installaties voor de op-
slag van radioactief afval, geintegreerde chemische 
bedrijven, aanleg van snelwegen, spoorlijnen, lucht-
havens, havens, enz. Deze beoordeling heeft tot 
doel de effecten van dergelijke projecten te evalue-
ren voor de mens, flora en fauna, de bodem, water, 
lucht, het landschap, het culturale erfgoed enz. De 
Raad aanvaardde tevens een richtlijn betreffende de 
harmonlsatie van de wetgevingen in de LId-Staten 
op het gebied van het loodgehalte van benzine en  
boekte daarnaast aanzienlijke vooruitgang ten aan-
zien van de toekomstige wetgeving op het gebied 
van de schadelijke emissles van motorvoertuigen. 

De Commissie heeft in het verslagjaar ook voorstel-
len gedaan voor nieuwe energledoeistellingen voor 
het jaar 1985. De nieuwe voorstellen impliceren dat 
verder moet worden gepoogd de afhankelijkheid van 
ingevoerde aardolie te verminderen, daar de aard-

(') PBL17Svan5. 7 1985 
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oiiemarkten in de jaren negentig opnieuw zeer krap 
zouden kunnen worden. 

In haar mededeling aan de Raad vestlgde de Com-
missie de aandacht op het feit, dat tijdeiijke over-
schotten en een dalende beweging van de energie-
prijzen Signalen op korte termijn zljn, die de beslul-
ten inzake een strategie op lange termijn niet 
zouden mögen vertragen of ondermijnen. 

Ontwikkelingssamenwerking 

in tabel 9 op biz. 64 wordt een overzicht gegeven 
van de thans geldende overeenkomsten, protocollen 
en akkoorden die voorzien in een financiële samen-
werking met landen buiten de Gemeenschap. 

Op 8 december 1984 was de derde overeenkomst 
van Lomé ondertekend, die een looptijd van vijf jaar  
heeft. Deze overeenkomst bracht een associatle tot  
stand tussen de Lid-Staten van de E.E.G. en 65 lan
den in Afrika, het Caribische gebied en de Stille 
Oceaan (A.C.S.-landen). Dp 30 aprii 1985 werd dit  
Verdrag voorts ondertekend door Angola, zodat het 
aantal aangesloten A.C.S.-landen tot 66 Steeg. Lomé III 
is in werking getreden op 1 mei 1986 na voltooling 
van de ratificatieprocedures in de verschillende lan
den. 

Gedurende de overgangsperiode zijn de werkzaam-
heden voortgezet krachtens de tweede overeen
komst van Lomé. Intussen bereidt de Bank in sa-

menwerking met de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen de tenuitvoerlegging van de 
nieuwe overeenkomst voor, met name door deel te  
nemen aan de communautaire programmeringsmis-
sies naar alle betrokken A.C.S.-landen. Eind 1985  
waren reeds dergelijke missies verriebt in 30 aange
sloten landen. 

De samenwerking met de Mlddellandse-Zeelanden 
werd gekenmerkt door verdere tenuitvoerlegging 
van een aantal samenwerkingsovereenkomsten 
waarvan er twee aan he t eind van het jaar vervielen 
toen Spanje en Portugal toetraden tot de Gemeen
schappen. Op 4 december werd een nieuw finan-
cieel protocol tussen de E.E.G. en Malta onderte
kend. Dit voorziet in financiële steun tot in totaal 
29,5 miljoen voor de période tot 31 Oktober 1988  
(waarvan 16 miljoen aan k redieten voor eigen reke-
ning van de Bank en 13,5 miljoen uit communautaire  
begrotingsmiddeien, hoofdzakelijk bestaande uit 
subsidies maar ook uit een bedrag aan leningen te-
gen bijzondere voorwaarden). Eind 1985 had de 
Commissie de Joegoslavische autorlteiten voorstel-
len gedaan inzake een nieuw financieel protocol met  
dit land. 

Tijdens de eerste ministerbijeenkomst E.E.G.-
ASEAN C) in Oktober 1985, gewijd aan economische 
vraagstukken, is verdere ontwikkeling van de sa
menwerking tussen deze landen op niet-financieel 
gebied overwogen. 

(M Association of South-East Asian Nations. 

Kredietbeleid van de Bank 
In de loop van he t jaar heb ben de bestuursorganen 
van de Bank verschillende maatregelen en richtlijnen 
uitgevaardigd, die van belang zijn voor haar huldige  
en toekomstige werkzaamheden. 

De Raad van Gouverneurs van de Bank heeft op 
voorstel van de Raad van Bewind besloten haar ge-
plaatste kapitaal met ingang van 1 januari 1986 te 
verbogen van 14,4 miljard tot 28,8 miljard, waarbij de 
bijdragen van Spanje en Portugal tot het kapitaal zijn 
inbegrepen. Het maximumbedrag voor de uitstaande 
kredieten en garanties van de Bank is hierdoor van 
36 miljard op 72 miljard gekomen (voor details zie  
biz. 20 en het aanhangsel van de jaarrekeningen, 
biz. 106). 

Hoe deze nieuwe ruimte zal worden gebruikt vioeit 
voort uit de richtlijnen voor het kredietbeleid van de 
Bank, die de gouverneurs in juli 1984 hadden aan-
vaard. Volgens deze richtlijnen blijft regionale kre-
dietverlening prioriteit behouden. Naast haar traditio-
nele doelstellingen (regionale ontwikkeling, energie-
voorziening, infrastructuur van gemeenschappelijk 
belang) dient de Bank er ook naar te streven projec-
ten te financieren, die de toepassing van geavan-
ceerde technologieën kunnen bevorderen of die  
belangrijk zijn voor de milleubescherming. De Bank 
dient tevens haar pogingen voort te zetten en te 
verstärken, om promoters te overreden bij aanbe-
stedingen en leveringen een zo rutm mogelijk beroep 
op de internationale mededinging te doen. Onder 
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Verhoging van het kapitaal van de Bank 
Begin 1985 zag het er naar ult dat het uitstaande bedrag 
aan kredieten en garanties de daarvoor gestelde statu 
taire grens van 250 % van het geplaatste kapitaal begin 
1986 zou bereiken. Om de Bank in staat te stellen tot  
voortzetting van haar kredietverlening besloot de Raad 
van Gouverneurs op 11 juni 1985 het geplaatste kapitaal 
van de Bank met ingang van 1 januari 1986 te verbogen  
van 14,4 m iljard tot 26,5 mi ljard. Daarboven komen dan 
nog de aandelen van Spanje en Portugal, die op grond 
van h et relatieve economlsche „gewicht" van deze Ian-
den zijn vastgesteld op in totaal 2,3 miljard. Nu Spanje en 
Portugal op 1 januari 1986 vo lledig lid van de Bank zijn 
geworden, bedraagt het geplaatste kapitaal derhalve 
thans 28,8 miljard. 

De Raad van Gouverneurs besloot verder dat van de ka-
pitaalverhoging 7,5% diende te worden gestört in 12 ge-
lijke halfjaarlijkse termijnen tussen aprii 1988 en Oktober  
1993. De nieuwe Lid-Staten zullen bovendien hun aandeel 
voldoen in het door de andere Lid-Staten reeds gestorte  
of nog te störten bedrag krachtens de kapitaalverhoging 
van 1981. Als al deze bedragen zijn voldaan zai het ge 
storte kapitaal 2 595,9 miljoen bedragen of 9,01 % van het 
huidige geplaatste kapitaal. 

Sinds de oprichting van de Bank is het geplaatste kapi-
taal nu in totaal vijf maal verhoogd, naast de bijdragen 
die nieuwe Lid-Staten telkens tot dit kapitaal hebben ge-
leverd. De ontwikkeling was als volgt: 

Datufti Toeneming van 
het kapitaal 

(miljoen Ecu) 

Algemene kapitaal-
verhogingen in 

Oorspronkelijk kapitaal (B. D, F, I. L. ML) 
Verhoging 
Toetreding (DK, IRL, UK) 
Verhoging 
Verhoging 
Toetreding (GR) 
Verhoging 
Verhoging 
Toetreding (SP, Ρ) 

1958 1 000 — 
26. 4. 1971 -1- 500 -f· 50 
1. 1.1973 + 525 — 
1. 1.1976 + 1 518,75 + 75 
1. 1.1979 -1- 3 543,75 

-l· 
100 

1. 1.1981 -1- 112,50 — 
31. 12. 1981 + 7 200 -1- 100 
1. 1. 1986 + 12 108,15 •f 84, 
1. 1.1986 -1- 2 291,85 — 
1. 1.1986 28 800 Totaal 

De laatste kapitaalverhoging is tevens aangegrepen om de Italiaanse aandelen in het geplaatste en gestorte kapitaal 
gelijk te trekken met die van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Een overeenkomstige regeling is toege-
past toen het Nederlandse aandeel in het kapitaal in 1971 gelijk werd getrokken met dat van België. 

mllj. ECU 

80000 — 
Kapitaal en kredietverlening 

70000 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

(1991) 

Qeplaatst kapitaal 
Limiat uitstaande 
kredieten en garanties  
EHectief u itstaande 
kredieten en garanties 
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inachtneming van deze richtlijnen zai de Bank zieh  
ook verder flexibel opstellen bij haar aanpassing aan 
veranderende omstandigheden, ter vergemakkelij-
king van de noodzakelijke structurele aanpassingen 
en van de modernisering van het economische po-
tentieel van de Gemeenschap. De in 1984 ve rkregen 
toesîemming om tot een bepaald maximum midde-
len tegen variabele rente op te nemen en deze te-
gen gelijke voorwaarden ter beschikking te stellen  
van daarvoor geschikte dienten, is een adequaat 
middel gebleken om de Bank beter in staat te stel 
len kredieten te verlenen voor gezonde investerings-
projecten. 

De bijdrage die de Bank levert tot de industriële  
modernisertng door projecten te financieren die 
nieuwe technologieën introduceren, komt niet voile-
dig tot uiting in de traditionele statistieken betref 
fende de gefinanclerde projecten. De kenmerken  
van de projecten veranderen namelijk op een wijze 
die niet geheel tot uiting komt in de statistische ge-
gevens. Het hoog-technologlsche element in tete-
communicatieprojecten ligt tegenwoordig bijvoor-
beeld veel hoger dan in de tijd vóór satellietverbin-
dingen, digitale centrales en optische-vezelkabels. 
Een ander voorbeeld vormen de spoorwegprojecten. 
TerwijI dergelijke projecten in het verleden door-
gaans betrekking hadden op bekende technieken, 
zoals elektrificatie, is bij deze projecten thans veel 
meer sprake van hoog-technologische aspecten, 
zoals duidelijk is bij nieuwe, zeer snelle spoorlijnen. 
De nieuwe verbinding tussen Parijs en Zuidwest-
Frankrijk was het eerste dergelijke project waarvoor 
de Bank een krediet heeft verleend. Vele projecten 
die zljn gefinancierd wegens hun bijdrage tot de re 
gionale ontwikkeling hebben bovendien belangrijke 
gevolgen op het gebied van de structurele aanpas
sing en de toepassing van moderne technologieën. 

treding schept grote aanpassingsproblemen, zowel  
in de nieuwe Lid-Staten als in de „oude" Gemeen 
schap van tien leden. Haar kredietverlening in  
Spanje en Portugal zaI nu op dezeifde grondslag  
plaatsvinden als in de andere Lid-Staten. De omvang 
van deze kredietverlening zaI niet meer beperkt wor
den door maxima, zoals die tot 1985 waren vastge-
legd in de vroegere samenwerkingsovereenkomsten. 
Deze omvang hangt nu verder nog siechts af van 
het aantal aangeboden projecten en hun economi
sche mérités (^). 

Bij haar kredietverlening zaI de Bank terdege reke-
ning houden met de in het toetredingsverdrag en  
met name in de daaraan gehechte protocollen en  
verklaringen vervatte aansporingen om een passend 
gebruik van communautaire middeien te maken, 
enerzijds ter bevordering van de regionale ontwikke
ling in Spanje en, anderzijds. ter stimulering van de 
economische en industriels ontwikkeling van Portu
gal. Hierin zaI de Bank worden geholpen door de 
verhoging van haar kapitaal en door de in haar be-
stuursorganen aangebrachte wijzigingen (zie biz. 
87). 

Het belang van de financiering van ontwikkelingspro-
jecten buiten de Gemeenschap in het kader van 
de samenwerkingsovereenkomsten met de Middel-
landse-Zeelanden en de A.C.S.-landen, is door de 
Baad van Gouverneurs van de Bank bevestigd bij 
zijn besluit dat de kredietverlening van de Bank bui
ten de Gemeenschap in het kader van financiële sa
menwerkingsovereenkomsten gedurende de période  
1985-1991 hoogstens 3 miljard kan belopen. In dit  
bedrag is reeds begrepen de 1 120 miljoen waarin 
wordt voorzien door de overeenkomst van Lomé III; 
de rest is beschikbaar voor de kredietverlening in 
andere landen waar de Bank traditioneel actief is. 

De derde ultbrelding van de Gemeenschap heeft 
vergaande implicaties voor de activitelten van de 
Bank en vooral voor haar kredietverlening. De toe-

(1) Voor de le nuitvoerlegging van de financiële samenwerkingsovereenkomsten 
die golden vóór Spanie en Portugal toetraden tot de Gemeenschap, zie bIz. 109  
tot III. 
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Overeenkomstig artikei 130 van het Verdrag van Rome is de  
kredietverlening van de Bank hoofdzakelijk bestemd voor 
projecten die bijdragen tot de economische ontwikkeling van 
minder ontwikkelde gebieden (foto 1 : industrieel project), 
bevorderlijk zijn voor de communautaire energiedoelstellingen 
(foto 2; exploitatie van geothermische reserves), de 

infrastructuur van communautair belang kunnen verbeteren 
(foto 3: teiecommunicatie), het handelsverkeer binnen de  
Gemeenschap kunnen stimuleren (foto 4: bloemenveiling) of 
het concurrentievermogen van de communautaire industrie  
kunnen versterken door de invoering of de toepassing van 
geavanceerde technologieën (foto 5). 

Ph Β Turbang 



Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

Algemeen overzicht 

Voor projecten in de üd-Staten heeft de Bank in 1985 voor eigen rekening kredieten verleend tot een 
bedrag van 5 640,7 miljoen; in 1984 was dit 5 007 mlljoen (^). De kredietverlening uit het nieuwe instrument  
beliep 883,7 mlljoen (1984: 1 181,8 miljoen) (^). De totale kredietverlening in de Gemeenschap Steeg hiermee 
van 6 188,8 miljoen tot 6 524,4 mlljoen, of met 5,4 Vo (In 1984 bedroeg de stijging 13 Vo). 

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-afhankelijkheid 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 Industriele 
midden- en kleinbedhjf buiten de regionale ontwlk-
kelingsgebieden. 

Voor de wederopbouw van de door aardbevingen 
geteisterde regio's Campanië en Basilicata zijn kre

dieten verstrekt met een rentesubsidle van 3 % per 
jaar ten laste van de algemene begroting van de Ge
meenschap; deze kredietverlening beliep 30,2 mil
joen voor eigen rekening van de Bank en 14 miljoen 
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 huip was vastgelegd (^), thans 902,9  
miljoen toegezegd, waarvan 611,5 miljoen uit het 
nieuwe instrument. 

(M Z.\e kader op biz. 24. 
{2) Zie kader op bIz. 25. 
(3) Besluil van de Baad 81/19/ÊEG van »3. 1. 1981 

Kredietverlening op het gebied van de communautaire beleldsonderwerpen 
Regionaal beleid beoogt bij te dragen tot de econo-
mische integratie, alsmede tot de evenwichtige en  
ongestoorde ontwikkeling van de gemeenschappe-
lijke markt. Dit beleid verkrijgt extra prioriteit nu de 
uitbreiding van de Gemeenschap met Spanje en  
Portugal leidt tot toegenomen dispariteiten voor wat 
betreft nationaal produkt per hoofd van de bevol-
king, werkloosheid en voorzieningsniveau. In het 
huldige tijdsgewricht, waarin de techniek snel voort-
schrijdt, dient de steun aan de ontwikkeling van ach-
tergebleven of achteruitgaande regio's dikwijis in 
nieuwe vormen te worden gegoten en vooral gericht 
te zijn op de potentieel Sterke punten van elke 
regio. 

De financiering van projecten die kunnen bijdragen 
tot de regionale ontwikkeling blijft daarom het be-
langrijkste werkterrein van de Bank. Haar kredietver
lening is dientengevolge sterk geconcentreerd in de 
landen met de ernstigste regionale problemen. 

De regionale kredietverlening voor eigen rekening 
van de Bank beliep in 1985 3 286,2 miljoen (in 1984:  
3 085,5 miljoen) en vertegenwoordigde aldus 58,3 %  
van de totale kredietverlening in de Lid-Staten. Daar-
bij komen nog de regionale kredieten uit het nieuwe 
instrument (104,5 miljoen). Het totale bedrag dat 
voor regionale ontwikkelingsprojecten ter beschik-
king is gesteld, beloopt dus 3 390,7 miljoen. Ruim 
60 % 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 he t nationaal produkt per hoofd minstens 
20 % lager ligt dan gemiddeld in de Gemeenschap. 
De helft van he t betrokken bedrag is naar Itallë ge-
gaan (1 720,2 miljoen waarvan 1 462,9 miljoen naar 
Zuid-ltalië). 

Ongeveer een derde van de kredietverlening had be-
trekking op industriele projecten of — zij het in be-
perktere omvang — op projecten in de diensten-
sector en de landbouw: 1 138,1 miljoen (in 1984:  
1 110,2 miljoen), waarvan 711,5 miljoen bestond uit 
globale kredieten ter financiering van het midden- en  
kleinbedrijf. Uit dergelijke globale kredieten zijn in  
1985 2 770 bedragen toegewezen voor in totaal  
707,9 miljoen. 

Ten behoeve van infrastructuurprojecten die nodig 
zijn voor de regionale ontwikkeling, is 1 966,3 mil
joen ter beschikking gesteld, waarvan tweederde  
betrekking had op vervoer en telecommunicatie. 

Dankzij een beleld gericht op ontginning van interne 
energiereserves, diversificatie van de invoer en ratio-
neel energieverbruik zijn dusdanige structurale ver-
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anderingen tot stand gekomen, dat de Gemeen
schap thans op energiegebied minder kwetsbaar is  
dan in het begin van de jaren zeventig. De noodzaak 
dit beleid voort te zetten is echter nogmaals beves-
tigd tijdens de behandeling van de nteuvi/e energie- 
doelstellingen van de Gemeenschap voor 1995. 

De opgetreden ontwikkelingen op de aardoliemarkt 
en de daling van de prijzen kunnen op körte termijn 
de economische toestand verbeteren. Zij hebben 
evenwel tevens invioed op de basisgegevens voor 
de beoordeling van de economische raison d'être  
van sommige projecten. 

Kredieten en garanties voor eigen rekening van de Bank 

De doelstellingen van economisch beleid, die gelden 
voor de kredietverlening voor eigen rekening van de 
Bank in de Gemeenschap, zijn vastgelegd in artlkel 130  
van het Verdrag van Rome, in de Statuten van de Bank 
en in de algemene richtlijnen die de Raad van Gouver
neurs voor haar kredietbeleid heeft gegeven. Op grond 
hiervan worden in de praktijk investeringsprojecten ge-
financierd op het gebied van de produktie, de energie-
voorzlening en de infrastructuur: 

— die kunnen bijdragen tot de economische groei in 
probleemgebieden: investeringen van regionaal belang; 

— die van gemeenschappelljk belang zijn voor ver-
schillende LId-Staten of voor de Gemeenschap In haar 
geheel, alsmede investeringen die de modernlsering of  
omschakeling van bedrijven beogen, of die nieuwe eco
nomische activiteiten helpen scheppen, welke nodig 
zijn in verband met de geleidelijke totstandkoming van 
een gemeenschappelijke markt. 

In deze categorie vallen in het bijzonder: 

— investeringen op het gebied van de energievoorzle-
ning, die beantwoorden aan de doelstellingen van de Ge
meenschap: ontwikkeling van de interne energiebronnen, 
rationeler energieverbruik en diversificatie van de invoer; 

Tabel 3: Kredietverlening voor eigen rekening in 1985 

— investeringen tot modernlsering of omschakeling van 
bedrijven, voorzover noodzakelijk In verband met de 
geleidelijke totstandkoming van de gemeenschappelljk 
markt of met het opvangen van structurale moeilijkheden, 
investeringen die speclfiek bijdragen tot de verbetering 
van het concurrentievermogen van de communautaire in 
dustrie door ontwikkeling en Invoering van nieuwe of  
geavanceerde technologieën ofwel investeringen die  
voortvloeien uit een nauwe technische en economische  
samenwerklng tussen ondernemingen in verschillende  
LId-Staten; 
— Infrastructuur van communautair of geme enschappe-
tijk belang die bijdraagt tot de Europese economische 
Integratle (vervoers- en telecommunicatieprojecten die 
de onderlinge verbindingen moeten verbeteren) of die 
bijdragen tot het bereiken v an communautaire doelstellin
gen op het gebied v an bijvoorbeeld milleubescherming. 
Overeenkomstig artikel 20 van haar Statuten waakt de 
Bank ervoor „dat haar gelden op de meest rationele 
wijze in het belang van de Gemeenschap worden aange-
wend" en wordt een project siechts gefinancierd, indien  
de uitvoering daarvan „bijdraagt tot een verhoging van 
de economische produktiviteit in het algemeen en even-
eens tot de verwezenlijking van de gemeenschappelijke 
markt". 

(milj. Ecu) 

Sector Doelstelling (1) 

Totaal (2) 

Industrie, 
tandbouw, 

diensten Energie 
Infra

structuur 
Regionale 

ontwikkeling 
Energie-

voorziening 
Communautaire  

infrastructuur 
Modernlsering 

bedrijfsleven 

België 77,8 77,8 — 77,8 — — 
Denemarken 264,0 9,5 250,5 4,0 13,4 254,5 — — 
Düitsland 91,4 — 91,4 — 1.8 91,4 — — 
Griekenland 401,7 44,2 71,7 285,8 401,7 71,7 45,7 — 
Frankrijk 889,6 290,2 191,6 407.8 653.9 191,6 114,1 128,3 
lerland 146.6 25,1 7,0 114,5 146,6 7,0 — — 
Italie 2 603,9 723,7 884,0 996,3 1 692.8 890,6 268,0 206,9 
Nederland 69,1 — — 69,1 4.0 — 69,1 — 
Verenigd 
Koninkrijk 1 096,7 148,1 657,0 291,6 372,0 657,0 120,6 — 

Totaal 5 640,7 1 240,7 2 230,9 2 169,1 3 286,2 2 241,6 617,4 335,2 

(t) Sommige proiecten beantwoorden aan meerdere doelstellingen tegelijkertijd: de verscfiillende rubrieken kunnen dus niet bij elkaar worden opge-
leld. De rubrieken onder „doelstelling" mögen ook met worden gelijkgesield met overigens bijna geiijkluidende rubrieken onder „sector"; de 
verscbillen worden duidelijk in de tabellen 17 en 18. 

(2) In 1985 werd 5343,2 miljoen uitbetaald (wisselkoersen van 31. 12. 1985). waarvan een deel op reeds eerder toegekend kredieten. 

24 



Europese Investeringsbank 
Algemene gegevens 
De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is in hei leven geroepen bij hot Verdrag van Rome tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap. Dit Verdrag is op 1 januari 1958 van 
kracht geworden. Haar Statuten zijn opgenomen in een aan dit Verdrag gehecht protocol. 
De leden van de Bank zijn de twaalf L id-Staten van de Gemeenschap, die alle deelnemen in het 
kapitaal dat op 1 januari 1986 Ecu 28,8 miljard bedroeg, waarvan Ecu 2 595,9 miljoen gestört of te  
störten. 
Mlddelen 
De Bank neemt op de kapitaalmarkten van de Gemeenschap en van derde landen, alsmede op de 
internationale markten, de meeste middelen op die zij nodig heeft voor haar kredietverlening. 
Taak 
De Bank is een onafhankelijke, publiekrechtelijke instelling in het kader van de Gemeenschap: Vel
gens artikel 130 van het Verdrag van Rome is haar taak o m zonder winstoogmerk een bijdrage te  
leveren tot een evenwichtige ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt. 
In de Gemeenschap 
De Bank financiert, door verstrekking van langlopende kredieten of garanties aan ondernemingen. 
overheidsinstanties of financieringsinstellingen, projecten die 
— bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling van regionale ontwikkelingsgebieden in de 
Gemeenschap; 
— bijdragen tot de communautaire doelstellingen op energiegebied: ontginning van interne ener-
giebronnen, energiebesparing en diversificatie van de invoer; 
— kunnen leiden tot modernisering en omschakeling van bedrijven, tot invoering of ruimere toe-
passing van geavanceerde technologieën om het concurrentievermogen van de communautaire  
Industrie te verstärken of tot een grotere samenwerking tussen ondernemingen In verschillende 
Lid-Staten; 
— de intracommunautaire verbindingen kunnen verbeteren (vervoer, telecommunicatie) of vol-
doen aan andere doelstellingen van de Gemeenschap, zoals ten aanzien van de milieubescher-
ming. 
De Bank neemt voorts volgens haar eigen criteria en procedures deel aan de financiering van de 
gei'ntegreerde mediterrane programme's ten behoeve van Griekenland en delen van Italie en 2uid-
Frankrijk. 
Voor projecten die volgens de Commissie van de Europese Gemeenschappen in aanmerking 
kernen voor financiering uit het nieuwe communautaire ieningsinstrument, verstrekt de Bank sinds 
1979 als lasthebster van de Gemeenschap eveneens kredieten uit dit instrument, sinds 1982 vooral 
ter financiering van produktieve investeringen van het midden- en kleinbedrijf. Dergelijke kredieten 
blijven buiten te balans van de Bank en worden geboekt in de Speciale Sectie (zie biz. 92). 
Als agent van Euratom behandelt en administreert de Bank ook de kredieten van deze instelling, 
die door de Commissie worden toegekend. 
Buiten de Gemeenschap 
Volgens artikel 18 van haar Statuten kan de Bank met speciale toestemming van haar Raad van 
Gouverneurs ook kredieten buiten de Gemeenschap verlenen. Deze toestemming wordt soms 
speclflek gegeven voor de financiering van bepaalde projecten van bijzonder belang voor de 
Gemeenschap, bijvoorbeeld op het gebied van de energlevoorziening. In het kader van de over-
eenkomsten, protocollen en besluiten inzake de financiele samenwerking van de Gemeenschap 
met derde landen, zijn voorts algemene toestemmingen voor dergelijke kredietverleningen gege
ven, telkens tot een bepaald bedrag per land of per groep landen, 
Zo Is het werkterrein van de Bank geleidelijk uitgebreid tot 66 landen in Afrika, het Carlbische 
gebied en de Stille Oceaan, die partij zijn bij de Overeenkomst van Lomé (A.C.S.-landen), en tot 12  
Middellandse-Zeelanden (Turkije, Joegoslavië, Algerije, Marokko, Tunesië, Egypte, Jordanie, Liba
non, Syrië, Israël, Cyprus en Malta). In de meeste van deze landen verstrekt de Bank niet alleen  
kredieten voor eigen rekening, maar ook bijzondere financieringssteun uit begrotingsmiddelen die  
door de Bank worden beheerd als lasthebster van de Gemeenschap. Laatstgenoemde middelen  
blijven buiten de balans en worden geboekt in de Speciale Sectie. 
Ondernemingen, overheidsinstanties of financieringsinsteilingen die nader contact wensen met de  
Europese investeringsbank kunnen zieh rechtstreeks en zonder enige formaliteit wenden tot haar  
hoofdkantoor, maar eveneens tot haar kantoor voor italië te Rome, tot het verbindingsbureau voor 
het Verenigd Koninkrijk te Londen of tot haar contactbureau voor Griekenland te Athene, aithans 
wat betreft de in deze landen gesitueerde projecten. 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, boulevard Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg, tel. 4379-1 
Afdeling Kredietverlening Italië: Via Sardegna, 38-1-00187 Rome, tel. 4711-1 
Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk: 68, Pall Mall — Londen SW1Y 5ES, tel. 839 3351 
Contactbureau te Athene: Ypsilantou 13-15 — GR-10675 Athene, tel. 7249 811 
Contactbureau te Brüssel: Wetsîraat 227 — B-1040 Brüssel, tel. 230 98 90 
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Europese Investeringsbank 
Voorwaarden voor kredietverlening 
De Bank verstrekt kredieten of garanties aan ondernemingen of overheldsbedrijven, welke hun 
rechtsvorm ook zij, of aan overheidsinstanties, ter financiering van projecten die voldoen aan de  
voorwaarden genoemd in artlkel 130 van het Verdrag van Rome, haar Statuten, de besluiten van de  
Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende het nieuwe communautaire leningsinstru-
ment, of de teksten betreffende de financiële samenwerking tussen de Gemeenschap en bepaalde 
derde landen. Verstrekking is niet afhankelijk van de nationaliteit van de geldnemer. 
De kredieten van de Bank financieren slechts een deel van de kosten van een project als aanvulling 
op eigen middelen van de geldnemer of middelen uit andere bronnen. In het algemeen financiert de  
Bank niet meer dan 50 % van de betrokken investeringen In vaste activa en in sommige gevallen 
eveneens van de investeringen in immateriële activa {bijvoorbeeld uitgaven voor onderzoek en ont-
wikkeling) die een onderdeel vormen van het project. 

Soorten kredieten 
Kredieten dienen ter financiering van een bepaald project en kunnen direct aan een onderneming 
of overheidsinstantie worden verstrekt of indirect via een gespecialiseerde financieringsinstelling. 
Behalve deze individuele kredieten kent de Bank ook globale kredieten aan financierlngsinstellin-
gen die daaruit in overleg met de Bank kleinere bedragen toewijzen ten behoeve van investeringen 
van beperkte omvang (toewijzingen uit globale kredieten). 

Kredietformules 
Aan geldnemers worden de volgende mogeiijkheden geboden: 
— kredieten tegen vaste rente 

ο luidende in verscheidene geldsoorten met een bepaalde standaardsamenstelling waarbij 
looptijd, samenstelling en rentevoet bij voorbaat zijn vastgelegd; 

ο luidende in verscheidene geldsoorten met variabele samenstelling al naar gelang de wensen 
van de kredietnemer en de beschikbare middelen van de Bank; 

ο luidende in een enkeie 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. 

Rentetarleven 
De rentetarieven van de Bank worden vastgesteld door haar Raad van Bewind. In de praktijk be-
paalt deze een specifiek tarief voor eike door haar gebruikte valuta, vooral de valuta's van de Lid-
Staten en de Ecu, alsmede de VS $, de yen en de Zwitserse frank. Bij kredieten in meerdere valu
ta's wordt voor elk dezer valuta's het betreffende tarief In rekening gebracht. Een gewogen gemid-
delde rentevoet voor het gehele valutapakket kan worden berekend. maar heeft slechts een indica-
tieve waarde. Daar de Bank haar kredietbedrijf financiert door het plaatsen van leningen op de kapi-
taalmarkten, maar zij daarbij geen winstoogmerk nastreeft, iiggen haar rentetarieven dicht bij de  
gemiddelde rentevoet op de kapitaalmarkt. De voor een krediet tegen een vaste rente geldende 
voet of voeten worden in het algemeen vastgelegd bij het afsluiten van de financieringsovereen-
komst of soms bij storting; deze worden later niet meer gewijzigd. De voor kredieten tegen varia
bele rente geldende voeten worden eIke drie of zes maanden vastgesteld. Kredieten worden a pari 
uitbetaald. Aflossingen en rentebetalingen vinden plaats in dezelfde valuta's als de stortingen, in 
het algemeen in halfjaarlijkse annuiteiten. De looptijd en aflossingsvrije 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 zekerheden worden gesteld. 
Ook de rentetarieven voor kredieten uit het nieuwe instrument hangen af van de kosten waartegen 
de middelen worden 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. 
De voorwaarden voor interventies bulten de Gemeenschap worden geregeld door de bepalingen 
van de desbetreffende overeenkomsten of besluiten van de communautaire instanties. 
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Hoe dit ook zij, er bestaat thans een grote mate van 
onzekerheid over hat verdere verloop van de aard-
olieprijzen. De Gemeenschap an in het bijzonder 
sommige Lid-Staten blijven echter in ruime mate  
aangewezen op energie-invoer uit landen die aan-
zienlijke politieke risico's bleden, terwijl er nog grote 
ruimte bestaat voor een beleid gericht op rationeel 
energieverbruik en ontginning van interne energie-
bronnen. 

In 1985 heeft de Bank 2 282 miljoen toegekend, voor-
al voor eigen rekening, voor projecten die beant-
woorden aan de energiedoelstellingen van de Ge
meenschap. Haar kredietverlening ten behoeve van 

rationaler energieverbruik (565,2 miljoen tegenover 
756,6 miljoen in 1984) had voornameiijk betrekking 
op de aanleg van stadsverwarmingen (zie kader op 
biz. 27), de exploitatie van geothermische reserves,  
de koppeling van hoogspanningsnetten, de elektrifi-
catie van een spoorlijn, de installatie van zonnepane-
len, alsmede talrijke energiebesparingsinvesteringen 
in de industrie. 

De kredietverlening voor ontginning van interne 
energiebronnen Steeg van 1 232,6 miljoen in 1984  
tot 1 479,8 miljoen in het verslagjaar. Het ging hierbij 
vooral om kernenergieprojecten — 8 centrales en  
een opwerkingsbedrijf (1 009 miljoen) —, alsmede 

Kredieten uit het nieuwe communautaire ieningsinstrument 

SInds 1979 kent de Bank kredieten uit het nieuwe com 
munautaire Ieningsinstrument 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 il) en tenslotte — 
in 1983 en 1984 — twee tranches van respectievelijk 
1 500 en 1 400 miljoen (nieuw instrument III) he eft goed-
gekeurd. 

Deze kredieten moeten beantwoorden aan door de Raad 
van de Europese Gemeenschappen gegeven richtlijnen. 
Velgens de richtlijnen betreffende de tweede tranche van 
het nieuwe instrument II) k unnen investeringen worden  
gefinancierd op de volgende gebieden; 

— Investerlngsprojecten, in hoofdzaak van kleine en  
middelgrote ondernemlngen, in de industrie en de 
hiermee rechtstreeks verband houdende diensten, met 
name met het oog op de verbreiding van innovatie en 
van nieuwe technologieën, waarvan de verwezenlijking 
rechtstreeks of onrechtstreeks tot schepping van ar-
beidsplaatsen bijdraagt; 

— rationeel verbruik van energie, vervanging van aard -
olie door andere energiebronnen in aile sectoren, als
mede 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 gemeen-
schappelijk 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 ge-
bruikelijke criteria in behandeiing 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 ieningen en stort de zo verkre
gen middelen bij de Bank. 

label 4; Kredietverlening uit het nieuvi/e instrument In 1985 
(mil|. Ecu) 

Seclor Doelstelling (<) 

Inlra-
structuur van 

Inlra-
structuur van 

Totaal (2) 
Produklteve 

sectoren 
infra

structuur 
regionaal 

belang 
communautair 

belang 
Energie-

voofziening 
Modernisering 

bedrijlsieven 

Denemarken 68,5 37,5 31,0 — — 31,0 37,5 
Griekentand 22,0 4,4 17.6 17.6 17,6 — 4,4 
Frankrijk 357,8 269,9 87,9 14,6 73,2 — 284,6 
lerland 27,9 27,9 — 27,9 — — — 
Italie 374,1 300,9 73.3 27.4 36,5 9.4 300,9 
Verenigd Koninkrijk 33,4 16,4 17,0 17,0 — — 16,4 

Totaai 683,7 657,0 226,7 104,5 127,3 40,4 643,7 

(1) Zie noot 1 bij label 3. 
(2) In 1985 werd 1 043,8 miijoen uilbeiaaid (wisseikoersen van 31, 12. 1985). waarvan een deei op reeds eerder toegekende kredieien. 
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Kredietverlening in de Gemeenschap In 1985 
Onderverdeeld naar economische doelstelling 
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Kredietverlening voor de communautaire  
energiedoelstellingen (1981—1985) 

Gemeenschappelljk Europees belang en  
modernisering bedrijfsleven 

I I Globale Kredleten 

[~n Diversiiicalie van de invoer 

m Rationeel energleverbrulk 

• Overige interne energiebronnen 

Kernenergie 

waarvan nieuw 
inslrument 

miljoen Ecu 
2 400 

Ecu 3 390,7 miljoen Ecu 4 005,6 miljoen 1981 1982 1983 1984 1985 

de ontginning van gas- en ollevelden. Een bedrag 
van 237 miljoen was bestemd voor de diversificatle 
van de invoer (vooral gasleidingen). 

A/s agent van Euratom heeft de Bank daarnaast, te  
zamen met de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen, vijf financieringsovereenkomsten 
ondertekend voor een bedrag van in totaai 208,1 mil 
joen ten behoeve van kerncentrales in Italië, Duits-
land en Frankrijk. De Bank voert de administratie 
van deze kredieten en boekt ze buiten haar baiane  
in de Speciale Sectie (zie biz. 92). In de statistieken 
van de Bank wordt met deze transacties geen reke-
ning gehouden, daar het financieringsbesluit tot de  
competence van de Commissie behoort. 

Het totale geïnstalleerde vermögen van de door de  
Bank en Euratom in 1985 gefinancierde kerncentra
les bedraagt ongeveer 12,8 GW, d.w.z. 13 % van het 
vermoedelijke geïnstalleerde vermögen in 1990. 

Het effect van de in 1985 mede door de Bank gefi
nancierde projecîen op het communautaire aardolie-
verbruik kan worden geraamd op ca. 9,3 miljoen ton 
aardolie-equivalent per jaar, waarvan 2,9 miljoen ton 
alleen al betrekking heeft op rationeel energlever 
brulk. Dit vormt ongeveer 3 % van de verwachte 
aardolie-invoer van de Gemeenschap in 1990. De 
van 1981-1985 gefinancierde projecten leiden in to-
taal tot een verbrulkseffect van naar raming 61 mil
joen ton aardolie-equivalent per jaar (waarvan 14,8 
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miljoen ton dankzij rationeel energieverbruik), dat wil 
zeggen bijna één vljfde van die invoer. 

* • « 

De voltooiing van de interne markt als doelstelling 
van communautair beleld impliceert een toenemend 
verkeer van mensen, goederen, diensten en gege-
vens binnen de Gemeenschap. Verbeterde en uitge-
brelde verkeers- en telecommunicatlenetten zijn 
daarvoor noodzakeiijk, hetgeen vooral de modernl-

sering van bestaande Infrastructuur vereist, maar 
ook hat scheppen van nieuwe verblndingen waar hat 
huldige net knelpunten vertoont. 

De nieuwe behoeftan op telecommunicatiegebied an 
met name die welke het concurrentievermogan van 
hat bedrljfsleven beinvioeden, overschrijden over  
hat algemeen de nationale context en vereisen de 
toepassing van de meast geavanceerde technolo-
gieën, zoals satellieten. Deze technische ontwlkke-
ling vereist een standaardisatie van het materieel en  
een effectieve openstelling van de markten. 

Stadsverwarming 

De energiecrisis van 1973 vormde een uitdaging die posl-
tieve effecten heeft teweeggebracht. Zoals Toynbee  
reeds zei, drijven uitdagingen en hun beantwoording de 
geschiedenis voorwaarts. De crisis heeft namelijk tot het 
bewustzijn geleid, dat de energievoorraad niet onuitputte-
iijk is en dat hiermee voorzichtig moet worden omge-
gaan. 

Naast de ontginning van interne energiebronnen en de 
diversificatie van de energie-invoer is zodoende ook ra
tioneel energieverbruik tot een prioritaire doelstelling van 
de Gemeenschap geworden. Ook de Bank financiert in 
toenemende omvang projecten die aan dit doel beant-
woorden (van 1981-1985: 2 463.1 miljoen). Zo is in de pé 
riode 1981-1985 ook een aanzienlijk bedrag — 353,5 mil
joen — ter beschlkking gesteld voor leidingnetten ten  
behoeve van h et transport van wärmte; hiervan Is 196,2  
miljoen naar Denemarken gegaan, dat sinds 1976 een sys
tematisch beleid voert ter rationalisering van stadsver-
warmingen. 

De in dit land door de Bank gefinancierde projecten le-
veren verwarming voor ruim 800 000 mensen, dal wil zeg
gen ca. 16% van de totale bevolking. Via de betrokken 
gemeenten zijn zo bedragen ter beschikking gesteld voor 
de stadsverwarmingen in de agglomeraties Kopenhagen 
en Kaiundborg op Sjaelland, in verschillende Steden in 
Jutland (Aarhus. Randers, Herning, Ikast, Esbjerg en  
Varde) en op de eilanden Bornholm. Falster, Lolland en  
Funen. De wärmte wordt in het algemeen opgewekt door  
kolen stokende centrales of door de verbranding van 
huishoudelijk afval. zoals te Nykobing op het eiland 
Falster. 

Deze projecten kunnen het aardolieverbruik verminderen 
met maar raming 1,4 miljoen ton per jaar; hiervan kan de 
helft worden beschouwd als energiebesparing en de an
dere helft als vervanging van aardolie door andere brand-
stoffen. 

In Frankrijk heeft de Bank 94.2 miljoen toegekend, in het  
algemeen via globale kredieten aan de Caisse d'aide à 
l'équipement des collectivités locales, ten behoeve van 
leidingnetten in bijna 30 gemeenten voor de verwarming 
en soms ook warmwatervoorziening van woningen en 
overheidsgebouwen. 

Het grootste deel van d it bedrag is ten goede gekomen 
van Ile-de-France, waar ruim 15 gemeenten geothermi-
sche warmwaterreserves hebben aangeboord ten be
hoeve van hun stadsverwarmingen. De overige projecten 
voorzien in verwarming met behulp van steenkool of door  
verbranding van huishoudelijk afval. Soms gaat het hierbij 
om grote Steden zoals Besançon of Evreux; te Villeur
banne is de verwarming van de universiteit gekoppeld 
met de stadsverwarming in de agglomeratie Lyon. Een 
laatste project voorzag tenslotte in het gebruik van de 
afvaiwarmte van d e uraniumverrijkingsfabriek van Pierre-
latte ten behoeve van de verwarming van woningen en 
kassen. 
In totaal kunnen deze projecten in Frankrijk ruim 100 000  
ton aardolie-equivalent per jaar uitsparen en de invoer 
van 60 000 ton aardolie per jaar vervangen. 
Dergelijke netten zijn ook gefinancierd in Duitsiand en 
Italië. In Saarland wordt thans een mede door de Bank 
gefinancierd leidingnet aangelegd. dat de afvaiwarmte 
van cokesfabrieken en staalbedrijven zal leveren aan d e 
stadsverwarming te Saarbrücken en waaraan tevens de 
thermische centrale van Fenne zal worden gekoppeld. In 
Italië zijn bedragen ter beschikking gesteld voor derge
lijke projecten in verschillende Steden in het Noorden van 
het land (Padua. Reggio Emilia, Massa Carrara, alsmede  
verschillende gemeenten rond Verona). 
In elk van de twee laatstgenoemde landen zal zo de in 
voer van ca. 40 000 ton aardolie worden uitgespaard, 
waarvan de helft door een vermindering van het verbruik. 
Er zij nog gewezen op een ander aspect. Bij de meeste  
van deze projecten gaat energiebesparing gepaard met 
een vermindering van de milieuverontreiniging. hetzij di
rect, hetzij indirect dankzij de vervanging van traditionele  
centrales door nieuwe installatles. Dit aspect is van b ij-
zonder belang in dicht bevolkte of zwaar geindustriali-
seerde streken als Saarland, de gebieden om Parijs of 
Lyon en delen van Noord-ltalië en Oost-Denemarken. De  
recente prijsdaling voor aardolie zou de economische en 
financiële rendabiliteit van dergelijke projecten op korte 
of middellange termijn kunnen aantasten, maar hun bij-
drage tot de noodzakelijke structured aanpassing In de  
energievoorziening blijft op längere termijn echter onom-
streden. 

27 



Kredietverlening binnen de Gemeenschap 

De kredietverlening van de Bank voor projecten die 
aan deze doeisteiiingen beantwoorden, beiiep In to
taal 384,3 miljoen en was vooral bestemd voor de 
vervoersinfrastructuur van gemeenschappelijk be
lang. 

Het grootste deel van de middelen is gegaan naar 
de aanleg van autowegen in Italië (Fhaul-Oosîen- 
rijkse grens) en Frankrijk (verbindingen tussen 
Bourgogne en het Val d'Aosta, tussen Lotharingen 
en Luxemburg, België, de Elzas en Zwitserland). 
in het Verenigd Konlnkrijk zijn Verbeteringen aan 
de havens van Harwich en Felixstowe gefinancierd, 
terwijl in Nederland steun Js geboden aan de uit-
breiding van de luchtvioten ten behoeve van de ver
bindingen tussen de verschillende Lid-Staten, en in 
Griekenland aan de aanleg van installaties voor de 
luchtverkeersgeleiding en aan uitbreiding van de 
telecommunicatie. 

Bovendien zijn te Verona in Italië verschillende in-
richtingen gefinancierd. die de internationale goede-

Kredietverlenlng In de Gemeenschap in 1985 
Onderverdeeld naar iand en sector 

miljoen Ecu  
3000 

2800 

2600 

2400 

2 200 

2 000 

1800 

1 600 

1 400 

1 200 

1 000 

800 

600 

400 

200 

Ο 

Industrie  
Infrastructuur 
Energie 
waarvan nieuw 
instrument 

renhandel zullen vergemakkelijken: een overslagcen-
trum rail/wegvervoer en een handelscentrum voor 
landbouwprodukten. In Nederland is met het zelfde 
oogmerk bijgedragen tot de financiering van de 
uitbreiding van de bloemenveiling te Aalsmeer bij 
Amsterdam. 

Het milieubeschermlngsbeleid beoogt een optimali-
sehng van het beheer der natuurlijke huipbronnen 
en een verbetering van de levensomstandigheden. 
Het is er in de eerste plaats op gericht de reglemen-
tering uit te breiden en de toe te passen normen te  
harmoniseren. Een gecoördineerde aanpak op com-
munautair niveau dringt zieh steeds meer op, daar 
deze Problemen veelal een grensoverschrijdend ka-
rakter hebben, maar bovendien concurrentieverval-
sing moet worden voorkomen. In dit kader is een 
aanvang gemaakt met grote waterzuiveringspro-
gramma's en met gemengde projecten. die zowel 
milieubescherming als energiebesparing beogen. 

De Bank ondersteunt dit beleid in de eerste plaats 
door bij het onderzoek van aan haar voorgelegde 
projecten de grootst mogelijke aandacht te wijden 
aan hun milieugevolgen; zij breidt voorts haar kre
dietverlening uit ten behoeve van echte milieu-
beschermingsprojecten. Haar kredietverlening voor 
dergelljke projecten beiiep in 1985 360,4 miljoen. 
Een zeer groot deel hiervan had betrekking op om-
vangrijke saneringsprojecten in Midden- en Noord-
Italië (zie ook kader op biz. 29). Het ging hierbij 
vooral om de bekkens van de Po, de Arno en de 
Tiber. Ook zijn bedragen toegezegd ten behoeve van 
dergelljke werken in het gebied van de Gorzone en de 
lagune van Venetië, alsmede rond de golf van Man 
fredonia in Zuid-ltalië. In Griekenland zijn rioleringen 
en waterzuiveringen In verschillende grote Steden 
gefinancierd. De meeste van deze projecten dragen 
bij tot de vermindering van de verontreiniging van de 
Middellandse Zee en in het bijzonder van de meest 
bedreigde delen van de Adriatische en Aegaeïsche  
Zeeën. 

Ook In diverse delen van le rland en in het Verenigd 
Koninkrijk (Zuidwest-Engeland, Yorkshire, Noord- en  
Noordwest-Engeland) zijn kredieten voor dergelijke 
projecten ter beschikking gesteld. 

Daarnaast heeft de Bank het nodige luchtmaterieel 
gefinancierd voor de Italiaanse bescherming bevol-
klng. dat met name is bestemd voor de bestrijding 
van de bosbranden die periodiek de Italiaanse bos-
sen teisteren. 

GB GR DK IRL D B + L NL 
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Gecoördineerde actie ter bevordering en ruimere 
verspreiding van nieuwe technologieën is van het 
grootste belang met het oog op de versterking van 
het Europese concurrentievermogen. Op dit gebied 

zijn reeds vele initiatieven ontplooid, waaronder om-
vangrljke samenwerkingsprogramma's (Esprit, Race,  
Brite, Eureka) en incidentele projecten in een groot 
aantal bedrijven van allerlei aard. In de Gemeen-

Milieubescherming in Noord-ltalië 
Tussen de Alpen en de Adriatische Zee stroomt de Po 
over een afstand van 650 km; het is verreweg de groot
ste rivier van Italie. De Poviakte is thans één van de be-
drijvigste gebieden in de Gemeenschap en het bekken 
van de Po met zijn zijrivieren behoort tot het italiaanse 
kernland. Het bekken omvat ongeveer één vijfde van het 
Italiaanse grondgebied (70 000 km') en herbergt ruim één  
derde van de totale bevolking (20 miljoen inwoners). De 
vruchtbaarheid van de Poviakte en het bestaan van vele  
verbindingsassen (bijv. de Po zeit, die bevaarbaar is tot 
Piacenza, en de oude Via Emilia) hebben geleid tot het 
ontstaan van vele Steden met als grote centra Milaan, Tu-
rijn en Bologna. Dit gebied bevat thans ruim de helft van 
de totale produktiecapaciteit van Italië. 

De verstedelijking, de industrialisatie en de intensieve 
landbouw dragen bij tot de verontreiniging: zowel afval-
als hemelwater voeren verontreinigingen aan. De rivier 
die elk jaar 50 miljard m' water naar de zee voert werd 
lang geacht voldoende zelfreinigende capaciteit te heb
ben om dit op te vangen. De huidige milieubelasting in 
het gebied is nu echter gestegen tot 80 miljoen inwo-
nerequivalenten. Dit heeft tot een blijvende achteruitgang 
van de kwaliteit van het water geleid, zodat het niet meer 
zonder kostbare voorbehandeling geschikt is voor drink- 
water en het organische leven in de rivier bedreigd is.  
Voor drinkwaterdoeleinden is dan ook een toenemend 
beroep gedaan op het grondwater dat dicht onder het 
oppervlak ligt en zelf o ok belast is met verontreinigingen, 
Op enkele plaatsen heeft te grote onttrekking van grond
water reeds geleid tot verzakkingen. 

Bij de monding voert de Po naar raming elke dag 415 ton 
stikstof en 50 ton fosfaten aan. Dit draagt op zijn beurt 
weer bij tot de verontreiniging van de Adriatische Zee die 
geen getijden kent en door zijn afgesloten karakter wei
nig water uitwisselt met de Middellandse Zee. De schade-
lijke gevolgen hiervan voor de visserij en het toerisme 
zijn duidelijk zichtbaar. 

De betrokken regionale autoriteiten hadden reeds in het  
begin van de jaren zeventig verschillende maatregelen  
genomen. Dit heeft ertoe geleid dat in 1982 Piémont, 
bombardile, Emilia-Romagna en Veneto een interregio-
naal en intersectorieel project hebben goedgekeurd ter 
sanering van d e Po, aismede ter beheersing van de na-
tuurlijke hulpbronnen en het milieu in het bekken van 
deze rivier. 

In dit verband is de Bank verzocht mee te helpen bij de 
financiering van rioleringen en waterzuiveringen in ver
schillende delen van di t bekken. De betrokken projecten 
voorzien met name in de aanieg van 400 km hoofdriool 
en de bouw van 35 waterzuiveringen die 350 miljoen m' 
water per jaar zullen kunnen behandelen. De projecten 
hebben betrekking op een gebied met ca. 3,5 miljoen in
woners. 

De uit te voeren werken beantwoorden geheel aan de 
richtiijn betreffende de lozing van gevaarlijke Stoffen in 

het aquatisch milieu (76/464/E.E.G. van 4. 5. 1976) en 
aan die betreffende de kwaliteit van voor menselijke con-
sumptie bestemd water (80/778/E.E.G. van 15. 7. 1980).  
aismede aan die betreffende zwemwater (76/160/E.E.G. 
van 8. 12. 1975), Zij dragen voorts bij tot de bescherming 
van de Middellandse Zee tegen verontreiniging vanaf het 
land, zoals deze geregeld is in het derde protocol bij de 
overeenkomst van Barcelona en in de drie actieprogram-
ma's van de Gemeenschap op milieugebied. Daarnaast 
zijn zij van belang voor de opiossing van het eutrofise-
ringsprobleem dat ook de noordelijke Adriatische Zee  
bedreigt. Parallel hiermee worden ook de reeds sinds de 
oudheid ondernomen pogingen om de Po te regularise-
ren voortgezet, teneinde het gevaar voo r overstromingen 
te verminderen, die in het mondingsgebied nog altijd re-
gelmatig belangrijke schade veroorzaken voor de infra-
structuur, de industriële en commerciële bedrijvigheid, de 
landbouw en het woningbestand. 

Het herstel van e en aanvaardbaar verontreinigingsniveau 
in dit deel van de Middellandse Zee dwingt ook tot an 
dere acties, aan de financiering waarvan de Bank in 1985  
heeft deelgenomen. 

Zo is de eerste fase aangevat van de werken ter sanering 
van het bekken van de Gorzone, dat een groot gebied 
van bijna 1 400 km' tussen het Gardameer en de Adriati
sche Zee omvat. Hier worden vier zuiveringsstations ge-
bouwd en wordt 225 km hoofdriool aangelegd met het 
oog op de behandeling van het afvaiwater van gezins-
huishoudingen en vooral van een aantal chemische en 
textielbedrijven, aismede van b ijna 500 leerlooierijen aan 
de bovenloop van de rivier. De werken zullen niet alleen 
de naar zee afgevoerde hoeveelheid verontreinigingen 
verminderen, maar zullen het vele kleine bedrijven tevens 
mogelijk maken in droogteperiodes door te werken. 

Een nog ambitieuzer project voorziet in de sanering van 
de lagune van Venetië. Hier moeten dringende maatrege
len worden genomen met het oog op de handhaving van 
de hygiène, de verdere ontwikkeling van de economische 
bedrijvigheid, de visserij en het toerisme. Het reddings-
plan voor Venetië beoogt de tijdelijke afsluiting van d rie 
stroomgeulen in de lagune om zo de periodieke overstro
mingen te voorkomen (,,aqua alta") die de Dogenstad 
bedreigen. Een d ergelijke afsluiting zal echter de uitwis-
seling van water met de Adriatische Zee nog verder be-
perken, zodat voordien de verontreiniging van de lagune 
sterk moet worden teruggebracht. 

De in uitvoering zijnde fases van de verschillende hier 
beschreven Noorditaliaanse programme's zullen vermoe-
delijk reeds een bedrag van ongeveer 1 miljard kosten. In 
1985 heeft de Bank ter financiering hiervan verschillende 
kredieten verstrekt voor in totaal 129,2 miljoen, waarvan 
36,5 miljoen uit het nieuwe communautaire leningsinstru-
ment: 84,9 miljoen voor de sanering van de Po, 30,6 mil
joen voor de lagune van Venetië en 13,7 miljoen voor het 
bekken van de Gorzone. 
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schap nog weinig verbreide nieuwe technologieën  
worden 20 op grotere schaal bekend en toegepast. 

De In de tabellen 3, 4 en 17 onder het hoofd 
„modernisering bedrijfsleven" samengevatte kre-
dletveriening van de Bank op dit gebied bereikte 
een bedrag van in totaal 978,9 miljoen. In de eerste 
plaats betreft dit kredleten ten behoeve van projec-
ten die de verdere ultbreiding of Invoering van ge-
avanceerde technieken beogen, waarvoor in totaal 
325.6 miljoen ter beschikking is gesteld (In 1984: 
250.7 miljoen): Hleronder vallen: 

— 225,5 miljoen voor Industrlële projecten; in Italie  
de produktie van antlbiotica, kankerbestrijdingsmid-
delen en andere farmaceutische Produkten (zie ka-
der hleronder). de vervaardiging van telecommunlca-
tle· en telematicamaterleel. satellieten, elektronische 
onderdelen, röntgenfilms en een nleuw type banden; 
In Frankrijk de robotisering van een automobiel-

fabrlek voor de produktie van een nieuwe sehe mo-
toren; 

— 59,9 miljoen via dit jaar voor het eerst voor dit  
doel toegekende globale kredleten waarult reeds 12 
bedragen voor In totaal 45 miljoen zijn toegewezen; 

— 40,2 miljoen voor een satellietvolgstation en voor 
de lancering van telecommunicatiesatellieten. 

Hierbij komen nog: 

— enerzijds, globale kredleten uit het nieuwe In
strument ten behoeve van produktieve investeringen 
van het midden- en klelnbedhjf buiten regionale ont-
wlkkellngsgebleden (629,1 miljoen tegenover 771,6  
miljoen in 1984). Uit dergelijke, gedeeltelijk ook 
reeds eerder toegekende kredieten zijn 2 916 bedra
gen toegewezen voor in totaal 723,8 miljoen (zie ta-
bel 21); 

Moderne technologieën In dienst van de menshel d 
De strategisch belangrijke rol van de moderne technolo 
gieën in het economische leven is bekend. Natuurlijk zijn 
er specifieke sectoren waarvan de ontwikkeling direct af-
hankelijk is van de technische vooruitgang (chemische 
industrie, elektronica enz.), maar de techniek doet zieh in 
feite overal gevoeien: in de industrie, in de dienstensec-
tor en zelfs in de landbouw. Een stroom innoveringen 
overspoelt de economie: nieuwe Produkten, nieuwe pro-
duktieprocessen, nieuwe grondstoffen, en ook verbete-
ringen In de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en kwaii-
teit van de Produkten. 

De Bank waakt ervoor, dat bij alle aa n haar voorgelegde 
projecten de beste beschikbare techniek wordt aange-
wend, Bovendien financiert zij projecten die direct de 
ontwikkeling of verspreidlng van geavanceerde technolo 
gieën beogen. 

In de laatste jaren is de laatstgenoemde activiteit van de 
Bank aanzlenlljk toegenomen: ongeveer 40 miljoen in 
1982, 172 miljoen in 1983, 250 miljoen in 1984 en 325 mil
joen In het afgelopen jaar. De gefinancierde projecten 
vertonen een grote verscheidenheid; ze hadden zowel 
betrekking op communicatiesatellieten, als op kleine ver-
nieuwende investeringen. de automatisering van produk-
tieprocessen en de vervaardiging van nieuwe geneesmld-
delen. 

In 1985 is 26 miljoen beschikbaar gesteld voor 5 projec
ten op het gebied van de gezondheid. Het ging hierbij 
om researchcentra en om de produktie van geavan
ceerde farmaceutica of specialistische materialen, zoals: 

— zeer gevoelige en nauwkeurige röntgenfilms die een 
geringere stralenblootstelling van de patlënten vereisen 
en die geschikt zijn voor numerieke gegevensverwerking; 

— hartstimulatoren en hartkleppen van een nieuwe ge· 
neratie. alsmede hemodialysefllters waarin nieuwe filter-
materialen zijn verwerkt; 

— monoclonale antlllchamen voor immunodlagnostica; 

— doeltreffender en minder giftige antibiotica en kanker-
bestrijdingsmiddelen die volgens bijzonder geavanceerde 
procédé's worden bereid via fermentatie- en DNA-recom-
binatietechnieken. Eén van de in het afgelopen jaar ge fi
nancierde onderzoekcentra had reeds in 1982 een kre-
diet ontvangen voor een laboratorium en voor de produk
tie van deze specialiteiten; 

— nieuwe medicamenten die zullen worden ontwikkeld 
in een researchcentrum voor therapeutische en diagnos
tische specialiteiten. Het onderzoek zai worden gecon-
centreerd op chemotherapeutische tumorbesthjders met  
breed toepassingsspectrum en een grotere tolerantie. op 
de toepassing van lasers in de fotochemotherapie en op 
nieuwe medicamenten ter bestrijding van hoge bloed-
druk, ademhalingsziektes en uicereuze aandoeningen. 

De spitstechnologie wordt bij deze projecten uiteraard 
niet alleen toegepast op de Produkten, procédé's en  
kwaliteitsverwerking, maar tevens op de milieubescher-
ming en de behandeling van soms zeer giftige afvalpro-
dukten. 
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— anderzijds. kredieten voor de modernisering van 
de Italiaanse textielindustrie (24,2 miljoen). 

Niet in deze rubriek vallen bovendien een groot aan-
tal kredieten voor projecten in de regionale ontwik-
kelingsgebieden, die beogen de produktivitelt en het 
concurrentievermogen van industriële en dienstver-
ieningsbedrijven te verbogen (580 miljoen aan af-
zonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kre
dieten). 

In een volgende paragraaf zai nog worden ingegaan 
op de totale industriële kredietverlening van de Bank, 
met inbegrip van die in de regionale ontwikkelings-
gebieden. 

« • * 

Gemiddeld is in 1985 38% gefinancierd van de kos
ten van alle door de Bank gesteunde investerings-
projecten in de Gemeenschap, die in totaal kunnen 
worden geraamd op 25 mlljard, waarvan 5,4 miljard 
betrekking had op industriële investeringen. 

Volgens de dossiergegevens is er op deze wijze bij-
gedragen tot het scheppen van ca. 43 000 perma
nente arbeidspiaatsen, waarvan 36 000 in de indus 
trie. Ongeveer 33 000 van deze arbeidspiaatsen kö
rnen tot stand dankzij kleinere projecten die in het 
kader van globale kredieten zijn gesteund. De kre
dietverlening voor industriële modernisering, met  
name van het midden- en kleinbedrijf. draagt voorts  
bij tot de verbetering van de produktiviteit en de  
concurrentiepositie van ondernemingen met in totaa)  
rond 300 000 werknemers. 

Bovendien zal de realisering 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 1985 di
rect en indirect heeft bijgedragen, kan worden ge
raamd op ongeveer 190 000 arbeidspiaatsen gedu-
rende de eerstkomende twee jaar, daarna geleidelijk 
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 600 000 werknemers. 

Tenslotte zij erop gewezen, dat projecten die de 
verbetering van de produktiviteit en het concurren
tievermogen van met name de industriële sector  
beogen, op längere termijn de werkgelegenheid 
gunstig zullen beïnvioeden. 

De gemiddelde fooptijd van de in 1985 verstrekte 
kredieten lag voor infrastructuur- en energieprojec-

Kredietverlenlng van regionaal belang In de 
Gemeenschap (1981—1985) 

miljoen Ecu 

1981 1982 1983 1984 1985 

Onderverdeeld naar land | On derverdeeld naar sector  
Overige ^ Industrie 

Frankrijk Diverse infrastructuur 
Verenigd Koninkrijk Waterprojecten 

Griekenland Telecommunicatie 
lerland 

Italie 

waarvan nieuw instrument 

Vervoer 
Energie 
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ten bij 13 jaar; voor industriële projecten was deze 
gemiddeld 10 jaar. De kredietverlening tegen varia-
bele rente beliep 644,4 miljoen, dat wil zeggen 
17,6% van de totale kredietverlening voor eigen re-
kening. 

Ca. 30 % van het door de Bank toegekende bedrag 
is ten goede gekomen van private bedrijven en 70 %  
van de overheidssector. Van de industriële krediet
verlening was meer dan vier vijfde bestemd voor pri

vate bedrijven. De globale kredieten zijn veelal ver-
strekt aan financiële instellingen met een overheids-
of semi-overheidskarakter; ook de uiteindelijke be- 
stemming van deze kredieten lag uiteraard bijna ge-
heel In de private sector. De energieprojecten lagen 
in verreweg de meeste gevallen in de overheids-
sfeer; voor de infrastructuurprojecten was dit in nog  
groter mate het geval, zowel bij grote projecten 
waarvoor afzonderlijke kredieten zijn verstrekt als bij 
kleinere werken die door middel van globale kredie
ten zijn gefinancierd. 

Kredietverlening naar sector 
Voor de energlesector is, uitsluitend voor eigen re-
kening. 2 230,9 miljoen ter beschikking gesteld, 
waarvan 955,9 miljoen voor de kernsector. 

Een bedrag van 2 395,8 miljoen — waarvan 226,7  
miljoen uit het nieuwe instrument — Is gegaan naar 
infrastructuurprojecten, vooral vervoer, telecommu-
nlcatie en afvalwaterzuivering. 

Jabel 5: Kredietverlening In de Gemeenschap in 1985,1984 en van 1981 tot 1985 
Onderverdeeld naar land 

1985 1984 1981—19» 

Voor eigen  
rekening 

Nieuw 
instrument Totaal 

Voor eigen  
rekening 

Nieuw 
instrument Totaal 

Voor eigen  
rekening 

Nieuw 
instrument Totaal 

Mlij, 
Ecu % Mllj. 

ECU % 
Mil|. 
Ecu % Mil|. 

Ecu % Mllj. 
ECU % Milj. 

Ecu % Mil|. 
Ecu % Milj. 

Ecu % 
Mil]. 
Ecu % 

België 77,8 1.4 77,8 1,2 32,5 0.6 — — 32,5 0,5 353,4 1.7 — _ 353,4 1,4 

Denemarken 264,0 4,7 68,5 7.8 332,5 5,1 183,9 3.7 134,6 11,4 318,5 5,1 1 047,5 4,9 392,2 8,5 1 439,7 5.6 
Duitsiand 91,4 1,6 — — 91,4 1,4 134,3 2.7 — — 134,3 2,2 690,7 3,3 — — 690,7 2.7 

Griekenland 401,7 7.1 22,0 2.5 423.7 6.5 275,5 5.5 ^.3 5,9 344,8 5,6 1 518,7 7.2 301,5 6.6 1 8202 7.1 

Frankrijk 889,6 15,8 357,8 40,5 1 247.4 19,1 814,0 16,3 386.3 32,7 1 200,3 19,4 3 062,4 14,5 1008,2 21,9 4070,6 15,8 
lerland 146,6 2.6 27,9 3.1 174,5 2,7 124,0 2,5 50.0 4,2 174,0 2.8 1 155,9 5,5 247,7 5,4 1 403,6 5.4 

Italie 2603,9 46,2 374.1 42,3 2 978,0 45,6 2 538,2 50,7 497.3 42.1 3 035,5 49,0 9 927,8 46,9 2 434,6 53,0 12362,4 48,0 

Luxemburg 16,4 03 — — 16,4 0.3 16,4 0.1 — — 16,4 0,1 

Nederland 69.1 1,2 — — 69,1 1,1 69,1 0.3 — — 69,1 02 
Verenigd 
Koninkrijk 1 096,7 19,4 33,4 3,8 1 130,1 17.3 888,2 17,7 44,3 3.7 932,5 15,1 3278,4 15,5 211.7 4,6 3 490,1 13,5 
Buiten de  
Gemeen
schap!^) 22,8 0,1 22,8 0,1 

TOtNl 5640,7 100,0 883,7 100 ,0 6524,4 100,0 5 007.0 100, 0 1181,8 100,0 6 188,8 100,0 21143,1 100,0 4 595,9 100, 0 25739,0 100,0 

waarvan garanties — 3/97 1.8 — — 379,7 1.5 

(') Kredieten van direct belang voor de Gemeenschap, verstrekt krachtensartikei 18, lid 1,2β alinea, van de Statuten, op g rond waarvan de Raad van Gouverneurs de Bartkkan mach
tigen kredieten buiien de Gemeenschap te verstrekken. 
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De kredietverlening aan de produktieve sectoren is,  
ondanks de daling van de globale kredietverlening 
ult het nieuwe Instrument, op hoog pell gebleven na 
de snelle stijging van de voorgaande jaren. Deze be-
llep namelijk 1 897,7 miljoen waarvan 497.3 miljoen 
aan afzonderlijke kredieten, hoofdzakelljk ten be-
hoeve van projecten in de elektrotechnische en  
elektronische Industrie, de bouw van transportmate-
rleel, de chemische nljverheid, de drukkerij, de voe-
dingsmiddelensector en de dienstverlening. De rest  
van het bedrag werd toegekend via globale kredie
ten: 771,3 miljoen voor eigen rekening van de Bank 
en 629,1 miljoen uit het nieuwe instrument. 

Ongeveer 26 % van het totale bedrag betrof de 
consumptiegoederenlndustrie, 21 % de produktie 
van halffabrikaten en 53 % die van investeringsgoe-
deren. 

Globale kredieten en daaruit 
toegewezen bedragen 
In het verslagjaar zijn aan 42 instellingen In totaal 96  
globale kredieten verstrekt, waarvan 39 in Frankrijk 
(25 aan 16 zogenaamde Sociétés de développement  
régional) en 48 in Italie. In totaal was hiermee 1 858,5  
miljoen gemoeid (tegenover 1 916,5 miljoen In 1984),  
waarvan: 

— voor eigen rekening van de Bank: 711,4 miljoen 
ter financiering van kleinere projecten op het gebied 
van de Industrie, de dienstensector en het toerisme 
in regionale ontwikkelingsgebieden; 207 miljoen ter 

Kredietverlening In de Gemeenschap In 1985 
Onderverdeeld naar sector 

miljoen Ecu 

2 400 

Energie 

•

Produktie 
Transport + distributie 
Globale kredieten 

Verbindingen 
^ Vervoer 

Telecommunicatie 

Overige infrastructuur 
Waterprojecten 
Diverse infrastructuur 
Globale kredieten 

Industrie, landbouw, diensten 
Afzonderlijke kredieten 
Globale kredieten • waarvan nieuw instrument 

Tabe! 6: Belang van de globale kredieten voor eigen rekening en ult het nieuwe Instrument in het kader van 
de kredietverlening voor de Industrie, de landbouw en de dienstensector (1981-1985) 

1981 1982 

Toewijzlngen ult lopende globale 
kredieten: 
aantal 
bedrag (a) in miljoen Ecu 

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

(a)/(b) in % 

843 
282.3 

436,2 

65 

1 183 
438.0 

897,4 

49 

1983 

3172 
1 010,9 

1 383,2 

73 

4 563 
1 389,3 

1 941 ,5 

72 

1985 

5813 
1 602,9 

2 100,2 

76 
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financiering van kleinere infrastructuurprojecten;  
59,9 mlljoen voor kleine industriële projecten die de 
invoering of de toepassing van geavanceerde tech-
nologieën beogen; 251 mlljoen voor investeringen 

die in de industrie en elders beantwoorden aan de 
energiedoelstellingen van de Gemeenschap; 

— uit het nieuwe instrument: 629,1 miljoen ter 

Kredletvertening in de Gemeenschap In 1985 
Onderverdeeld naar land en naar sector 

Energie 

Verbindingen 

Overige infrastructuur 

Industrie, landbouw, 
diensten. Afzonderlljke kredieten 

Industrie, landbouw. 
diensten. Globale kredieten 

Totaal 

label 7: Globale kredieten voor eigen rekenlng en utt het nieuwe Instrument, alsmede daarult toegewezen 
bedragen In 1985 (zie voor details de tabellen 18 tot 21) 

Uli lopende globale kredieten 
in 1986 toegekende bedragen 

In 1985 toegekende 
globale kredieten 

Aantal Mil|. Ecu Aantal Milj Ecu 

Regionale ontwikkeling 45 918,5 3 258 845,3 
Infrastructuur 488 137.4 
Industrie 2 770 707.9 
Energlevoorzlenlng 14 251,0 279 263,0 
infrastructuur 164 136,6 
Industrie 115 126,4 
Modernlseiing van bedri|ven 33 629,1 2 916 723,8 
Geavanceerde technologieön 4 59,9 12 45,0 

Totaal 96 1 858,5 6 465 1 877,1 
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financiering van produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf buiten regionale ontwikke-
lingsgebieden. 

Uit lopende globale kredieten zljn 6 465 bedragen 
toegewezen voor in totaal 1 877,2 miljoen, tegenover 
5 258 bedragen voor In totaal 1 773,9 miljoen in 1984  
(zìe de tabellen 7 en 21). De stijging was bijzonder 
aanzienlijk bij de projecten betreffende het midden-
en kleinbedrijf in regionale ontwikkelingsgebieden. 
waarvoor 2 770 bedragen voor een totaal 707,9 mil
joen zijn toegewezen tegenover 1 870 bedragen 
voor 649,5 miljoen in het voorafgaande jaar. 

Buiten deze regionale ontwikkelingsgebieden is in 
totaal 723,8 miljoen toegewezen voor produktieve in
vesteringen van 2 916 bedrijven (in 1984: 2 593  
bedragen voor In totaal 685,2 miljoen), alsmede 
126,4 miljoen voor 115 projecten die aan de energie-
doelstellingen beantwoorden en 45 miljoen voor 
12 projecten die technologische innovatie beogen. 

Daarnaast is uit globale kredieten voor 488 kleine in-
frastructuurprojecten van regionaal belang en 164 

kleinere energieprojecten resp. 137,4 miljoen en  
136,6 miljoen ter beschikking gesteld. 

Bij de 5 813 toewijzigingen (1 602,9 miljoen) voor het 
industriële midden- en kleinbedrijf blijken de omvang-
rijkste bedragen ten goede te zijn gekomen van de 
metaal- en machine-industrie, de voedlngsmiddelen-
industrle en de dienstensector, gevolgd door de 
textiel- en leernijverheid, de houtbewerking en het 
uitgeverij- en drukkerijbedrijf. 

De investeringen per arbeidsplaats in het via globale 
kredieten gefinancierde midden- en kleinbedrijf 
bedroegen gemiddeld ongeveer 67 0(X), terwijl dit  
bedrag voor grote industriële projecten waarvoor 
afzonderlijke kredieten zijn verstrekt, bij 231 000 lag. 

Ongeveer 99 % van de toewijzingen en 96 % van het 
toegewezen bedrag waren bestemd voor onafhanke-
lijke ondernemingen met minder dan 500 man perso-
neel. De overeenkomstige percentages voor bedrij
ven met minder dan 200 man personeel lagen bij 
94 % en 81 % en die voor bedrijven met minder dan  
50 man personeel bij 72 % en 48 %. 

Kredietverlening in de verschillende landen 

Italie 
In Italië heeft de Bank voor eigen rekening 2 603,9  
miljoen toegekend, tegenover 2 538,2 miljoen in 
1984. De kredietverlening uit het nieuwe instrument  
daalde van 497,3 miljoen in 1984 tot 374,1 miljoen in 
het verslagjaar. 

De kredietverlening voor eigen rekening is voor bijna 
twee derde ten goede gekomen van regionale 
projecten. Deze projecten betroffen infrastructuur 
(996,3 miljoen), de energievoorziening (883,9 miljoen) 
en de industrie (723,7 miljoen), waarvoor een groot 
deel overigens in de vorm van globale kredieten ter  
beschikking is gesteld. Vier vijfde van de kredietver
lening uit het nieuwe instrument betrof produktieve 
investeringen van het midden- en kleinbedrijf buiten 
regionale ontwikkelingsgebieden. 

In totaal is in Italië zo 2 978 miljoen toegekend (vorig 
jaar: 3 035,5 miljoen), d.w.z. 45% van de totale kre

dietverlening in de Gemeenschap (in 1984 49%). In 
tabel 8 wordt dit bedrag nader gespecificeerd. 

Bij de infrastructuurprojecten was sprake van een 
aanzienlijke toeneming van de kredietverlening voor 
de aanleg van waterzuiveringen. In de energiesector 
groeide met name de omvang van de kredieten aan 
de Enel, vooral ten behoeve van de bouw van kern-
centrales. Wat de industriële kredietverlening betreft 
waren de afzonderlijke kredieten bestemd voor een 
veel ruimer scala van projecten die veelal tr ouwens 
de invoering van geavanceerde technieken of hun 
toepassing op produktieprocessen en het bedrijfs-
beheer beoogden. 

Bijna een derde van het totaal is toegekend in de 
vorm van 48 globale kredieten aan 15 bemiddelende 
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In 1985 ult afzonderlijke kredieten gefinancierde projecten 

(mil). Ecu) 

van 1 toi 10,0 Ο 
van 10,1 tot 20,0 Q 

van 20.1 tot 40,0 Ο 
Voor eigen rekening en 
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kredietinstellingen voor een bedrag van in totaal 
927,4 miljoen. Dit onderstreept het belang van de al  
sinds lang bestaande nauwe samenwerking met de 
Italiaanse instellingen voor de kredietverlening op 
middellange en lange termljn. Deze globale kredieten 
waren vooral bestemd voor de financiering van het 
Industriële midden- en kleinbedrijf in Zuid-ltalië (283,8  
miljoen) en in Midden- en Noord-ltalië (417,9 miljoen,  
waarvan 300,9 miljoen ult het nieuwe instrument voor  
bedrijven buiten regionale ontwikkelingsgebieden).  
Dit lopende globale kredieten is in totaal 797,3 mil

joen toegewezen voor 2 323 kleinere bedrijven: in 
Zuid-ltalië was dit 302,4 miljoen voor 1 113 bedrijven, 
in Midden- en Noord-ltalië 142,9 miljoen voor 391 be
drijven in regionale ontwikkelingsgebieden en 352  
miljoen voor 819 bedrijven buiten deze gebieden. 

Twee globale kredieten voor in totaal 15,8 miljoen zijn 
ten goede gekomen van 4 projecten die bijdroegen 
tot de invoehng van geavanceerde technologieën. 
Tenslotte zijn globale kredieten toegekend voor aan 
de communautaire energiedoelstellingen beantwoor-

Tabel 8: Kredietverienlng In Itaiië In 1985 
Onderverdeeld naar herkomst der middelen, economische doelstelling en sector 

Voor eigen rekening Nieuw 1 nstrumeni Totaal 
Milj ECU Mil|. Ecu Milj. Ecu % 

Totaal Itaiië 2603,9 374,1 2 978,0 100,0 

Economische doelstelling (^) 
Regionale ontwikkeling 1 692,8 27,4 1 720,2 57,8 

waarvan Zuid-ltalië 1 435,5 27.4 1 462,9 49,1 
Wederopbouw 30.2 14.0 44,2 1.5 

Energievoorziening 8907 9,4 900,1 30,2 
Waterkrachi 30,3 — 30,3 1.0 
Kernenergie 245,7 — 245.7 8,3 
Oiie- en gaswinning 99,2 — 99.2 3,3 
Rationeel energieverbruik 120,1 9,4 129,5 4.4 
Gasieidingen 185,5 — 185,5 6,2 
Globale kredieten 209,9 — 209,9 7,0 

Infrastructuur van communauiair belang 268,0 36.4 304,4 10,2 
Verbindingen 84,9 — 84.9 2,9 
Overige inlrastructuur 7,3 — 7.3 0.2 
Milieubescherming 175,8 36,4 212.2 7,1 

Modernisering bedrijfsleven 206,9 300.9 507.8 17,0 
Modernisering en omschakeling 24.2 — 24,2 0.8 
Geavanceerde technologieën 1827 — 182,7 6,1 
Produktieve investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf — 300,9 300,9 10,1 

am - 454,5 — - 454,5 -15.2 

Sector 
Energie 883.9 883,9 29,7 

Afzonderlijke kredieten 674,0 — 674,0 22,6 
Globale kredieten 209,9 — 209,9 7.1 

Verbindingen 712.8 14,0 726,8 24,4 
Waterprojecten 209,3 36,5 245,8 8,3 
Overige infrastructuur 74.2 227 96,9 3,2 
Industrie, landbouw, diensten 7237 300,9 1 024,6 34,4 

Afzonderlijke kredieten 307,1 — 307,1 10.3 
Globale kredieten 416,6 300,9 717,5 24,1 

(1) De ruDrieken onder ..doelstelling" mögen met worden geli|kgesield mei ovengens bi)na gelijkluidende rubrieken onder ..sector". 
(2) Af wegens dubbeltelhngen van projecten die aan meerdere doetsiellingen tegelijkeriiid voldoen. 
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dende projecten in de industrie en de infrastructuur-
sector voor een bedrag in totaal 215,6 miljoen. Tabel 
21 geeft een speclficatle van de In 1985 hieruit toe-
gewezen bedragen. 

• « 

De regionale kredietverlening beliep 1 720,2 miljoen, 
waarvan 27,4 miljoen ult het nieuwe Instrument. 

Ongeveer 85 % hiervan, of 1 462,9 miljoen. betrof 
Zuid'Italië. Er Is bewust gestreefd naar een zo rulm 
mogelijke terbeschikkingstelling van middelen voor 
Industriële projecten en voor bemiddelende Instellin-
gen in dit gebied. In de huldige fase, waarin de Invoe-
ring wordt voorbereld van he t nieuwe wettelijke ka-
der voor de staatshulp aan Zuid-italië, bleef bij de In-
frastructuurprojecten de voortzetting van reeds eer-
der begonnen projecten een beiangrijke plaats inne-
men. De nieuwe projecten in deze sector betroffen in-
vesteringen in het kader van het Fondo Investimenti  
ed Occupazione (fonds voor investeringen en de  
werkgelegenheid). Voorts is ook nog 44,2 miljoen  
toegekend voor de wederopbouw in de deien van  
Campanië en Basilicata die in 1980 door aardbevin- 
gen waren getroffen; het door de Gemeenschap voor  
de steun uit dezen hoofde uitgetrokken bedrag is  
hiermee voor ruim 90 % effectief toegezegd. 

Meer in het bijzonder zijn in Campanie verschillende  
bedragen toegekend voor een geì'ntegreerd ontwik- 
kelingsplan voor de agglomerale Napels, met name 
met het oog op de opiossing van enkele grote ver-
keersproblemen. Het gaat hierblj om de aanleg van 
infrastructuur voor een nieuw zakencentrum, ver-
beteringen aan het spoorwegnet In de voorsteden, 
verlenging van de rondweg rond de stad, verdere 
Verbeteringen aan de watervoorziening en de om-
schakeling van het gasnet op aardgas, alsmede uit-
breiding van dit net tot naburige gemeenten. Andere  
bedragen zijn gegaan naar de modernisering van fa-
brieken van telecommunicatie- en telematica-appara-
tuur te Caserta, de produktie van antibiotica te Torre 
Annunziata, die van diepvriesprodukten te Benevento  
en de modernisering van twee hotels te Avellino en  
Caserta. Voorts is een bijdrage geleverd tot het her- 
stel van viaducten in de autoweg Napels—Bari en de  
aanleg van industrieterreinen in gemeenten die bij de  
aardbevingen van 1980 waren verwoest. 

In SIcillë heeft de Bank deelgenomen aan de finan 
ciering van de ontginning van het omvangrijkste 
aardolieveld in Italie, dat zieh voor de kust van Ra 
gusa bevindt, alsmede van de uitbrelding en moder
nisering van een fabriek van elektronische onderde-
len te Catania, en van drie hotels te Palermo, Catania  
en Syracuse. 

De in Sardlnië gefinancierde projecten betreffen de 
verbetering van de watervoorziening van West- en 
Zuid-Sardinië, en met name van Cagliari en Sassari. 

De kredietverlening in Zuid-ltalië was als voigt over  
het land verdeeld: 249,3 miljoen in Campanië, 144,8  
miljoen in Sicilie, 83 miljoen in Sardinië. 67 miljoen in 
de Abruzzen, 63,7 miljoen in Latium, 30,7 miljoen in 
Apulië, 23,6 miljoen in Molise, 16,2 miljoen in de Mar 
ken en 11,9 miljoen in Basilicata. Hierbij komt nog  
385,4 miljoen voor de voortzetting van v erschillende 
telecommunicatieprojecten van belang voor diverse 
regio's. alsmede globale kredieten voor in totaal 
310,7 miljoen aan een aantal in Zuid-ltalië werkzame 
financieringsinstellingen ter financiering van het mid 
den- en kleinbedrijf op het gebied van de industrie, 
de dienstverlening en het toerisme. 

Tenslotte zijn nog kredieten voor 81,6 miljoen toege
zegd voor de aanschaf van vliegtuigen voor interre-
gionaal verkeer en was een bedrag van 36,8 miljoen 
bestemd voor vliegtuigen en helicopters ten behoeve 
van de bescherming bevolking, zowel in Zuid-, als  
Midden- en Noord-ltalië. 

In Latium zijn bedragen ter beschikking gesteld voor 
investeringen in consumptiegoederenindustrieën: 
consumentenelektronica te Anagni, sanitaire Produk 
ten, luiers, zepen en detergenten te Patrica en 
Pomezia, diepvriesprodukten te Ferentino. 

In de Abruzzen waren de grootste bedragen be
stemd voor — enerzijds — aardgasopsiag te Nuova  
Cupello en S. Salvo en anderzijds de telecommunica-
tiesector: uitbreiding van het satellietvoigstation te 
Fucino en twee fabrieken te Aquila voor de fabricage 
van satellieten en daarmee verband houdende tele-
communicatie-apparatuur. Bovendien is hier een kre-
diet ter beschikking gesteld voor een fabriek van hy 
gienische Produkten te Pescara. 

In Apulië, zijn bedragen gegaan naar het hoofdwe-
gennet, strekdammen ter bescherming van de ko-
lenterminal in de haven van Brindisi, de sanering van 
de golf von Manfredonia en de watervoorziening in 
dit gebied. 
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In Molise zljn kredieten verstrekt voor de ontginning 
van een aardoiieveid in de provincie Campobasso,  
voor verschillende werken ter consolidatie van insta-
blele gronden in de bergachtige delen van de provin
cie Isernia en voor de uitbreiding van een fabriek van 
vloeibare detergenten te Pozziili. 

In de Marken zljn kredieten gegaan naar de ontgin
ning van aardgasvelden en voorts naar de bouw van 
een broodfabriek te Ascoli Piceno en een fabriek van  
diepvriesprodukten te Porto d'Ascoli. 

Tenslotte heeft de Bank in Basilicata eveneens de 
ontginning van een aardgasveld gefinancierd, als-
mede de bouw van een omvangrijk vakantiedorp dat 
de groei van het toerisme längs de kust van Meta 
ponto moet bevorderen. 

De regionale kredietverlening in de minder ontwik-
kelde delen van Midden- en Noord-ltalië bedroeg 
257,3 miljoen. Zo zijn zeven globale kredieten ver
strekt voor in totaal 117 miljoen ter financiering van 
kleinere projecten. Afzonderlijke kredieten zijn ge
gaan naar de voltooiing van een deel van de Friaul-
autoweg naar de Oostenrijkse grens, de voortzetting 
van de bebossing in het Val d'Aosta en de moderni-
sering van een tractorenfabriek te Jesi, aismede naar 
verbetehngen in een aardolleraffinaderij te Falconara,  
die het energieverbruik en de luchtverontreiniging 
zullen beperken. 

voor dit doel zijn 212 bedragen toegewezen voor in 
totaal 215,6 miljoen, waarvan 113,8 miljoen betrek-
king had op industriële projecten. 

Voor infrastructuur van communautair belang zijn 
verschillende kredieten ter beschikking gesteld, 
zoals voor de Friaul-autoweg, een Containerterminal  
in de haven van Genua Voltri, een oversiagcentrum te 
Verona en een groothandeiscentrum dat met name  
de uitvoer van landbouwprodukten, vooral uit Zuid-
Italië, naar de andere landen van de Gemeenschap 
zal vergemakkelljken (92,2 miljoen). 

Van een grote stijging was sprake bij de kredietverle 
ning voor mllleubeschermingsprojecten (212,2 mil 
joen). Er zi] gewezen op de reeds genoemde uitrus-
ting van de dienst bescherming bevolking, alsmede 
op enkele grote waterzuiveringsprojecten. Laatstge-
noemde projecten worden bijna alle uitgevoerd in het 
kader van programma's van het Fondo Investimenti  
ed Occupazione: sanering van het bekken van de Po,  
van een deel van Veneto (zie kader op biz. 29), van  
de agglomeratie Rome en van de golf van Manfredo 
nia. De regulahsering van de Arno zal het overstro- 
mingsrisico in Florence en Pisa sterk verminderen en  
zal worden aangevuld door Verbeteringen aan het  
riolerings- en waterzuiveringssysteem. 

Frankhjk 

Voor projecten die beantwoorden aan de commu 
nautaire energiedoelstellingen is 900,1 miljoen toe-
gezegd, waarvan 890,7 miljoen voor eigen rekening 
van de Bank. Hiervan is 375,2 miljoen gegaan naar de  
kerncentrale van Montalto di Castro, verschillende 
waterkrachtcentrales in Noord-ltalië en de ontginning 
van gas- en olievelden; 185,5 m iljoen was bestemd 
voor de uitbreiding van het aardgasnet. 

Een bedrag van 129,5 miljoen is ter beschikking ge 
steld voor rationeel energieverbruik en met name  
voor geothermische centrales in Toscane, stadsver- 
warmingen in Midden- en Noord-ltalië, de modernise-
ring van raffinaderijen te Livorno en Falconara, de 
koppeling van de Franse en Italiaanse hoogspan-
ningsnetten via de Alpen, de produktie van biogas in 
varkensfokkerijen in Umbrie en de installatie van zon-
nepanelen. 

Tenslotte zijn nog twaalf globale kredieten voor in to
taal 209,9 miljoen toegekend ter financiering van in
dustriële en infrastructuurprojecten van kleinere om-
vang, die kunnen bijdragen tot de communautaire 
energiedoelstellingen. Uit lopende globale kredieten 

De kredietverlening in Frankrijk was qua omvang ver-
gelijkbaar met die in het voorafgaande jaar en beliep 
1 247,4 miljoen, waarvan 357,8 miljoen uit het nieuwe 
instrument. 

In dit bedrag begrepen zijn globale kredieten voor 
678,7 miljoen aan 20 financieringsinsteliingen, waar
van 16 sociétés de développement régional, ter finan 
ciering van projecten op het gebied van de industrie, 
de infrastructuur en de energievoorziening. 

In de produktiesector is 560 miljoen ter beschikking 
gesteld; een afzonderlijk krediet is gegaan naar de 
robotisering van een automotorenfabriek in Noord-
Frankrijk, terwijl de rest ter beschikking is gesteld 
door middel van globale kredieten. Dergelijke kredie
ten zijn namelijk toegekend ter financiering van in-
vesteringen van het midden- en kleinbedrijf op het 
gebied van de industrie, de dienstverlening en de vis-
sehj in regionale ontwikkelingsgebieden (176,5 mil
joen voor eigen rekening) en daarbuiten (269,9 mil
joen uit het nieuwe instrument), alsmede voor projec
ten die de invoering of toepassing van geavanceerde 
technologieën in geheel Frankrijk beoogden (44,1  
miljoen voor eigen rekening). 
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Dit lopende globale kredieten zijn in 1985 2 946 be-
dragen toegewezen voor in totaal 500,3 mlljoen ten  
behoeve van 1 049 bedrijven in regionale ontwikke-
lingsgebieden (168 mlljoen) en 1 889 andere bedrij
ven (303,1 mlljoen). Bovendien waren acht toewijzln-
gen bestemd voor innoverende projecten (29,2 mll
joen). De belangrijkste betrokken bedrijfstakken wa
ren die van de metaalconstructie en machinebouw 
(20%), voedingsmiddelen (11,5%), papierproduktie 
en drukkeri] (8,8%), alsmede het toerlsme en de in-
dustriële dienstverlening (11,2 %). 

Wat de Infrastructuur betreft heeft de Bank bijgedra-
gen (495,7 mlljoen) aan de aanleg van het wegvak  
Bourges—Clermont-Ferrand van de A 71, die het  
Massif Central zai ontsluiten, de rondweg om Tou 
louse in de verbinding Bordeaux—Narbonne, het  
wegvak Angers—Le Mans van de A 11 dat de auto- 
weg naar Bretagne en de westkust zaI voltooien en 
tenslotte aan de aanleg van de spoorlijn Parijs—Le 
Mans ten behoeve van de train à grande vitesse, die 
de rijtijd tussen Parijs en Zuidwest-Frankrijk sterk zal 
kunnen bekorten. Daarnaast zijn vele bedragen via 
de CAECL en het Fonds spécial des grands travaux 
ter beschikking gesteld voor een groot aantal wegen-
projecten in West-Frankhjk, Midden-Frankrijk, Lotha 
ringen, de Vogezen, alsmede voor een aantal infra-
structurele werken in de agglomeratie Nancy, die 
vooral beogen het overstromingsgevaar te beperken. 

en Franse hoogspanningsnetten via de Kleine St. 
Bernard. Bovendien zijn twee globale kredieten toe-
gekend ter financiering van projecten die beantwoor-
den aan de communautaire energiedoelstellingen; uit 
lopende globale kredieten voor dit doel zijn 67 bedra
gen voor In totaal 47,5 mlljoen met name toegewezen 
voor verschillende kleine stadsverwarmingsstelsels. 

Verenigd Koninkrijk 
In het Verenigd Koninkrijk zijn kredieten voor in totaal 
1 130,1 miljoen toegekend, waarvan 33,4 miljoen uit 
het nieuwe instrument. Deze stijging van ruim 20 %  
ten opzichte van het voorgaande jaar vioeit voort uit 
een toeneming van de kredietverlening in de energie- 
sector (657 miljoen) en van de industriële kredietver
lening (164,5 miljoen). 

Het grootste deel van de kredietverlening in de ener-
glesector was bestemd voor de twee kerncentrales 
van Heysham en Torness Point, de koppeling van 
deze laatste centrale aan het nationale hoogspan-
ningsnet, de installaties voor de opsiag en opwekking 
van kernbrandstoffen te Sellafield (554,7 miljoen), 
alsmede voor de voortgezette ontginning van het Es-
mond-gasveld voor de kust van Yorkshire. 

Sommige gefinancierde wegenprojecten horen thuis 
in het intracommunautaire wegennet, zoals het weg
vak Mâcon—Châtillon in de A 40 naar de Mont Blanc-
tunnel en Italië, evenals delen van de verbindingen 
Longwy—België en Thionville—Luxemburg. De Bank 
heeft tevens bijgedragen aan de produktie en lance-
ring van telecommunicatiesatellieten met het oog op 
het totstandbrengen van een telematicanet ten be
hoeve van het bedrijfsleven (29,3 miljoen). 

Uit globale kredieten voor in totaal 147 miljoen, die 
aan de CAECL waren verstrekt, zijn bovendien be
dragen ter beschikking gesteld voor kleine infrastruc-
tuurprojecten van plaatselljke overheden, die konden 
bijdragen tot de regionale ontwikkeling. In het boek-
jaar is zo voor 487 van dergelijke projecten — vooral 
wegenaanieg — 121,3 miljoen toegewezen. 

De kredieten voor energieprojecten (191,6 miljoen) 
waren bestemd voor de kerncentrale van Flamanville 
en een waterkrachtcentrale boven Lyon, alsmede 
voor stadsverwarmingen in het gebied rond Parijs en 
voor de koppeling van de Britse en Franse hoog
spanningsnetten door het leggen van onderzeese ka-
bels door het Kanaal, zowel als die van de Italiaanse 

De andere gesteunde projecten bevonden zieh  
vooral in regionale ontwikkelingsgebieden. 

Voor infrastructuurprojecten is 308, 6 miljoen ter be
schikking gesteld; deze projecten hadden betrekking 
op wegenaanieg in Wales, de Midlands en in Schot-
land, de elektrificatie van spoorwegen rond Glasgow 
en Liverpool, de modernisering van de luchthaven 
van Leeds-Bradford (145,2 miljoen) en verbeteringen 
aan de havens van Harwich en Felixstowe ten be
hoeve van de verbindingen met de rest van de Ge
meenschap (15,9 miljoen). In diverse delen van 
Schotland. Noord-Engeland en Zuidwest-Engeland 
heeft de Bank rioleringen en afvalwaterzuivehngen 
gefinancierd (104,7 miljoen), van belang voor de mi-
lieubescherming, alsmede verschillende samenge-
stelde projecten die o. a. voorzagen in de aanleg van 
industrieterreinen, wegenaanieg, afvalwaterzuivehn
gen of ook installaties voor verwerking van vaste 
afvalstoffen (42,9 miljoen). 

De industriële kredietverlening (63,2 miljoen) is ge-
gaan naar een nieuwe papierfabriek op een terrein 
van een vroegere staaifabriek in Wales, naar alumina-
en aluminiumfabrieken in Wales en Schotland, een 
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bedrijf voor elektronische meetapparatuur bij Edin-
burg, een fabrlek die polyester grondstoffen voor 
synthetische vezels fabriceert te Hartlepool, een fa
brlek voor de verwerking van oliehoudende zaden te  
Liverpool en de omschakeling op computers van een 
groothandelscoöperatie. 

bedragen voor In totaal 51.3 miljoen toegewezen ult 
lopende globale kredieten ten behoeve van projec-
ten op het gebied van de Industrie of het arrlbacht 
en voor investeringen op ca. 2 200 landbouwbedrlj-
ven. 

Bovendien zijn drle globale kredieten voor in totaal  
101,3 miljoen toegekend ter financiering van het mid 
den- en kleinbedrijf. Uit lopende globale kredieten 
zijn 83 bedragen voor in totaal 47,7 miljoen voor 
eigen rekenlng van de Bank toegewezen en 81 be
dragen voor 15,2 miljoen uit het nieuwe instrument. 

Griekenland 

In Griekenland is 423,7 miljoen toegekend, waarvan 
22 miljoen ult het nieuwe instrument. 

Bijna driekwart van dit bedrag (303,3 miljoen) was be-
temd voor lnfrastructuurpro|ecten betreffende de in 
terlokale en internationale telefoon- en telexverbin-
dingen, installaties voor het volgen van de Inmarsat-
satellieten, de aanieg van bijna duizend kilometer  
weg in het gehele land en de modernisering en uit-
breiding van regionale luchthavens en havens, met 
name op de eilanden in de Aegaeïsche Zee. De ove 
rige kredieten zijn gegaan naar rioleringen en water-
zuiveringen in verschillende grote Steden aan de Mid-
dellandse Zee, de irrigatie van ca. 30 000 ha land-
bouwgrond in verschillende delen van Griekenland en 
kleinere infrastructuurprojecîen van plaatselijke over-
heden (via een globaal krediet). In de loop van het 
boekjaar zijn via dit globale krediet talrijke wegen-
en waterzuiveringsprojecten gefinancierd voor een 
bedrag van in totaal 16,1 miljoen. 

Denemarken 
De kredietverlening in Denemarken beliep in totaal 
332,5 miljoen, waarvan 68,5 miljoen uit het nieuwe in
strument, en bleef geconcentreerd op projecten die 
beantwoorden aan de communautaire energiedoel-
stellingen (285,5 miljoen). Het ging hierbij om de 
voortzetting van de aanieg van het aardgasnet in 
Oost-Denemarken (Kopenhagen, Sjaelland en Fu-
nen) in verband met de aanvoer van het aardgas uit 
het Deense dee! van de Noordzee en om verdere 
aanieg van stadsverwarmingen (agglomoraties Ko 
penhagen en Aarhus. gemeenten längs de Kleine  
Belt — zie kader op biz. 27), die kunnen bijdragen tot  
rationalisering van het energieverbruik. Ook is de 
elektrificatie van een spoorlijn op Sjaelland gefinan 
cierd, alsmede de aanieg van een windmolenpark,  
een stadsverwarming en een havenuitbreiding te 
Hasle op het eiland Bornholm, 

Daarnaast is 47 miljoen toegekend voor uitbrelding 
van een fabriek van gipsplaten volgens een energie-
besparend procédé in Noord-Jutland en voor het 
midden- en kleinbedrijf via drie globale kredieten. Uit 
lopende kredieten zijn 124 bedragen voor in totaal 
41,3 miljoen toegewezen, in hoofdzaak buiten de re 
gionale ontwikkelingsgebieden. 

Op energlegebled is 71,7 m iljoen verstrekt voor de  
voortzetting van de werkzaamheden aan de water-
krachtcentrales van Rigai, Thissavros en Stratos.  
Deze centrales met een vermögen van in totaal 600 
MW kunnen bijdragen tot de economische ontwikke-
ling van het Griekse binnenland en tot een verbete-
ring van de energievoorziening van de Gemeen
schap. 

Tenslotte waren twee globale kredieten voor in totaal 
48,6 miljoen bestemd voor een versterking van de in-
dusthële structuur van het land, met name in de be-
drijfstakken die landbouwprodukten verwerken en 
die op het platteland zijn gevestigd. In 1985 zijn 53 

lerland 
In leriand is 174,5 miljoen ter beschikking gesteld, 
waarvan 27,9 miljoen uit het nieuwe instrument, In 
hoofdzaak ten behoeve van de regionale ontwikke-
ling en met name de aanvulling van de nog onvol-
doende infrastructuur. Zo zijn vele verbeteringen aan 
het wegennet gefinancierd (67,9 miljoen), in het bij-
zonder in de streken rond Cork en Athlone, alsmede 
uitbreidingen van de watervoorziening en waterzuive-
ring in verschillende delen van het land (46,8 miljoen) 
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Kredietverfening binnen de Gemeenschap 

en die van verschillende instellingen voor hoger tech
nisch vakonderwijs te Limerick, Dublin, Tralee en  
Cork (18,2 miljoen). 

Bijgedragen is voorts weer tot de financiering van de 
kolen stokende centrale van M oneypont, tot herbe-
bossingsprojecten en tot de bouw van geheel gerede 
bedrijfshallen. Bovendien was een globaal krediet 
bestemd voor de financiering van het industriële  
midden- en kieinbedrijf; 84 van dergelijke bedrijven  
hebben bedragen voor investeringen toegewezen 
gekregen voor in totaal 7,5 miljoen. 

Duitsland 
De kredietverlening in Duitsland voor in totaal 91,4  
miljoen is geheel ten goede gekomen van projecten 
die beantwoorden aan de communautaire energie-
doelstellingen: de kerncentrales van Neckarwest
heim en Emsland, van elk 1 230 MW, secties van de 
Megal-aardgasleiding voor het transport van Rus
sisch aardgas naar het Europese net, de verbinding 

met het Deense aardgasnet en tenslotte de aanleg 
van leidingen in Saarland, die de afvalwarmte van een 
elektriciteitscentrale en van verschillende bedrijven 
dienstbaar zai maken aan stadsverwarmingen. 

Belgie 
In Belgie zijn kredieten toegezegd voor in totaal 77,8  
miljoen met het oog op de voltooiing van drie eenhe-
den van elk 1 003 MW van de kerncentrales van 
Tihange bij Luik en Doel bij Antwerpen. 

Nederland 
Van de vier kredieten in Nederland voor in totaal 69,1  
miljoen waren er drie bestemd voor de aanschaf van 
vliegtuigen voor de körte en middellange afstand (Jet 
Stream 31 en Airbus A 310-203) ter uitbreiding van  
de luchtvioten die op de intracommunautaire lijnen 
vliegen. Het Vierde krediet betrof de uitbreiding van 
het gebouw van de bloemenveiling te Aalsmeer bij 
Amsterdam. 
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Kredietverlening in de Gemeenschap C) 
A. Kredieten voor eigen rekening 

Projecten waarvoor in 1985 flnancieringsovereenkomsten zijn ondertekend 

In 1985 is voor een bedrag 5 640,7 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbende 
op kredieten voor eigen rekening ten behoeve van projecten In de Gemeenschap (zie biz. 23 tot 43 voor de econo-
mische aspecten van deze projecten). De betrokken kredieten vallen geheel onder verantwoordelijkheid van de Bank en 
verschijnen als zulks in de boekhouding. 
In deze lijst zijn de economische doelstellingen aangegeven, waaraan de projecten beantwoorden. De indeling is gelijk 
aan die welke is toegepast in tabel 3. 
De kredieten voor het herstei van de aardbevingsschade in Italie zijn gekentekend door een sterretje bij het betrokken 
bedrag; bij deze kredieten is een rentesubsidie van 3% toegekend. 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering bedrijfsleven 
Regionale ontwikkeling 

BELGIË 

miljoen Ecu 

77,8 

Bfr. 3 500 miljoen 

1. Kerncentrales van Tihan ge (Luik), 
derde eenheid van 1 003 MW, en van 
Doel (Oost-Vlaanderen), vierde een
heid van 1 003 MW 
Belgelectric Finance B.V. 
Bfr. 1 750 m iljoen 39,1 

2. Kerncentrale van Tihange (Luik), 
derde eenheid van 1 003 MW 
Belgelectric Finance B.V. 
Bfr. 1 750 m lljoen 38,7 

DENEMARKEN 264,0 

Deense kr. 2 116 miljoen 

3.-5. Aardgasleldlngnet in 47 ge-
meenten in de agglomerane Kopen 
hagen 
Hovedstadsregionens Naturgas l/S 
via de Kongerlget Danmarks Hypo· 
tekbank og Finansforvaltning 
Deense kr. 300 miljoen 37,6 
Deense kr. 300 miljoen 37,5 
Deense kr. 400 miljoen 49.6 

6.-7. Aardgasteidingnet in Vestsjael-
land en Storstrom (Sjaeliand) 
Naturgas Sjeelland l /S via de Konge· 
riget Danmarks Hypotekbank og 
Finansforvaltning 
Deense kr. 63 miljoen 7,9 
Deense kr. 100 m iljoen 12,4 

8. Aardgasleidingnet in 27 gemeen-
ten op het ella nd Funen 
Naturgas Fyn l /S via de Kongerlget 
Danmarks Hypotekbank og Finans
forvaltning 
Deense kr. 100 miljoe n 12,5 

9. Stadsverwarming In de agglome-
ratie Kopenhagen 
Centralkommunernes Transmisslons-
selskab l/S 
Deense kr. 275 miljoen 34,4 

Energievoorziening 
Communautaire Infrastructuur 
Modernisering bedrijfsleven 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

10. Uitbrelding van de stadsverwar
ming In de gemeente Aarhus 
Gemeente Aartius 
Deense kr. 250 miijo en 31,3 

11. Stadsverwarming in vljf gemeen-
ten aan de Kleine Belt (Oost-Ju tland) 
Trekantomràdet Varmetransmls-
slonssetskab l/S 
Deense kr. 100 miij oen 12,4 

12. Warmwaterleldlngen ten behoeve 
van verschillende stadsverwarmlngen 
ten westen van Kopenhagen  
Vestegnens Kraftvarmeselskab l/S 
Deense kr. 120 milj oen 14,9 

13. Ultbrelding van de haven van 
Hasle; aanleg van een stadsverwar
ming; aanleg van een windmolenpark 
(Bornhoim) 
Gemeente Hasle 
Deense kr. 32 miljoen 4,0 

14. Ultbreiding van een fabriek van 
gipsplaten te Hobro (Noord-Jutland) 
en omschakeling van deze fabriek op 
aardgas 
Danogips A/S 
Deense kr. 36 milj oen 4.5 

15. Globaal krediet aan de Deense 
Staat (Ministerie van Flnanciën) ter 
financiering van kleinere Industriële en  
toerlstlsche projecten in regionale  
ontwikkelingsgebieden 
Deense kr. 40 miljoen 5,0 

DUITSLAND 91,4 

DM 204 miljoe n 

16. Kerncentrale van Neckarwest- 
heim (Baden-Württemberg), tweede  
eenheid van 1 230 MW  
Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar
westhelm via de EVS Kernkraft 
Neckarwesthelm GmbH 
DM 40 miijoen 18,1 

(1) De geopende kredieten luiden m hei aigemeen in de legenwaarde van de nationale valuta: de m deze li|st ge bruikte alkortingen worden verklaard op biz. 61. 
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Energlevoorziening 
Communautaire infrastructuur 

Modernisering bedrijfsleven 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

17. Kerncentrale Emsland ( 1 230 MW)  
te Lingen (Neder-Saksen) 
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 
DM 50 miljoen 22,6 

18. Aanvullende gaslelding voor het 
transport van Russisch aardgas tus-
sen Waidhaus aan de Tsjechoslo-
waakse grens en Medelsheim aan de 
Franse grens 
Mittel-Europäische Gasleitungsge-
seiischaft mbH via de Megai Finance  
Company Ltd 
DM 100 miljoen 44,5 

19. Leiding ter koppeling van de 
Deense en andere Europese aardgas-
netten; compressorstatlon voor deze 
leiding 
Deutsch-Dänische Erdgastransport-
Geseiischaft mbH und Co. KG via de 
Compagnie Luxembourgeoise de la  
Dresdner Bank — Dresdner Bank 
international AG 
DM 10 miljoen 4,4 

20. Stadsverwarming te Dillingen en  
Sarrelouis, gevoed met Industriële  
afvalwarmte (Saarland) 
Femwärme-Verbund Saar GmbH via 
Fiorls-Corsten B.V. 
DM 4 miljoen 1,8 

GRIEKENLAND 401,7 

drachme 41 590,4 miljoen 

21. Waterkrachtcentrale van Rigai  
(210 MW) ten noorden van loannina 
(Epirus) 
DEI 
drachme 2 050 miljoen 21,2 

22. Waterkrachtcentrale van Thissa-
vros (240 MW) in de rivier de Nestos 
(Macedonie) 
DEI 
Krediet in V.S. $ tegen variabele rente  
tot een tegenwaarde van drachme  
2 660,4 miljoen 27,5 

23. Waterkrachtcentrale van Stratos 
(150 MW) in de Acheloos (West-Grie-
kenland) 
DEI 
drachme 2 500 miljoen 23,0 

24. Verbeteringen aan bijna 5(X) km 
wegen in de Peloponnesus  
Griekse Staat (Minlsterie van Open- 
bare Werken) 
drachme 300 miljoen 3,1 

25. Verbeteringen aan en de aanleg 
van kunstwerken in 225 km wegen, 
vooral de weg N2 Saloniki—Aiexan-
droupolis (Macedonie en Thracië) 
Griekse Staat (Minlsterie van Econo-
mische Zaken) 
drachme 1 350 miljoen 13,5 

Energievoorziening 

Communautaire infrastructuur 
Modernisering bedrijfsleven 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

26. Verbeteringen aan circa 210 km 
nationale en provinciale wegen 
Griekse Staat (Minlsterie van Milieu, 
Ruimteiijke Ordening en Openbare 
Werken) 
drachme 4 miljard 36,8 

27. Modernisering en uitbreiding van 
de havens van Kavala (Macedonie), 
Volos (Thessalië), Souda en Rethym-
non (Kreta), Rhodos, Kos en Karpa
tes (Dodekanesos), Korfoe (Ionie) en 
Syros (Cycladen) 
Griekse staat (Minlsterie van Open
bare Werken) 
drachme 900 miljoen 9,3 

28. Modernisering en uitbreiding van 
de luchthavens van Kastoria (Mace 
donie). Irakieion en Canea (Kreta),  
aismede op de eilenden Lemnos, 
Mytilene, Santorin. Kefaliinia, Skiathos, 
Cerigo en Mykonos 
Griekse staat (Ministeries van Ver-
keer en Openbare Werken) 
drachme 500 miljoen 5,2 

29. Reorganisatie van de contrôle op 
het luchtverkeer d.m.v. radar, radio-
communicatie en navigatiehuipmidde-
len. benaderingsapparatuur voor de 
internationale luchthavens van Athene, 
Rhodos en Irakieion 
Griekse staat (Ministeries van Ver-
keer en Openbare Werken) 
drachme 250 miljoen 2,3 

30.—31. Uitbreiding en modernise-
ring van îelefoon- en telexnetten  
OTE 
drachme 3 560 miljoen 
Krediet in V.S . $ tegen variabele rente 32,8  
met een tegenwaarde van drachme 
5 440 miljoen 48,4 

32. Irrigatie van 2 600 ha in de vlakte 
van Boida-Mavri (Epirus) 
Griekse staat (Minlsterie van Land-
bouw) 
drachme 60 miljoen 0,6 

33. irrigatie van 12 000 ha in de 
vlakte van Drama (Oost-Macedonië) 
Griekse staat (Ministerie van Land-
bouw) 
drachme 640 miljoen 6,6 

34. Irrigatie van 15 500 ha landbouw-
gronden bij Yannitsa ten westen van 
Saloniki (Macedonie) 
Griekse staat (Ministerie van Econo-
mische Zaken) 
drachme 2 000 miljoen 20,7 

35. irrigatie van 4 575 ha rond Pieria, 
Aghitis, Nea Magnissia en Axioupolis 
(Macedonie) 
Griekse staat (Ministerie van Econo-
mische Zaken) 
drachme 120 miljoen 1,2 
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miljoen Ecu 

36. Irrigatie van 2 200 ha In het 
gebied van lerapetra (Kreta) 
Giiekse Staat (Minlsterie van Econo·  
mische Zaken) 
drachme 200 miljoen 1,8 

37. Riolering en afvalwaterzuivering 
in de Steden Saloniki (Macedonie), 
Volos (Thessalië) en Aghios Nikolaos 
(Kreta) 
Plaatselijke overheden onder leiding 
van het Minlsterie van Openbare 
Werken via de Griekse Staat 
drachme 2 260 miljoen 23,4 

38. Sanering van de Saronische golf 
in het kader van de afvalwaterzuive-  
ring van de agglomeratie Athene  
Griekse Staat (Minlsterie van Open
bare Werken) 
drachme 2 000 million 20,0 

39. Globaal krediet aan de Tamelo 
Parakatathikon kal Daneion ter finan 
ciering van kleinere infrastructuurpro- 
jecten van lokale overheden 
drachme 6 mlljard 60,0 

40. Globaal krediet aan de Agrotlkl 
Trapeze tis Ellados ter financiering  
van kleinere agro-industriële projecten 
en investeringen op boerenbedrijven,  
alsmede van kleinere industriële  
bedrijven op het platteland 
drachme 4 800 miljoen 44,2 

miljoen Ecu 
Frankrijk 

Ffr. 6 054 miljoen 

41. Kerncentrale van Flamanville 
(Neder-Normandië), eerste en tweede 
eenheid van elk 1 300 MW 
EOF 
Ffr. 250 miljoen 37,0 

42. Waterkrachtcentrale van 45 MW 
te Sauit-Brenaz, 60 km stroomop-
waarts van Lyon (Rhône-Alpen) 
Compagnie Nationale du Rhône 
Ffr. 400 miljoen 58,6 

43. Aanleg van 53 km hoogspan-
ningslijnen tussen Albertville (Sa-
vooie) en de kleine St. Bernard (Ita-
liaanse grens) met het oog op de 
koppeling van de Franse en Italiaanse 
hoogspanningsnetten 
EOF 
Ffr. 140 miljoen 20,5 
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miljoen Ecu 

44. Verbinding tussen de Franse en  
Britse stroomkoppelnetten d.m.v. vier  
onderzeese kabelparen door het 
Kanaal tussen Bonningues-lès-Calais  
(Nord-Pas-de-Calais) en Sellindge 
(Zuidoost-Engeland) 
EDF 
Ffr. 160miijoen 23,4 

45. Geothermische stadsverwarming 
te Chevlliy Larue en L'Hay-les-Roses 
in het gebied rond Parijs (île de  
France) 
Syndicat intercommunal pour la géo 
thermie via de CAECL 
Ffr. 73,7 miljoen 10,9 

46. Aanieg van nieuwe geëlektrifi-
ceerde baanvakken van 273 km op de 
trajecten Parijs—Le Mans en Parijs— 
Tours ten behoeve van de Train à 
Grande Vitesse naar Bretagne en 
Zuidwest-Frankrijk, aismede indienst-
stelling van 95 treinstellen 
Société Nationale des Chemins de 
Fer 
Ffr. 300 miljoen 44,4 

47. Aanieg van het wegvak Bour
ges—Clermont Ferrand (182 km)-van 
de autoweg A 71 tussen Orleâns en 
Clermont-Ferrand 
Société des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône via de GNA 
Ffr. 250 miljoen 37,0 

48. Aanieg van het wegvak Le 
Mans—Angers (81,5 km) van de 
autoweg A 11 tussen Parijs en Nantes 
Société des Autoroutes du Sud de la 
France via de GNA 
Ffr. 150 miljoen 22,2 

49. Aanieg van de oostelijke rond-
weg rond Toulouse tussen de A 61 en 
A 62 (Midi-Pyrénées) 
Région MIdl-Pyrénées, Département 
de Haute-Garonne en de stad Tou
louse via de GAEGL 
Ffr. 50 miljoen 7,4 

50. Verbeteringen aan 12 wegvakken 
van 270 km van h et nationale wegen-
net 
Fonds Spécial des Grands Travaux 
Ffr. 700 miljoen 102,1 

51. Verbeteringen aan ruim 100 km 
wegen, met name de verbindingen 
Rennes—Nantes en St Brieuc—Quim-
per 
Région de Bretagne, de betrokken 
departementen, Région des Pays de 
la Loire en département de Loire-
Atlantique via de GAEGL 
Ffr. 113,7 miljoen 16,6 

52. Verbeteringen aan 9 wegvakken 
van in totaal 72 km in Lotharingen 

Energievoorziening 
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miljoen Ecu 

Région Lorraine, Départements de 
Meurthe-et-Moselle et des Vosges 
via de GAEGL 
Ffr. 80,6 miljoen 11,9 

53. Bouw en lancering van satellie-
ten, aismede de aanieg van volgsta-
tlons en kabelnetten, bestemd voor 
geavanceerde communicatiediensten 
aan h et bedrijfsleven en voor de ver
bindingen met de Franse overzeese 
departementen 
Administration des Postes et Télé
communications via de GNT 
Ffr. 100 miljoen 14,6 

54. Regulering van de rivier de 
Meurthe, afvaiwaterzuivering, drink-
watervoorziening en wegenaanieg te 
Nancy (Lotharingen) 
District Urbain de Nancy via de 
GAEGL 
Ffr. 30 miljoen 4,4 

55. Uitbreiding en uitrusting van e en 
gerobotiseerd bedrijf voor de produk-
tie van automobielmotoren te Douvrin 
(Nord-Pas-de-Calais) 
Française de Mécanique 
Ffr. 475 miljoen 69,5 

56.-58. Globale kredieten aan de 
GAEGL ter financiering van kleinere  
overheidsinvesteringen in regionale  
ontwikkelingsgebieden 
Ffr. 250 miljoen 36,5 
Ffr. 250 miljoen 36,5 
Ffr. 500 miljoen 74,1 

59.-69. Globale kredieten aan 11  
Sociétés de Développement Régio
nal (SDR) ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indus
trie, het toerisme en de dienstensec-
tor in regionale ontwikkelingsgebie
den 
— SDR de Bretagne 

Ffr. 85 miljoen 12,4 
— SDR de Champagne-Ardenne —  

Champex 
Ffr. 10 miljoen 1,5 

— Caisse de Développement de la 
Corse 
Ffr. 25 miljoen 3,7 

— SDR du Sud-Ouest — Expanse 
Ffr. 30 miljoen 4,4 

— SDR de Lorra ine — Lordex 
Ffr. 40 miljoen 5,9 

— SDR du Nord et du Pas-de-Calais 
Ffr. 70 miljoen 10,2 

— SDR de Pica rdie 
Ffr. 10 miljoen 1,5 

— SDR du Centre et du Centre-
Ouest — Sodecco 
Ffr. 80 miljoen 11,7 

— SDR de l'O uest — Sederò 
Ffr. 80 miljoen 11,7 
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— SDR du Languedoc-Roussillon — 
Sodler 
Ffr. 30 miljoen 4,4 

— SDR du Sud-Ouest — Tofinso 
Ffr. 40 miljoen 5.9 

70.—71. Globale kredieten aan de  
CEPME ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indus 
trie, het toerisme en de dienstensec-
tor in regionale ontwikkelingsgebie-
den 
Ffr. 220 miljoen 32,2 
Krediet in DM tegen variabele rente 
tot een tegenwaarde van Ffr. 381 mil
joen 56,5 

72. Globaal krediet aan de Caisse 
Centrale de Crédit Coopératif ter 
financiering van kleinere projecten op 
het gebied van de grote visserij in 
de regionale ontwikkeilngsgebieden 
längs de kust 
Ffr. 100 miljoen 14,6 

73.-74. Globale kredieten aan het 
Crédit National ter financiering van 
kleinere, technologisch geavanceerde 
industriële projecten 
Ffr. 200 miljoen 29,3 
Ffr. 100 miljoen 14,8 

75. Globaal krediet aan de CAECL 
ter financiering van kleinere over-
heidsprojecten die beantwoorden aan 
de communautaire doelstellingen op 
energiegebied 
Ffr. 150 miljoen 21,9 

76. Globaal krediet aan het Crédit 
National ter financiering van projec
ten die beantwoorden aan de commu
nautaire doelstellingen op energie
gebied 
Ffr. 130 miljoen 19,3 

leriand 146,6 

lers £ 105 miljoen 

77. Uitbreiding van de kolen sto-
kende centrale van Moneypoint met 
een derde eenheid van 300 MW 
Electricity Supply Board 
lers £ 5 miljoen 7,0 

78.-63. Verbeteringen aan het natio
nale wegennet 
Betrokken lagere overheden via de 
lerse staat (Ministerle van Financiën) 
lers £ 5 miljoen 7.0 
lers £ 6,5 miljoen 9.1 
lers E 9,5 miljoen 13,3 
lers £ 5 miljoen 7,0 
lers £ 10 miljoen 14.0 
lers £ 7,5 miljoen 10.5 
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84. Rondweg rond Athlone en brug 
over de Shannon 
lerse staat (Ministerle van Financiën) 
lers £ 5 miljoen 7,0 

85.-87. Watervoorziening en afval-
waterzuiverlng 
Betrokken lagere overheden via de 
lerse staat (Ministerle van Financiën) 
lers £ 5 miljoen 7.0 
lers £ 15 miljoen 21.0 
lers £ 13,5 miljoen 18.9 

88. Bouw van geheel gerede bedrijfs-
gebouwen 
Shannon Free Airport Development 
Company Ltd en Udaras na Gaei-
tachta via de lerse staat (Ministerle  
van Financiën) 
lers £ 5 miljoen 7,0 

89. Uitbreiding van vljf instituten 
voor technisch hoger onderwijs te  
Limerick. Dublin, Tralee en Cork 
Betrokken instituten via de lerse 
staat (Ministerle van Financiën) 
lets £ 9 miljoen 12,6 

90. Uitbreiding van een in stituut voor 
hoger technisch, industrieel en com-
mercieel onderwijs te Limerick 
National institute for Higher Educa
tion via de lerse staat (Ministerle van 
Financiën) 
lers £ 4 mil joen 5,6 

Italië 2 603,9 

Lire 3 728,7 miljard 

91.-93. Kerncentrale van Montalto 
di Castro (Latium); twee eenheden 
van elk 982 MW 
ENEL 
Krediet in V.S. $ tegen variabele 
rente tot een tegenwaarde van lire 
150 miljard 109,3 
lire 60,3 miljard 42,2 
lire 140 m iljard 94,1 

94. Riviercentrale van 22 MW in de  
Dora Baltea tussen Pont-St-Martin en 
Quincinetto (Piémont) 
ENEL 
lire 15 m iljard 10,1 

95. Bouw en uitbreiding van een 
aantal waterkrachtcentrales in Friaul. 
Emilia-Romagna en Lombardije met 
een vermögen van in totaal 70 MW 
ENEL 
lire 30 miljard 20,2 

96. Vijf geothermische centrales in 
Toscane met een vermögen van in 
totaal 75 MW 
ENEL 
lire 60 miljard 43,9 
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97. Ontginning van de aardgasvel- 
den Cervia Mare (Emilia-Romagna), 
San Benedetto, Flavia en Fulvia (de 
Marken), Ressa (Lombardije), als-
mede Demma-Locantore (Basilicata) 
AGIR S.p.A. via de ENI 
lire 9 miljard 6,6 

98.-99. Ontginning van het aardolie-
veld van Torrente Tona in de provinole 
Campobasso (Molise) 
AGIR S.p.A. via de ENI 
lire 14 miljard 9,8 
lire 6 miljard 4,2 

100.—103. Ontginning van het groot-
ste aardoiieveid van Italie (Vega ) in de 
straat van Messina voor de kust van  
de Provincie Ragusa 
AGIR S.p.A. via de ENI 
lire 42 miljard 29,3 
tire 18 miljard 12,6 
lire 38,5 miljard 25,8 
lire 16,5 miljard 11,0 

104. Installaties ter produktie van  
biogas uit varkensmest te Marsciano  
en Battona (Umbrie) 
Gemeenten Marsciano en Battona 
via de Regione Umbria 
lire 7,7 miljard 5,2 

105. Aanleg van 138 km hoogspan-
ningstijnen tussen Rondiss one in het 
Val d'Aosta en de kleine St. Bernard 
aan de Franse grens ter koppeling 
van de Franse en Italiaanse hoog-
spanningsnetten 
ENEL 
lire 20 miljard 14,1 

106. Aanleg van 155 km van de gas-
leiding Algerije—Italie tussen Arezzo 
(Toscane) en Minerbio (Emilia-Roma
gna), alsmede een compressorstation 
te Melizzano (Campanie) 
SNAM S.p.A. via de ENI 
lire 40 miljard 29,2 

107. Aanleg van een aardgasleiding 
tussen Alessandria (Piémont) en  
Genua (Ligurie), alsmede gasvoorzie-
ning van 10 gemeenten in het Val de 
Nievole (Toscane) en van 19 gemeen
ten in het Valsugana (Trentino-Alto 
Adige) 
SNAM S.p.A. 
lire 23 miljard 16,8 

108.—109. Bouw van gasopslagin-
richtingen 
— in Ripalta (Lombardije) en in Tresi-

gallo (Emilia-Romagna) 
SNAM S.p.A. 
lire 23 miljard 16,8 
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in Zuid-ltallé te Nuova Cupello 
(Abruzzen) 
SNAM S.p.A. via de ENI 
lire 17 miljard 12,4 

110.—111. Inrichting van uitgeputte 
gasvelden voor de opslag van aardgas 
— te Sabbioncello (Emilia-Romagna) 

AGIR S.p.A. 
lire 18 miljard 13,1 

— in Zuid-ltalié te San Salvo (Abruz
zen) 
AGIR S.p.A. via de ENI 
lire 17 miljard 12,4 

112.—114. Voltooling van de om-
schakeling van het gasnet van Rome 
op aardgas en uitbreiding van het 
aardgasnet tot voorstadsgemeenten 
in Latium 
Italgas S.p.A. via de 
— BNL-SAFOR 

lire 17 miljard 11,9 
— EFIBANCA 

lire 17 miljard 11,9 
— CENTROBANCA 

lire 17 miljard 11,9 

115.—116. Omschakeling van het 
gasnet te Napels en omgeving op 
aardgas en uitbreiding van dit net 
(Campanie) 
Napoletana Gas S.p.A. via de ENI 
lire 28 miljard 19,5 
lire 12 miljard 8,4 

117. Aanleg van aardgasnetten in 20  
gemeenten in de Pr ovincie Udine 
Regione Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia 
lire 10 miljard 6,7 

118.—119. Uitbreiding van het aard
gasnet in 32 gemeenten in Lombar
dije, Veneto, Piémont en Emilia-Roma
gna 
Società Distribuzione Gas — Sodi-
gas S.p.A. en Sodigas S.p.A. Tre cate 
via het Mediocredito Lombardo 
lire 14,6 miljard 10,2 
lire 6,3 miljard 4,4 

120.—121. Aanleg van een stadsver-
warmlng en bouw van een wärmte/  
krachtcentrale te Reggio Em ilia 
Azienda Gas Acqua Consorziale via 
de BNL — SAFOR 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2,0 
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122.—123. Inrichtingen ter verminde-
ring van de warmteverllezen en ver-
ontreinigingen in twee raffinaderijen 
te Livorno (Toscane) en Sannazzaro  
(Lombardije) 
Raffineria del Po S.p.A. en Stanic  
Industria Petrolifera S.p.A. via de  
AGIP Petroli S.p.A. 
lire 30 miljard 21,0 
lire 15 miljard 10,0 

124. Vermindering van het energie-
verbruik, verbetering van het produk-
tieproces en beperking van de milieu-
verontreiniging in een aardolieraffina-
dehj te Falconara (de Marken) 
API — Raffineria di Ancona S.p.A. via 
de BNL-Sezione Speciale per il Cre
dito Industriale 
lire 18 miljard 12,6 

125. Verbeteringen aan een voor-
stadsspoorlijn te Napels en bouw van  
werkplaatsen (Campanlë) 
Italiaanse Staat (Ministerie van Ver-
keer) 
lire 20 miljard 14,0 

126.—127. Voltooiing van het wegvak 
van 31,2 km tussen Gamia en Pon-
tebba van de Friaul-autoweg 
Autostrade — Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. via de IMI 
lire 63 miljard 44,0 
lire 27 miljard 18,8 

128. Herstel van 12 viaducten in de 
autoweg Napels—Avellino—Bari, die 
in november 1980 waren beschadigd 
door aardbevingen 
Autostrade — Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. 
lire 5 miljard 3,5 * 

129. Diverse wegvakken van het 
nationale wegennet in Apullë  
ANAS 
lire 14 miljard 9,4 

130. Vergroting van het verkeers-
plein Vomero in de stadsautoweg te 
Napels (Campanië) 
Regione Campania 
lire 10 miljard 6,7 

131. Aanleg van een strekdam en  
aanlegplaatsen voor kolenschepen in 
de buitenhaven van Brindisi (Apullë) 
Italiaanse Staat (Ministerie van  
Openbare Werken) 
lire 10 miljard 6,7 
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132. Bouw van een terminal voor 
containerschepen en autoveren te  
Genua—Voltri (Ligurie) 
italiaanse staat (Ministerie van 
Openbare Werken) 
lire 20 miljard 13,4 

133.-135. Aanschaf van MD-82-
vliegtuigen voor regionale verbindin-
gen 
Aero Trasporti Italiani 
Drie kredieten in V.S. $ tot een tegen-
waarde van elk lire 39 miljard 81,6 
(Ecu 27,2 miljoen) via de 
— Banco dì Roma 
— Banca Commerciale Italiana 
— Credito Italiano 

136. Aanschaf van drie vliegtulgen 
en drie helicopters voor de dienst  
Bescherming Bevolking 
Italiaanse staat (Ministerie voor de 
bescherming van de burgerbevol-
king) 
lire 55 miljard 36,8 

137. Bouw van een overslagcentrum 
te Verona (Veneto) 
Consorzio per la Zona Agrlcolo-
Industriale di Verona via de VENE-
FONDIARIO 
lire 12,5 miljard 8,7 

138. Uitbrelding van een volgstation 
voor satell ieten te Fucino (Abruzzen) 
Telespazio via de EFIBANCA 
lire 15 miljard 10,9 

139. Uitbreiding van de telefoon-
dienst op Sardinië met bijna 80 000  
nieuwe aansluitingen 
SIP via de IRI 
lire 100 miljard 72,9 

140. Uitbreiding van de tetefoon-
dienst in Campanie, Basilicata, Apulië, 
Calabrië en Sicilie met ruim 225 000  
nieuwe aansluitingen 
SIP via de IRI 
lire 50 miljard 36,5 

141.—145. Uitbreiding van de tele-
foon- en telexdiensten in verschil-
lende deien van Zuid-ltalië 
Vijf kredieten van elk lire 100 miljard 
(Ecu 69,8 miljoen) aan de SIP via de 348,9 
— ISVEIMER 
— IRI 
— CREDIOP 
— IMI 
— BNL 

146. Uitbreiding van de watervoor-
ziening van 2,3 miljoen mensen in de 
stad en de Provincie Napels, Caserta 
en op het eiland Ischia (Campanie) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 85 miljard 56,9 
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147. Uitbreiding van de watervoor-
ziening in West- en Zuid-Sardinië, met  
inbegrip van de Steden Sassari en  
Cagliari 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 15 miljard 10,0 

148. Sanering van de golf van Man
fredonia en uitbreiding van de water-
voorziening in de provincia Foggia 
(Apulië) 
Regione Puglia 
lire 20 miljard 14,6 

149.—150. Sanering van de lagune 
van Venetië: aanleg van 56 km riole-
ringen en van een waterzuivering voor 
het industriegebied van Porto Mar-
ghera en de gemeenten Venetië en  
Martellago 
Regione Veneto 
lire 20 miljard 14,6 
lire 23 miljard 16,0 

151.-153. Rioleringen en waterzui-
veringen in het Pobekken ten  
behoeve van een gebied met circa 
3,5 miljoen inwoners 
— Regione Piemonte 

lire 15 miljard 10,9 
— Regione Emilia-Romagna 

lire 30 miljard 21,0 
— Regione Lombardia 

lire 14 miljard 9,8 

154. Rioleringen en waterzuiveringen 
ter vermindering van de verontreini-
gingen van de meren van Avigllana en  
de rivier de Dora Riparia ten noord-
oosten van Turijn (Piémont) 
Regione Piemonte 
lire 10 miljard 6,7 

155.-156. Rioleringen en afvalwater-
zuiveringen In het bekken van de Gor-
zone (Veneto) 
Regione Veneto 
lire 10 miljard 7,0 
lire 10 miljard 6,7 

157. Regulering van de Arno en be
scherming tegen overstromingen van  
met name Florence en Pisa, alsmede 
de aanleg van rioleringen en water
zuiveringen 
Regione Toscane 
lire 30 miljard 21,0 
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158. Aanleg van hoofdrlolen en een 
waterzulvering te Rome-Zuid, alsmede 
uitbreiding van de waterzuivering te  
Rome-Ostia ten behoeve van een 
gebied met meer dan een miljoen 
Inwoners (Latium) 
Gemeente Rome via het Istituto Ban-
carlo San Paolo dl Torino 
lire 16 miljard 10,7 

159. Instatlaties voor de erosie- en 
aardverschuivingsbestrijding in de  
bergachtige delen van de Provincie  
Isernia (Molise) 
itallaanse Staat (MInlsterle van 
Openbare Werken) en Regione  
Molise 
lire 5 miljard 3.3 

160. Aanleg en ontsluiting van indus-
trieterreinen te San Mango, Calabrltto, 
Buccino en Calaggio (Campanië) na  
de aardbevingen van n ovember 1980 
Itallaanse staat 
lire 40 miljard 26,8' 

161. Aanleg van de basisinfrastruc-
tuur voor een n ieuw zakencentrum te  
Napels: verlegging van een spoorlijn 
ondergronds, herstructurering van de  
Via Poggioreale en aanleg van riolerin-
gen (Campanië) 
Gemeente Napels en Strade Ferrate  
Secondarle Meridionali via de Regio
ne Campania 
lire 60 miljard 40,1 

162. Bouw van een handelscentrum 
voor de export van landbouwproduk-
ten te Verona (Veneto) 
Ente Autonomo Fiere di Verona via 
de VENEFONDIARIO 
lire 10 miljard 7,3 

163. Uitbreiding van twee fabrieken  
van sanitaire Produkten te Pescara 
(Abruzzen), respectievelijk Patrica 
(Latium) 
Aterni Fatar S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 22 miljard 16,0 

164. Installane van een produktie-
eenheid voor luiers en rationalisatie 
van de produktie van zepen en deter-
genten in een fabriek te Pomezia 
(Latium) 
Procter and Gamble Italia S.p.A. via 
de IMI 
lire 20 miljard 14,6 

165.—166. Uitbreiding van een 
fabriek van vioeibare detergenten te 
Pozzllli (Molise) 
Södel via de Banco di Napoli — 
Sezione di Credito industriale 
lire 6,3 miljard 4,4 
lire 2,7 miljard 1,9 
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167. Uitbreiding van een fabriek van  
biomedische produkten, immunodiag-
nostische reagentia, hartstimulatoren 
en hemodialysefilters te Saluggia 
(Piémont) 
Sorìn Biomedica S.p.A. via de EFI-
BANCA 
lire 4,5 miljard 3,1 

168.—169. Uitbreiding en modernise
ring van een fabriek van antibiotica te 
Torre Annunziata (Campanië) 
Ciba Geigy S.p.A. via de ISVEIM ER 
lire 8,4 miljard 5,9 
lire 3,6 miljard 2,5 

170. Researchcentrum voor de ont 
wikkeling van nieuwe therapeutische 
en diagnostische Stoffen te Conco-
rezzo (Lombardije) 
Boehrlnger Biochemie Robin S.p.A. 
via de IMI 
lire 8 miljard 5.8 

171.—172. Hergroepering van de 
produktie van kankerbestrijdingsmid-
den en antibiotica in een fabriek te  
Nerviano (Lombardije) en toepassing 
van moderne technologieën in het 
produktieproces 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A. via de 
IMI 
lire 10,5 miljard 7,0 
lire 4,5 miljard 3,0 

173. Onderzoekscentrum voor de 
ontwikkeling van antibiotica en actieve 
reagentia d.m.v. van biogenetische 
technieken te Gerenzano bij Varese  
(Lombardije) 
Gruppo Lepetit S.p.A. via de IMI 
lire 5 miljard 3,3 

174. Modernisering en uitbreiding 
van een tractorenfabriek te Jesi (de 
Marken) 
Rat Trattori S.p.A. via de CENTRO- 
BANCA 
lire 24 miljard 16,8 

175. Modernisering van drie fabhe-
ken van telecommunicatie- en telema-
tica-apparatuur te Aquila (Abruzzen), 
Palermo (Sicilie) en Caserta (Campa 
nië) 
Italtel Sit S.p.A. en Ita ltel Telematica  
S.p.A. via de IMI 
lire 100 miljard 72,9 

176.-177. Inhchting van een be-
staand bedrijf te Aquila (Abruzzen) 
voor de produktie van satellieten en 
apparatuur voor voi gstations 
Selenia Spazio S.p.A. via de ISVEI 
MER 
lire 9,1 miljard 6,1 
lire 3,9 miljard 2.6 
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178.—179. Modernisering en uitbrei-
ding van een fabriek van kathodebui-
zen voor kleurentelevisie te Anagnl 
(Latium) 
Videocolor S.p.A. via de IMI 
lire 35 miljard 24,4 
lire 15 miljard 10.5 

180.—181. Uitbreiding en herstructu-
rering van een fabriek van elektro 
nische onderdelen bij Catania (Sicilië) 
SGS Ates S.p.A. via de IMI  
lire 28 miljard 19,5 
lire 12 miljard 8,4 

182. Uitbreiding van bedrijven voor 
de produktie van consumptie-ijs en 
diepvriesprodukten te Ferentino 
(Latium), Benevento (Campanie) en 
Porto d'Ascoli (de Marken) 
Itaigel S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 20 miljard 14,6 

183.—184. Uitbreiding van een brood-
en koekfabriek te Ascoli Piceno (de 
Marken) 
Nuova Fornerla Adriatica S.p.A. via  
de INTERBANCA 
lire 5,6 miljard 3,7 
lire 2,4 miljard 1,6 

185. Modernisering van een kleding-
bedhjf te Villorba (Veneto) 
Benetton S.p.A. en Benetton Cotone  
S.p.A. via de IMI 
lire 8 miljard 5,8 

186. Automatisering en informatise-
ring van negen kledingbedrijven in 
de provincies Turijn, Asti en Cuneo 
(Piémont) 
Gruppo Finanziarlo Tessile S.p.A. via 
de IMI 
lire 5 miljard 3,6 

187.—188. Modernisering van vier  
linnenspinnerijen te Villa d 'Aimé, Fara  
d'Adda, Cassano d'Adda en Origgio  
(Lombardije) 
Linificio en Canapificio Nazionale 
S.p.A. via de IMI 
lire 15,4 miljard 10,3 
lire 6.6 miljard 4,4 

189.—190. Installaties voor de pro 
duktie van radiografische films en 
voor de ontwikkeling van een procédé 
voor numerieke radiografie in een 
bedrijf te Ferrania (Ligurie) 
3 M Italia S.p.A. via de MEDIOBANCA  
lire 4,2 miljard 2,8 
lire 1,8 miljard 1,2 
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191.—192. Omschakeling van een 
bedrijf te Settimo Torinese (Piémont) 
met het oog op de sterk geautomati-
seerde produkti e van een nieuw type 
radiaaiband voor vrachtwagens 
Pirelli Pneumatici S.p.A. via de CR E-
DIOP 
lire 21 miljard 14,1 
lire 9 miljard 6.0 

193. Herbebossing van ruim 4 000 ha 
en aanieg van bosbouwwegen in het 
Val d'Aosta 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
lire 6 miljard 4,0 

194. Vakantiedorp met 1 100 bedden 
aan de kust van Metaponto (Basili
cata) 
Sviluppo Turistico per il Metaponto 
S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 5 miljard 3,5 

195. Modernisering van vijf hotels te 
Avellino en Caserta (Campanlé), Cata
nia, Palermo en Syracuse (Sicilie) 
Compagnia Italiana del Jolly Hotels 
S.p.A. via de IMI 
lire 3,5 miljard 2,4 

196.—197. Globale kredieten aan de 
BNL—Sezione Speciale per il Credito 
Industriale ter financiering van klei 
nere projecten op het gebied van de 
industrie en de diensten in Zuid-ltallé 
lire 25 miljard 17,4 
lire 25 miljard 16,7 

198.—199. Globale kredieten aan de 
BNL—SACAT ter financiering van  
kleinere projecten op het gebied van  
het hotelwezen en het toerisme in 
— Zuid-ltalié 

lire 10 miljard 7,0 
— in de minder ontwikkelde deien 

van Midden- en Noord-ltalie 
lire 12,5 miljard 8,7 

200. Globaal krediet aan de Banco 
dì Napoli — Sezione di Credito 
Industriale ter financiering van klei 
nere projecten op het gebied van de 
industrie en de diensten in Zuid-ltalié 
lire 30 miljard 20,9 

201. Globaal krediet aan de Banco 
di Sicilia ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indus
trie en de diensten in Sicilie 
lire 6,5 miljard 4,3 
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202. Qlobaal kredlet aan het Consor 
zio Nazionale per II Credito Agrario  
dl Miglioramento ter financiering van 
kleinere projecten in Zuid-ltalië 
— op agrarische bedrijven 
— op het gebied van de agro-indus 

trie 
— op het gebied van de irrigatie, de  

bebossing en de kleine infrastruc
tuur 
(Ire 6,5 miljard 4,3 

203. Globaal krediet aan de CRE-
DIOP ter financiering van kleinere pro
jecten op het gebied van de industrie  
en de diensten in Zuid-ltalië 
lire 10 miljard 7,0 

204. Globaal krediet aan de Sezione 
dl Credito Fondiario del Monte del 
Paschi di Slena ter financiering van  
kleinere projecten op het gebied van  
het hotelwezen en het toerisme in 
Zuid-ltalië 
lire 10 miljard 7.0 

205. Globaal krediet aan de IMI ter 
financiering van kleinere projecten op  
het gebied van de industrie en de. 
diensten en Zuid-ltalië 
lire 30 miljard 21,0 

206. Globaal krediet via de IMI aan 
verschillende gespeclaliseerde lea-
slnglnstelllngen ter financiering van  
kleinere projecten op het gebied van  
de industrie en de diensten in Zuid- 
ltalië 
lire 40 miljard 28,0 

207. Globaal krediet aan de INTER-
BANCA ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de indus
trie en de diensten in Zuid-ltalië  
tire 20 miljard 13,4 

208. Globaal krediet aan de IRFIS 
ter financiering van kleinere indus-
triële projecten in Sicilië  
lire 20 miljard 

209.—211. Globale kredieten aan de  
ISVEIMER ter financiering van kleinere  
industriële projecten in Zuid-ltalië 
lire 50 miljard 
lire 40 miljard 
lire 75 miljard 

14,6 

36,5 
28,0 
50,2 

212. Globaal krediet aan het MEDIO 
CREDITO CENTRALE ter financiering  
van kleinere projecten op het gebied 
van de industrie en de diensten in 
Zuid-ltalië 
lire 11,2 miljard 7,5 
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213.—214. Globale kredieten aan de  
BNL — Sezione Speciale per il Cre 
dito Industriaie ter financiering van 
kleinere projecten op het gebied van 
de Industrie en de diensten in de min
der ontwikkelde delen van Midden- en 
Noord-ltalië 
lire 10 miljard 7,0 
lire 15 miljard 10,0 

215. Globaal krediet aan de CEN-
TROBANCA ter financiering van klei 
nere projecten op het gebied van de  
industrie, het toerisme en de diensten 
in de minder ontwikkelde delen van 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 7,5 miljard 5,0 

216. Globaal krediet aan de IMI ter  
financiering van kleinere projecten op 
het gebied van de industrie, het toe
risme en de diensten in de minder 
ontwikkelde delen van Midden- en 
Noord-ltalië 
lire 45 miljard 30,1 

217. Globaal krediet aan de MEDIO
CREDITO CENTRALE ter financiering  
via de regionale Mediocredlto-orga-
nisatles van kleinere projecten op het 
gebied van de industrie en de dien
sten in de minder ontwikkelde delen 
van Midden- en Noord-ltalië 
lire 18,5 miljard 12,4 

218. Globaal krediet aan de regio 
nale Mediocredlto-organisaties en 
aan d e INTERBANCA via de MEDIO 
CREDITO CENTRALE ter financiering  
van kleinere projecten op het gebied 
van de industrie en de diensten in de 
minder ontwikkelde delen van 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 60 miljard 43,8 

219.—220. Globale kredieten aan de 
IMI ter financiering van kleinere indus-
triële projecten in Midden- en Noord-
ltalië, die de toepassing van geavan-
ceerde technologieën beogen 
lire 17,8 miljard 11,9 
lire 5,8 miljard 3,9 

221.—224. Globale kredieten aan de 
BNL ter financiering van projecten die 
voldoen aan d e communautaire doel-
stellingen op energiegebied 
— in Midden- en Noord-ltalië 

lire 50 miljard 35,0 
lire 40 miljard 27,9 

— in Zuld-ltalië 
lire 20 miljard 14,0 
lire 20 miljard 13,4 

225.-226. Globale kredieten aan de 
IMI ter financiering van projecten die 
voldoen aan de communautaire doel-
stellingen op energiegebied in 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 30 miljard 21,9 
lire 40 miljard 26,8 
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227.-229. Globale kredieten aan het 
Istituto Bancario San Paolo dl Torino 
ter financiering van projecten die vol
doen aan de communautaire doelstel-
lingen op energiegebied 
— in Midden- en Noord-ltalië 

lire 23,5 miljard 
lire 11,5 miljard 

— in Zuid-ltalië  
lire 10 miljard 

230. Globaal krediet aan de INTER-
BANCA ter financiering van projecten 
die voldoen aan de communautaire  
doelstellingen op energiegebied in 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 25 miljard 

231. Globaal krediet aan de ISVEI-
MER ter financiering van projecten die 
voldoen aan de communautaire doel
stellingen op energiegebied in Zuid- 
ltalië 
lire 10 miljard 

232. Globaal krediet aan h et Medio
credito Lombardo ter financiering van  
projecten die voldoen aan de commu 
nautaire doelstellingen op energie
gebied in Midden- en Noord-ltalië 
tire 20 miljard 

NEDERLAND 

17.1 
8.4 

7,3 

17.5 

6.7 

14,0 

69,1 

M74,3 miljoen 

233. Aanschaf van korte-afstands-
vliegtuigen, vooral bestemd voor de 
intracommunautaire verbindingen, en  
bouw van een hangar 
NetherLlnes B.V. 
MO miljoen 4,0 

234.-235. Aanschaf van middel- 
lange-afstandsvliegtuigen voor intra
communautaire verbindingen  
Koninkiiike Luchtvaart Maatschappij  
N.V. via de Groupement d'Intérêt 
Économique Hollande-Bail et de KG 
Allgemeine Leasing GmbH & Co  
Krediet in Franse frank tot een tegen-
waarde van 
f85,1 miljoen 33,6 
/49.2 miljoen 19,7 

236. Uitbreiding van het vloeropper-
vlak van de bloemenveiling van Aals-
meer van 330 000 m' tot 408 000 m' 
(Noord-Holland) 
Coöperatieve Vereniging „Verenigde 
Bloemenveilingen Aalsmeer" B.A. 
/30 miljoen 11,8 
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Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering bedh|fsleven 
Regionale ontwikkeling 

VERENIGD KONINKRIJK 

miljoen Ecu 

1 096,7 

E 640,1 milj oen 

237.-239. Kerncentrale (1 320 MW) 
te Torness Point (Schotland) 
South of Scotland Electricity Board 
Drie kredieten in V.S. $ tegen variable 
rente tot een tegenwaarde van 
E 29,7 miljoen 50,9 
E 20.1 miljoen 35.4 
E 23 miljoen 39,9 

240. Tweede kerncentrale (2 χ 615 
MW) te Heysham (Noordwest-Enge- 
land) 
Centrai Electricity Generating Board 
via de Electricity Council 
Krediet in V.S. $ teg en variabele rente 
tot een tegenwaarde van E 200 mll-
joen 343,8 

241. Opslag- en behandelingsfacili-
teiten voor kernbrandstoffen te Sella-
field (Noord-Engeland) 
British Nuclear Fuels Limited 
Krediet in V.S. $ tegen variabele rente 
tot een tegenwaarde van E 50 miljoen 84,7 

242. Ontginning van het Esmond-
gasveld in het Britse deel van de  
Noordzee 
Hamilton Brothers UK Petroleum 
Company en Hamilton Oil Great Bri
tain Pic 
E 30 miljoen 49,2 

243. Hoogspannlngsverbinding tus-
sen de kerncentrale van Torness 
Point en het Britse koppelnet (Schot
land) 
South of Scotland Electricity Board 
Krediet in V.S. $ tegen variabele rente 
tot een tegenwaarde van E 30,1 mil
joen 53,1 

244. Elektrificering van 9 km spoor-
lljn tussen Liverpool en plaatsen ten 
zuiden van de Mersey (Noordwest-
Engeland) 
Merseyside County Council 
E 3 miljoen 5,3 

245.-246. Verbeteringen aan 18 km 
weg A 467 tussen Newport en Abertil-
lery (Wales) 
Gwent County Council 
E 3 miljoen 5,1 
E 5 miljoen 8,5 

247.-248. Aanleg van een weg tus
sen Llanelli en de autoweg M 4 
(Wales) 
Dyfed County Council 
E 2 miljoen 3,4 
E 0,8 miljoen 1,4 

249. Aanleg van 11 km wegvakken 
van de rondweg rond Cardiff, alsmede 
van aanvoerwegen (Wales) 
South Glamorgan County Council 
E 6 miljoen 10.6 



Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering bedrijfsleven 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

250. Verbeteringen aan drie grote 
toegangswegen tot Swansea (Wales) 
West Glamorgan County Counc il 
e 3 miljoen 5,3 

251. Aanleg van een wegvak van een 
rondweg rond Edinburg (Schotland) 
Lothian Regional Council 
£ 5.7 miljoen 10,0 

252.-253. Verbeteringen aan ver-
schillende wegvakken van in totaal 
18 km van belangrijke stedelijke 
wegen, met name te Birmingham, 
Conventry en Wolverhampton (West-
Midlands) 
West Midlands County Council 
£ 20 miljoen 
£ 10 miljoen 

254. Aanleg van de rondweg rond  
Bridgenorth (West-Midlands) 
Shropshire County Counci l 
£ 3,3 miljoen 

35,2 
17,0 

5,6 

255. Verbeteringen aan tien wegvak
ken van i n totaal 13,5 km , aanleg van 
een toegangsweg tot een technolo 
gisch centrum en bouw van een cen
trum voor innoverende activiteiten in 
Clwyd (Wales) 
Clwyd County Council 
£ 3 miljoen 5,1 

256. Aanleg van een weg tussen 
Llandudno en de A 55 en verbeterin-
gen aan het wegennet in het graaf-
schap Gwynedd (Wales) 
Gwynedd County Council 
£ 4 miljo en 6,8 

257.-258. Uitdieping van de toe-
gangsgeul tot de haven van Harwich 
in East-Anglia met het oog op modern 
containervervoer 
Harwich Harbour Board 
£ 2 miljoen 
£ 2,5 miljoen 

259. Containerterminal in de haven 
van Felixstowe (East-Anglia) 
Felixstowe Dock & Railway Co 
£ 5 miljoen 

3,3 
4.1 

8,5 

260. Modernisering en uitbreiding 
van de regionale luchthaven van 
Leeds-Bradford (Yorkshire & Number-
side) 
Leeds-Bradford Airport Joint Com
mittee via de West-Yorkshire Met ro
politan County Council 
£ 5,3 miljoen 9,0 

261. Uitbreiding van de holering en 
de afvalwaterzuivering in Zuidoost-
Devon (Zuidwest-Engeland) 
South West Water Authority 
£ 10 miljoen 16,4 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering bedrijfsleven 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

262. Riolering en afvalwaterzuive
ring, alsmede aanleg van een leiding 
ter lozing op zee, ten behoeve van de  
graafschappen Avon, Somerset en 
Dorset (Zuidwest-Engeland) 
Wessex Water Authority 
£ 10 miljoe n 17.6 

263. Riolering en afvalwaterzuivering 
in de bekkens van de Wiske, de Don 
en de Calder, alsmede verbetering 
van de watervoorziening van vier Ste 
den in Zuid-Yorkshire 
Yorkshire Water Authority 
Krediet in V.S. $ teg en variabele rente 
tot een tegenwaarde van £ 10,4 mil
joen 17,9 

264. Riolering, afvalwaterzuivering en 
watervoorziening in Noordwest-Enge-
land 
North-West Water Authority 
Krediet in V.S. $ teg en variabele rente 
tot een tegenwaarde van £ 25,7 mil-
joen 44,0 

265. Riolering te Newcastle-upon-
Tyne (Noord-Engeland) 
Northumbrian Water Authority 
£ 5 miljoen 8,8 

266. Wegenaanleg, watervoorziening 
en afvalwaterzuiverlng in Mldden-
Schotland 
Central Regional Council 
£ 7,5 miljoen 13,2 

267. Wegenaanleg, aanleg van een 
stortplaats en de ontsluiting van 
industrieterreinen in Lancashire 
(Noordwest-Engeland) 
Lancashire County Council 
£ 3 mil joen 5,3 

268. Wegenaanleg, ontsluiting van 
industrieterreinen en kustbescher-
ming in Lancashire (Noordwest-Enge
land) 
Lancashire County Council, Black
pool en Blackburn Borough Councils 
via de Lancashire County Council 
£ 2,7 miljoen 4,6 

269. Aanleg van wegen en industrie
terreinen in Zuid-Yorkshire en Hum-
berside 
South Yorkshire County Council 
£ 9 miljoen 15,3 

270.—271. Aanleg van industrieter
reinen in het graafschap Durham 
(Noord-Engeland) 
Easington District Council 
£ 0,74 miljo en 1,3 
Wear Valley District Council 
£ 0,18 miljoen 0,3 
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Modernisehng bedrijfsleven 
Regionale ontwikkeling 

mitjoen Ecu 

272. Aanleg van i ndustrieterreinen in 
Strathclyde (Schotland) 
Dumbarton District Council 
£ 0.175 miljoen 

273. Aanleg van industrieterreinen in 
het graafschap Durham (Noord-Enge-
land) 
Sedgefield District Council 
£ 1.5 miljoen 

274. Modernisering en rationalise-
ring van de de alumina- en aluminium-
produktie te Burntisland en Falkirk 
(Schotland), alsmede te Rogerstone  
(Wales) 
British Mean Muminlum Limited 
£ 1.6 miljoen 

275.-276. Produktie van polyester-
grondstoffen voor de vezelfabricage 
te Hartlepool (Noord-Engeland) 
Toiaram Polymers (U.K.) Ltd 
£ 2,5 miljoen 
£ 3,5 miljoen 

277. Uitbreiding van een fabriek van 
elektronische meet- en testapparatuur 
bij Edinburg (Schotland)  
Hewlett-Packart Ltd 
£ 2,5 miljoen 

278. Bouw van e en fabriek voor het 
persen en rafflneren van eetbare oliën 

0.3 

2.6 

2.9 

4.3 
5.9 

4.4 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Modernisering bedrijfsleven 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

te Liverpool (Noordwest-Engeland) 
BIbby Edible Oils Ltd 
e 6 miljoen 10,2 

279. Bouw van een fabriek van 
hoogwaardig krantenpapier op een 
verlalen bedrljfsterrein van een staal-
fabriek te Shotton (Wales) 
Shotton Paper Company Limited 
£ 17 miljo en 27,9 

280. Invoering van een nieuw gein-
formatiseerd beheerssysteem voor 
een handelscooperatie 
Co-operative Wholesale Society Ltd 
£ 4,5 miljo en 7.6 

281. Lastgevings- en garantie-over-
eenkomst met de Secretaries of 
State for Industry, Scotland, Wales 
and Northern Ireland ter financiering 
van kleinere projecten op het gebied 
van de industrie, het toerisme en de  
diensten in de regionale ontwikkelings-
gebieden 
£ 40 miljo en 68,5 

282. Globaai krediet aan de Inves
tors in Industry Group pic ter finan
ciering van kleinere industriële projec
ten in de regionale ontwikkelings-
gebieden 
£ 10 miljoen 16,4 

Uit het nieuwe communautaire leningsinstrument zijn in 1985 globale kredieten verstrekt tot een bedrag van 629,1 miljoen ter financiering 
van het midden- en kleinbedrijf. Uit dergelijke globale kredieten is in datjaar de financiering gesteund van 2 916 projecten op het gebied 
van het industriels midden- en kleinbedrijf. 
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Β. Uit het nieuwe communautaire leningslnstrument 
Projecten waarvoor in 1985 financieringsovereenkomsten zljn ondertekend 

In 1985 is voor een bedrag van 883,2 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten gezamenlijk met de Commissie 
van de Europese Qemeenschappen ondertekend, betrekking hebbend op kredieten uit het nieuwe communautaire 
leningslnstrument voor projecten in de Gemeenschap (zie biz. 23 tot 43 voor de economische aspecten van deze projecten). 

Deze kredieten worden door de Bank in opdracht en naam en voor rekening en risico van de Europese Economische 
Gemeenschap verstrekt (zie biz. 25). Zi] vallen buiten de normale boekhouding maar verschijnen daarentegen in de 
Speciale Sectie (zie biz. 92). Bi] deze kredieten is de Bank siechts verantwoordelijk voor de goede uitvoering volgens 
bankgebruiken van het haar toevertrouwde mandaat. 

In deze lijst zijn de economische doelstellingen aangegeven, waaraan de projecten beantwoorden. De indeling is gelijk 
aan die welke is toegepast in tabel 4 (in het kader van het nieuwe instrument heeft „modernisehng bedrijfsleven" uitslui-
tend betrekking op het midden- en kleinbedrijf). 

Het krediet voor het herstel van de aardbevingsschade in Italie is voorzien van een sterretje; bij dit krediet is een 
rentesubsidie van 3 % toegekend. 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

DENEMARKEN 

miljoen Ecu  

68,5 

Deense kr. 550 miljoen 

283.-284. Elektrificatie van de spoor-
lijn Helsingor — Korsor via Kopen
hagen 
Danske Statsbaner via de Deense 
Staat 
Deense kr. 70 miljoen 
Krediet in Luxfr . tot een tegenwaarde 
van Deense kr . 180 miljoen 

—286. Globale kredieten aan het  
Finansleringslnstituttet for Industri  
og Hândvaerk A/S ter financiering van 
produktieve investeringen van het 
midden- en klein bedrijf 
Deense kr, 200 miljoen 
Deense kr. 100 miljo en 

GRIEKENLAND 

8.7 

22,3 

25,0 
12.5 

22,0 

drachme 2 100 miljoen 

287. Uitbreiding en modernisering  
van de interlokale en internationale 
telefoon- en telexnetten, aismede 
bouw van een voi gstation aan de kust 
bij Thermopylae voor de telecommu ni-
catie via de maritieme Inmarsat-s atel-
liet 
OTE 
drachme 1 700 miljoen 17,6 

Globaal krediet aan de EMIn Ikos 
Organismes Mikromesaion Metapoil-
tikon Epichelrlseon k ai Heirotehnlas 
(Eommex) ter financiering van pro
duktieve investeringen van het mid 
den- en kleinbedrijf 
drachme 400 miljoen 4,4 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

FRANKRMK 

miljoen Ecu 

357,8 

73,2 

Ffr, 2 440 miljoen 

289. Aanleg van het wegvak Mâcori—  
Châtillon (96 km) van de autoweg 
A 40 naar de Mont-Bla nc-tunnel (Rhô-
ne-Alpen) 
Société des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhéne via de CNA 
Ffr. 500 miljoen 

290. Bouw en lancering van satel lie-
ten, aismede de aanleg van volgsta-
tions en kabelnelten, bestemd voor 
geavanceerde communicatiediensten 
aan het bedrijfsleven en voor de ver-
bindingen met de Franse overzeese 
departementen 
Administration des Postes et Téié-
communicatlons via de ONT 
Ffr. 100 miljoen 

291.—292. Globale kredieten aan de 
CEPME ter financiering van produktie
ve investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf 
Ffr. 500 miljoen 
Ffr. 70 miljoen 

293.-294. Globale kredieten aan het 
Crédit National ter financiering van 
produktieve investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf 
Ffr. 300 miljoen 
Ffr. 270 miljoen 

295.-308. Globale kredieten aan 14  
Sociétés de Développement Régio
nal (SDR) ter financiering van produk
tieve investeringen van het midden-
en kleinbedrijf 
— SDR du Centre-Est — Centrest  

Ffr. 125 miljoen 

14.6 (M 

73,2 
10,4 

43,9 
40,0 

18,3 

(') Project dal bevorderljjk is voor de loepessing van geavanceerde technologieën. 
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Energievoorziening 

Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

Champex 
Ffr. 30 miljoen 4.4 

— SDR du Sud-Ouest — Expanse 
Ffr. 35 miljoen 5.1 

— SDR de Lorraine — Lordex 
Ffr. 40 miljoen 5,9 

— SDR de Méditerranée 
Ffr. 40 miljoen 5,9 

— SDR du Nord — Pas-de-Calais 
Ffr. 35 miljoen 5,1 

— SDR de Normandie 
Ffr. 75 miljoen 11.0 

— SDR de Picardie 
Ffr. 60 miljoen 8,8 

— SDR d'Alsace — Sade 
Ffr. 80 miljoen 11.7 

— SDR du Centre et du Centre-
Ouest — Sodecco 
Ffr. 20 miljoen 2,9 

— SDR de l'Ouest — Sodero 
Ffr. 20 miljoen 2,9 

— SDR du Languedoc-Roussillon — 
Sodier 
Ffr. 10 miljoen 1.5 

— SDR du Sud-Es t 
Ffr. 120 miljoen 17,6 

— SDR du Sud-Ouest — Tofinso 
Ffr. 10 miljoen 1,5 

lERLAND 

ITALIË 

27,9 

lers £ 20 miljoen 

309, Bebossing van 13 300 ha, als-
mede de aanleg van exp loltatiewegen, 
toeristische en technische voorzienin-
gen 
Dienst Bosbeheer van he t MInlsterle 
van Visserlj en Bosbouw via de lerse 
Staat (Ministerie van Flnanciën) 
lers £ 20 miljoen 27,9 

374,1 

lire 540 miljard 

310. Herstel van het spoor wegnet na 
de aardbevingen van november 1980 
Azienda Autonoma delle Ferrovie  
delio Stato 
lire 21 miljard 14,1 

311. RIoleringen en waterzuiveringen 
In het Pobekken ten behoeve van een 
gebied met circa 3,5 miljoen inwoners 
Regione Lombardia 
lire 50 miljard 36,5 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
MIdden- en kleinbedhjf 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

312. Aanleg van de basisinfrastruc-
tuur voor een n ieuw zakencentrum te 
Napels (Campanië) 
MedediI — Società Edilizia Mediter
ranea P.A. via ISVEIMER 
lire 20 miljard 13,4 

313.—314. Aanbrengen van zonne-
panelen in woningen en gebouwen 
voor de tertiaire sector ten behoeve 
van de warmwatervoorziening  
ENEL 
— in Zuid-ltalië 

lire 6.6 miljard 4,4 
— In Midden- en Noord-ltalië 

lire 7,4 miljard 5,0 

315.—316. Globale kredieten aan de  
BNL ter financiering von produktieve  
investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië 
buiten de regionale ontwikkelingsge-
bleden 
lire 30 miljard 21,9 
lire 30 miljard 21,9 

317. Globaal kredlet aan de Banco 
dl Sicilia ter financiering van p roduk
tieve investeringen van het mldden-
en kleinbedrijf in Midden- en Noord-
ltalië buiten de regionale ontwlkke-
lingsgebieden 
lire 10 miljard 7.0 

318. Globaal krediet aan de Cassa 
per II Credito aile Imprese Artigiane 
ter financiering van investeringen van 
ambachtsbedrijven in Midden- en 
Noord-ltalië buiten de regionale ont-
wikkelingsgebieden 
lire 20 miljard 13,4 

319. Globaal krediet aan de CEN-
TROBANCA ter financiering van pro
duktieve investeringen van het mid
den- en kleinbedrijf in Midden- en 
Noord-ltalië buiten de regionale ont-
wikkelingsgebieden 
lire 55 miljard 38,4 

320. Globaal krediet aan de EFIBAN-
CA ter financiering van produktieve 
investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië  
buiten de regionale ontwikkelingsge-
bieden 
lire 15 miljard 10,5 

321.—322. Globale kredieten aan de  
IMI ter financiering van produktieve 
investeringen van het midden- en 
kleinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië  
buiten de regionale ontwikkelingsge-
bieden 
lire 60 miljard 42,0 
lire 60 miljard 40,1 
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Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrljf 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

323. Globaal kredlet aan de INTER- 
BANCA ter financiering van produk-
tieve investeringen van het midden-
en kleinbedrijf in Midden- en Noord-
Italiën buiten de regionale ontwikke-
lingsgebieden 
lire 35 miljard 24,5 

324.-325. Globale kredieten aan de  
regionale Mediocredlto-organisaties 
via het MEDIOCREDITO CENTRALE 
ter financiering van p roduktieve inves-
teringen van h et midden- en kleinbe
drijf in Midden- en Noord-ltalië buiten 
de regionale ontwikkelingsgebieden 
lire 60 miljard 42,0 
lire 60 miljard 40,1 

Energievoorziening 
Communautaire infrastructuur 
Midden- en kleinbedrijf 
Regionale ontwikkeling 

VERENIGD KONINKRIJK 

miljoen Ecu 

33,4 

e 20 miljoen 

326. Elektrlflcatie van het spoor-
wegnet in het gebied tussen Glasgow 
en Ayr, alsmede de aanschaf van rol 
lend materleel (Schotland) 
Strathclyde Regional Council 
£ 10 miljoen 17,0 

327. Globaal kredlet aan de Inves
tors in Industry Group pic ter finan
ciering van produktieve investeringen 
van het midden- en kleinbedrijf buiten 
de regionale ontwikkelingsgebieden 
£ 10 miljoen 16,4 

Gebrulkte afkortlngen 

Griekenland OTE 

Frankrijk 

Italië 

DEI 

CAECL 

CEPME 

CNA 

CNT 

EDF 

A GIF 

ANAS 

BNL 

BNL/SACAT 

BNL/SAFOP 

CENTROBANCA 

Organismos Tilepikoinonlon tis 
Ellados 

DImosia Epihirisi llektrismou 

Caisse dAide à l'Équipement 
des Collectivités Locales 

Crédit d'Équipement des Peti
tes et Moyennes Entreprises 

Caisse Nationale des Auto
routes 

Caisse Nationale des Télé
communications 

Électricité de France — Service 
National 

Azienda 
Petroli 

Generale Industria 

Azienda Nazionale 
delle Strade 

Autonoma 

Banca Nazionale del Lavoro 

Sezione Autonoma per l'Eserci
zio del Credito Alberghiero e 
Turistico della Banca Nazionale 
de! Lavoro 

Sezione Autonoma per il Finan
ziamento di Opere Pubbliche e 
di Impianti di Pubblica Utilità 
della Banca Nazionale del 
Lavoro 

Banca Centrale di Credito 
Popolare 

CIS Credito Industriale Sardo 

CREDIOP Consorzio di Credito per le 
Opere Pubbliche 

EFIBANCA Ente Finanziario Interbancario 

ENEL Ente Nazionale per l'Energia 
Elettrica 

ENI Ente Nazionale Idrocarburi 

IMI Istituto Mobiliare Italiano 

INTERBANCA Banca per Finanziamenti a 
Medio e Lungo Termine 

IRFIS istituto Regionale per il Finan
ziamento alle Industrie in Sicilia 

IRI Istituto per la Ricostruzione 
Industriale 

ISVEIMER Istituto per lo Sviluppo Econo
mico dell'Italia Meridionale 

MEDIOBANCA Banca di Credito Finanziario 

MEDIOCREDITO Istituto Centrale per il Credito 
CENTRALE a Medio Termine 

SIP 

SNAM 

Società Italiana per l'Esercizio 
delle Telecommunicazioni 

Società Nazionale Metanodotti 

VENEFONDIARIO Istituto di Credito Fondiario 
delle Venezie 
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In de jaren voor Span je en Portugal toetraden tot de  
Gemeenschappen heeft de Bank krachtens de met deze landen  
afgesloten samenwerkingsovereenkomsten hier bedragen 
toegekend van 550 miljoen, respectievelijk 725 miljoen. De  
gefinancierde projecten betroffen o.a. verbeteringen aan de spoorlijn 

fvladhd—Barcelona—Port Bou (foto 1), irrigatie te Odivelas-Vlgia in de  
Alentejo (foto 2 — op de achtergrond een watertoevoerleiding), verbeteringen 
aan de verkeersbegelelding op de luchthaven van Funchal op fvladeira (foto  
3) en een waterkrachtinstallatie te Pocinho aan de Douro, ten oosten van 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Buiten de Gemeenschap heeft de Bank In 1985 kredleten voor haar eigen rekening verstrekt tot een bedrag 
van 584,3 miljoen, alsmede een bedrag van 75,9 miljoen ult begrotingsmlddeien, d.w.z. In totaal 660,2 mil-
joen. 

De Bank verleende kredieten in Spanje en Portugal met het doei de inpassing van hun economleën in de  
gemeenschappeiijke markt te bevorderen (260 miijoen), aismede in de Maghreb-ianden, Syrie en Cyprus 
(165,2 miijoen, waarvan 8,7 mlljoen uit begrotingsmiddeien) krachtens de financiële samenwerklngsovereen-
komsten tussen deze landen en de Gemeenschap. 

De kredletveriening In de landen in Afrika, het Cariblsche Gebied en de Stille Oceaan krachtens de overeen- 
komst van Lomé II en In de landen en gebìeden overzee krachtens het betreffende besluit van de Raad van  
de Europese Gemeenschappen beiiep 167,8 miijoen voor eigen rekening van de Bank en 67,2 miljoen risico-
dragend kapitaai uit begrotingsmiddeien, d.w.z. 235 mlljoen In totaal. 

Kredietverlening in Spanje en Portugal 
In Spanje en Portugal zijn kredieten voor eigen reke
ning van de Bank toegezegd voor in totaal 260 mil
joen. Deze waren bestemd voor de vervoersinfra-
structuur (140 mlljoen), de energievoorziening (70  
miljoen) en het industriële en toeristische midden-
en kleinbedrijf (50 miljoen). (Op biz. 109 tot 111  
wordt een kort overzicht gegeven van de gehele 
kredietverlening van de Bank in deze landen tot nu 
toe.) 

Spanje 
In Spanje zijn kredieten toegekend tot een bedrag 
van 160 miljoen (1984: 140 miljoen), waarvan 100 mil

joen bestemd was voor vervoersinfrastructuur: 5 
wegvakken van grote verbindingen bij Barcelona, 
Cordoba, Burgos, Valladolid en Murala, verbeterin-
gen aan de belangrijke spoorlijn tussen Madrid en 
Barcelona naar de Franse grens, de bouw van een 
nieuwe massagoederenkade in de haven van Cadiz 
en de aanleg van een strekdam met een havendok 
in de haven van Santa Cruz de Teneriffe op de Ca-
narische eilanden. Bovendien is een globaal krediet 
toegekend ter financiering van kleine infrastructuur-
projecten van plaatselijke overheden in de minder-
ontwikkelde delen van het land. Dit lopende globale  
kredieten zijn 17 kleine wegen- en waterzulverings-
projecten gefinancierd voor in totaal 27,2 miljoen. 

De Bank is buiten de Gemeenschap werkzaam krachtens 
overeenkomsten tussen een land of een groep landen  
enerzijds en de Europese Economische Gemeenschap 
anderzijds. Haar Raad van Gouverneurs heeft haar tel-
kens hiertoe gemachtigd overeenkomstig artikel 18 van 
de Statuten, dat voorziet in de mogelijkheid van kredlet
veriening buiten de Gemeenschap (zie tabe! 9). 

De Bank kan in deze fanden kredieten voor eigen reke
ning toekennen uit middelen die zi] op de kapitaalmark-
ten heeft verkregen. De Gemeenschap of de Lid-Staten 
hebben algemene borgstellingen afgegeven ter dekking 
van alle mogelijke risico's die voor de Bank kunnen 
voortvloelen uit haar kredietverlening voor eigen rekening 
In deze landen en zulks tot 75 % van het uitstaande be
drag. BIj deze kredieten kunnen veelal rentesubsidies uit 
begrotingsmiddeien worden toegekend. 

Als lasthebster van de Gemeenschap beheert de Bank 
ook een bedrag aan begrotingsmiddeien. Hieruit kunnen 
middelen tegen zeer gunstige voorwaarden ter beschik-
king worden gesteld (bijzondere leningen of risicodra-
gend kapitaai). Deze vallen buiten de normale boekhou-

ding van de Bank en worden verantwoord in de Speciale  
Beetle (zie biz. 92). Bijzondere leningen worden toege
kend tegen een zeer läge rente (1 %) en met zeer lange  
looptljd (40 jaar, waarvan 10 aflos singsvrij). 

Met behulp van rlsicodragend kapitaai kunnen deelnemin-
gen worden gefinancierd, die de Bank namens de Ge
meenschap neemt, of leningen aan een staat of een na 
tionale ontwikkellngslnstelling ter versterking van de ver-
mogensstructuur van ondernemlngen, of ook steun In de  
vorm van zogenaamd quasi-kapitaal. Dit quasi-kapitaal 
kan zi jn gegoten in de vorm van achtergestelde leningen 
die pas behoeven te worden terugbetaaid na aflossing 
van andere, prioritaire leningen, of van voorwaardelijke le
ningen waarvan de aflossing en de looptijd bij toekenning 
van de lening afhankelijk worden gesteld van bepaalde 
rendementsvoorwaarden. De souplesse van dergelljke 
financierlngen en van de voorwaarden waaronder deze 
kunnen plaatsvlnden, laten een zo goed mogelijke af-
stemming op de projecten toe, zodat kan worden voor-
zien in de meest uiteenlopende financieringsbehoeften, 
voorai van de industriële sector, alsmede In de mogelijk
heid feasibility studies of technische aanloopbijstand te  
financleren. 
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Voorts is een krediet van 40 miljoen gegaan naar 
een groot waterkrachtcomplex op 50 km ten zuld-
westen van Valencia, waar drie dämmen en twee 
centrales worden gebouwd die zullen bijdragen tot 
de verbreding van de binnenlandse energiebasis. 

Tenslotte is weer een globaal krediet verstrekt van 
20 miljoen aan de Banco de Credito Industrial ter  
financiering van met name modernisehngsprojecten 
in het midden- en kleinbedrijf. Uit lopende globale  
kredieten waren voor dit doel 111 bedragen voor in 
totaal 50,1 miljoen toegewezen. 

Tabel 9: Financiële steun van de Gemeenschap krachtens per 13 mei 1986 geldende of nog te bekrachtlgen 
overeenkomsten, financiële protocollen en besluiten 

(milj. Ecu) 

Intervenues uit begrotingsmiddelen 

Kredieten voor Lenlngen tegen Risico- Niet-terug-
eigen rekening bijzondere dragend vorderbare 

Rechisgrondslag Geldigheidsduur van de Bank vocrwaarden kapitaal steun (2) Totaal 

Mlddellandse-Zeelanden 
Joegoslavie fmaocieel protocol nog at te sluilen 

Turkije aanvulland protocol sinds 
1,3. 1986 47(3)0) 

4e tinanciéie protocol nog met onderietcend 225 325 {^) 50 600 
Algerije 2β financréie protocol 1.1. igea

si. 10. 1986 107 0) 16(5) 28 151 
Marokko 2a financiéla protocol 1.1. igea

si. 10. 1986 90 0) 42 (5) 67 199 
Tunesië 2β financieia protocol 1.6. 1983-

31. 10. 1986 78 0) 24(5) 37 139 
Egypte 2e fiflanciSIe protocol 1.1. igea

si. 10. 1986 1500) 50(5) 76 276 
Jordanie 2e financiéle protocol 1.1. igea

si. 10. 1986 37 0) 7(5) 19 63 
Libanon 2β tinanciSle protocol 1.3. igea

si. 10. 1986 34 5(5) 11 50 
2β buttengiewone lìulp — 50 50 

Syrie 2θ financiéle protocol 1.2. igea
si. 10. 1986 64 0) 11(5) 22 97 

Malta 2β financiële protocol ...— 
31. 10. 1988 16 3 0) 10,5 29,5 

Cyprus 2β financieie protocol 1.5. 1984-
31. 12. 1988 280) 6 0) 10 44 

Israel 2e financiète protocol 1. 1. 1984-
31, 10, 1986 40 40 

Totaal Mlddellandse-Zeelanden 919 489 330,5 1 738,5 

A-C-S-'Ianden-LG-O. 
A.C.S.-landen Overeenkomtt van LOfT>* III 1986-1990 1 1000) 600(2) 600 (^) 4 860 7 160 

L.G.O. Besluil van ae Read 1986-1990 2O0) 15 0) 55 115 

Totaal A.C.S.-landen/L.G.O. {®) 1 120 625 615 4915 7 275 

Totaal generaal 2 039 1114 615 5 245,5 9 013,5 

(M Kredieten met rentesubsidies uit de middelen van het Europese Oniwikkelingsfonds voor protecten in de A C S.-landen en de L G Ο. en uit de algemene 
begroting van de Gemeenschappen voor projecten m de Middeliandse-Zeelanden; de rentesubsidies worden m mindenng gebracht van de ntet-terugvor-
derbare steun. 

(2) Toe te kennen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, behaive de rentesubsidies. 
(3) Bedrag uitgedruki in rekeneenheden en met begrepen m de kolomtotalen. 
(<) Toe te kennen door de Bank. 
(δ) Toe te kennen door de Commissie of de Bank. 
(ß) N iet vermeid ziin de transfers voor stabiiisatie van exportopbrengsten der A.C.S.-landen (925 miljoen) en L G.Ο. (5 miljoen). evenmin als de speciale 

financieringsfaciiiteil voor mitnbouwprojecten van de A.C S.-landen (415 miljoen); deze bedragen worden ioegekend door de Commissie 
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Portugal 
Van het in Portugal toegekend bedrag van 100 mil-
joen (1984: 80 mil joen) was 40 miljoen bestemd voor 
Verbeteringen aan de wegen in het noordelijk deel 
van het land: wegvakken van 38 km van de autoweg 
Oporto—Lissabon en van bijna 100 km van de ver-
bindingen tussen de haven van Aveiro en Coimbra 
enerzijds en Vilar Formoso anderzìjds. 

De vermindering van de afhankelijkheld van het land 
van ingevoerde aardolie was een hoofddoelstelling 

van een krediet van 30 miljoen voor de Vierde een-
heid van de koien stokende centrale te Sines, ten  
zulden van Lissabon. 

Daarnaast zijn twee globale kredieten van elk 15 mil- 
joen toegekend ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf met name met het oog op de modernise-
ring van bedrijven en op energiebesparingen. Dit lo-
pende globale kredieten zijn 90 bedragen toegewe-
zen voor in totaal 25,4 miljoen. 

Kredietverlening in de overige Middeiiandse-Zeeianden 

In de overige Middellandse-Zeelanden is, hoofdzake-
lijk voor eigen rekening van de Bank, 165,2 miljoen 
toegekend, tegenover 327,6 miljoen in 1984, waarvan 
overigens 126,3 miljoen bestemd was voor Joego-
slavlë krachtens het nu geheel ten uitvoer gelegde 
financiële protocol en een aanvullend bedrag waar-
toe de Raad van Gouverneurs van de Bank haar had  
gemachtlgd. 

Algerije heeft 75 miljoen aan kredieten ontvangen 
ter Verbetering van het wegennet (met name 134 km 
van de weg tussen Jijel aan de kust en Constantine 
in het moeilijk toegankelijke binnenland) en de zee-
verbindingen dankzij uitbreiding van de faciliteiten in 
de haven van Bejaia ten oosten van Algiers. 

In Tunesië zijn vijf bedragen van in totaai 23,5 m il
joen (waarvan 5 miljoen tegen bijzondere voorwaar-
den uit begrotingsmiddeìen) gegaan naar de Banque  
Nationale de Développement Agricole. Twee kredie 
ten waren bestemd voor structuurverbetering van de 

vissersvloot door de aanschaf van tien trawlers.  
Twee globale kredieten zijn toegekend voor de 
financiering van agrarische en agro-industriële in-
vesteringen en een derde krediet voor die van pro-
duktiecoöperaties (uit lopende globale kredieten zijn 
137 bedragen voor in totaal 6,4 miljoen toegewe-
zen). 

Een krediet van 8,5 miljoen aan de Caisse Nationale 
de Crédit Agricole in Marokko was bestemd voor de 
financiering van investeringen op boerenbedrijven 
(aankoop van vee en materieel, nieuwe bedrijfsge-
bouwen) om de landbouwproduktie te moderniseren 
en de zelfvoorziening met voedingsmiddelen te ver 
bogen. Uit een lopend globaal krediet is 19,2 miljoen 
toegewezen voor vier agro-industriële projecten en 
ca. 82 500 investeringen van ze er kleine omvang op 
boerenbedrijven. 

In Cyprus is 30,2 miljoen toegekend (waarvan 3,7  
miljoen tegen bijzondere voorwaarden uit begro 
tingsmiddeìen) voor de bouw van een stuwdam te 

Tabe! 10: Kredietverlening In de Middellandse-Zeelanden in 1985 
Onderverdeeld naar land en herkomst der middelen 

Voor eigen rekening Dit begrotingsmiddeìen Totaal 
Mit). Ecu % Milj. Ecu % Milj. Ecu % 

Spanje 160,0 38,4 160,0 37,6 
Portugal 100,0 24,0 — — 100,0 23,5 
Overige landen 156,5 37,6 8,7 100,0 165,2 38,9 
Algerije 75,0 18,0 — — 75,0 17.7 
Marokko 8,5 2.0 — — 8,5 2,0 
Tunesië 18,5 4,5 5.0 57,5 23,5 5.5 
Syrie 28,0 6,7 — — 28,0 6.6 
Cyprus 26,5 6,4 3.7 42,5 30,2 7,1 

Totaal 416,5 100,0 8,7 100,0 425,2 100,0 
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Agrarische ontwikkeling in Marokko en Tunesië 
De landbouw blijft van wezenlijk belang voor zowel de 
economie als ook het sociale leven in Marokko en Tune 
sië. Ongeveer 14% van het brute nationaal produkt is  
van de landbouw afkomstig, terwijl in Marokko 50% en in  
Tunesië 35 % van de werkende bevolking in deze bedrijfs- 
tak het brood verdient. In beide landen Is echter de 
agrarische produktie sterk achtergebleven bij de vraag 
naar voedingsmiddelen. Om de voorwaarden te scheppen 
voor een stijging van de produktie hebben Marokko en  
Tunesië onlangs een aantal hervormende maatregelen 
genomen, die met name voorzien in een aanzienlijke ver-
hoging van de p rijzen, een versterking van het landbouw-
krediet en een uitbreiding van het landbouwonderwijs. 

Op verzoek van deze landen heeft de Gemeenschap 
deze agrarische ontwikkelingsstrategie actief onder-
steund. Tot eind 1985 had de Bank voor eigen rekening 
28,5 miljoen In Marokko en 39,5 miljoen in Tunesië toege-
kend voor deze sector. In Tunesië is bovendien 6,5 mil
joen ter beschikking gesteld tegen bijzondere voorwaar
den, gefinancierd uit de begrotingsmiddelen welke door  
de Bank namens de Gemeenschap worden beheerd. In 
Marokko is zo steun geboden aan de Caisse Nationale 
de Crédit Agricole (CNCA), een bekende instelling voor 
agrarisch krediet aan alle landbouwsectoren. Bij deze 
activiteiten heeft de Bank samengewerkt met een aantal 
andere financieringsinstellingen zoals de Wereldbank en  
de Kreditanstalt für Wiederaufbau. In Tunesië heeft de 
Bank financiële steun geboden bij de oprichting van een 
nationale landbouwkredietinstelling. de Banque Nationale 
de Développement Agricole (BNDA) die thans reeds ruim 
250 projecten heeft gefinancierd van uiteenlopende aard. 

De door de Bank aan deze kredietinstellingen ter  
beschikking gestelde middelen worden gebrulkt voor de 
financiering van investeringen op zowel kleine landbouw-
bedrijven als op grote agrarische ondernemingen. In 

sommige gevallen zijn ook kredieten door bemiddeling 
van de BNDA toegekend voor bijzondere projecten. zoals 
de bouw van een installatie voor de opslag van kunst-
mest en van een industrieel zuivelbedrijf, of ook voor de 
aanschaf van trawlers. Daarnaast heeft de Bank ook 
direct een krediet verstrekt aan het Office des Terres  
Domaniales voor een project dat voorzag in bodemverbe-
tering ten behoeve van de schapenhouderij. Laatstge· 
noemd project heeft overigens aangetoond dat grote aan 
uitdroging onderhevige gebieden weer economisch waar-
devol kunnen worden gemaakt en dat onmiddellijke pro-
düktiviteitsstijgingen zeer wel mogelijk zijn. 
In enkele gevallen zijn de kredieten van de Bank gecom·  
bineerd met bijzondere leningen uit middelen van de  
Gemeenschap, toegekend tegen zeer gunstige voorwaar 
den. of zelfs met door de Commissie verstrekte subsi
dies. Dit is met name gebeurd bij agrarische infrastruc-
tuurprojecten en technische bijstandsprogramma's. 
Van eerste levensbehoeften als granen, viees en zuivel 
wordt thans nog slechts hoogstens 50 % door lokale pro 
duktie gedekt. Opvoering van deze produktie is een fun-
damentele opgave voor de economieën van de betrokken 
landen en kan hen bovendien helpen hun betalingsbalans 
te verbeteren. Uit de genomen maatregelen blijkt, dat de  
regeringen zieh bewust zijn van het belang van hervor-
mingen die gehöht zijn op het scheppen van een werke-
lljk rendabele landbouw. Belangrijke elementen van dit  
beleid, zoals het landbouwkrediet en het landbouwonder
wijs, worden op nieuwe leest geschoeid om de boeren-
bevolking zo groot mogelijk profijt te doen trekken van 
de mogelijkheden die door de herziening van het prijsbe-
leid worden geschapen. De Europese Investeringsbank 
wil deze landen ook verder hierbij tot steun zijn in de  
hoop zo de landbouw produktiever te maken en het bin-
nenlands tekort aan voedingsmiddelen verder in te par 
ken. 

Kouhs en de aanleg van de nodlge leidingen ten be
hoeve van de watervoorziening in de grootste Ste 
den. 

Een krediet van 28 miljoen in Syrie is gegaan naar 
een uitbreiding van de thermische centrale van Me-
hardeh in het Noorden van het land. 

Kredletverlenlng In de A.C.S.-landen en de L.G.O. 
Ondanks de aanhoudend moeilijke economlsche 
omstandigheden in de meeste van de landen In 
Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan en 
de landen en gebieden overzee, was sprake van een 
toeneming van de kredietverlening aldaar. In 27 
A.C.S.-landen en 3 L.G.O. heeft de Bank 18 kredie
ten voor eigen rekening tot een totaal van 167,8 mil
joen en 25 bedragen aan risicodragend kapltaal voor 
een totaal van 67,2 miljoen toegekend. Het in 1985 
ter beschikking gestelde bedrag bellep aldus 235 
miljoen tegenover 160,7 miljoen in 1984. Hiermee is 
het gehele bedrag aan risicodragend kapltaal, waarin 

de overeenkomst van Lomé II voorzag, effectief toe-
gezegd, alsmede ruim vier vijfde van het in deze 
overeenkomst vastgelegde bedrag voor kredieten 
voor eigen rekening van de Bank. Bij laatstge-
noemde kredieten zijn rentesubsidies uit de midde
len van het Europese Ontwikkelingsfonds toegekend. 

Ruim de helft van het totale bedrag diende ter finan 
ciering van industriële Investeringen (124 miljoen) in  
vooral de verwerkende industrie (17%), de agro-in
dustrie (18,5%) en het midden- en kleinbedrijf via 
plaatselijke ontwikkelingsbanken (17,3%). Het uit lo-

66 



Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

pende globale kredieten toegewezen bedrag beliep 
33,8 mlljoen en had betrekking op 82 kleinere pro-
jeoten, vooral in de sectoren agro-Industrie (20%), 
mljnbouw (10,4%), textlelnljverheld (7,3%) en het 
toerlsme (6,7 %). Rulm 30 % van het In de Industrlële  
sector ter beschlkking gestelde bedrag aan rislco-
dragend kapltaal was bestemd voor de rehabllltatle 
en renovatle van ondernemlngen of voor steun bij 
het opstarten van een bedrljf. 

De verdere kredietverlening had In hoofdzaak be
trekking op de energlevoortbrenging (65,6 mlljoen of 
28% van he t totaal), alsmede de telecommunlcatie-
sector (12 %), het vervoer en de watervoorzlenlng. 

— In ivoorkust (22 mlljoen) de aanleg van een 
palmollecomplex en de modernlsering van de ver-
werklng van cacao In een bedrljf bIj Abidjan; 

— In Kameroen (22 mlljoen) de bouw van een stuw-
dam In de Mapé ten noorden van Jaoende, die een 
regelmatige werking dient te verzekeren, ook In het 
droge seizoen, van de elektrlclteltscentrales van 
Edea en Song-Loulou; 

— In Kenia (22 mlljoen) de verbetering en uitbrel- 
ding van de lokale en internationale telecommunlca-
tleverbindlngen; 

De aldus geflnanclerde Investeringen zullen naar ra -
ming ca. 6 000 nieuwe arbeldsplaatsen scheppen, 
hoofdzakelljk in de Industrie en de agro-lndustrie. 
De gemiddelde Investerlngskosten per arbeldsplaats 
bedroegen In de Industrie 160 000 bIj projecten 
waarvoor afzonderiljke kredieten zljn verstrekt en  
net één vljfde daarvan bIj projecten waarvoor bedra-
gen uit globale kredieten zljn toegewezen. HIerblj is  
ulteraard geen rekening gehouden met projecten die 
de aanleg van plantages beoogden, met rehabllita-
tie- en renovatleprojecten, of met steun bIj het op
starten van bedrijven, die Immers vooral tot doel 
hebben bestaande ondernemlngen op gezonde eco-
nomlsche en financlële basis te doen werken. 

BIj de meeste van de hier genoemde projecten was  
sprake van co-financiering In samenwerklng met bi 
laterale flnanclerlngsinstelllngen In de Lld-Staten, de 
Wereldbank, de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen (Europees Ontwikkelingsfonds) en 
andere ontwikkelingsorganisatles. 

— In Botswana (10 mlljoen) de toevoeging van een 
Vierde groep van 33 MW aan de elektrische centrale 
van Morupule, die plaatselljk gewonnen steenkool 
verstookt; 

— In Sudan (10 mlljoen) de voortzetting van de ont-
glnnlng van de In 1982 weer geopende goudmljn van 
Gebelt en de u ltbrelding van de waterkrachtcentrale 
van Roseires; 

— In Malawi (9,5 mlljoen) de bouw van een fabrlek 
die de thee van Kavuzi zal verwerken en twee glo
bale kredieten ter financiering van kleine projecten 
en kapitaaideelnemingen; 

— In Burkina Faso (7 mlljoen) een voorschot aan 
de Société de Recherches et d'Exploitation Minières 
du Burkina ter financiering van aanvullende Investe
ringen in de goudmijn van Poura; 

BIjna 80 % van het bedrag der kredieten voor eigen  
rekening van de Bank was bestemd voor projecten 
In A.C.S.-landen met een Inkomen per hoofd dat 
meer dan ongeveer $ 400 bedroeg, die, parallel daar-
aan, ook een grotere capacitelt hebben om lenlngen 
op te nemen. Daarentegen Is rulm 60 % van de rlsl-
codragende middelen ter beschlkking gesteld voor 
projecten in de ärmste A.C.S.-landen met een In
komen per hoofd onder dit bedrag. 

— in Mauritanlë (7 mlljoen) de rehabllitatle van de 
water- en elektriclteitsvoorzlenlng van de stad 
Nouadhibou; 

— in Madagaskar (6 mlljoen) herstel en modernlse
ring van een textlelbedrljf te Antsirabé, dat lokaai 
geproduceerde katoen voor ca. 80 % voor de bln-
nenlandse markt zal verwerken; 

In 1985 zljn de volgende projecten geflnanclerd in 19 
Afrlkaanse landen: 

— In Mali (3,4 mlljoen) aanvullende investeringen 
ter verbetering van het bedrijf van de rljstfabriek van 
Dloro; 

— In Kongo (24,1 miljoen) de ontwikkeling van de  
oliepalmcultuur In Noord-Kongo en de verbetering 
en uitbrelding van de Internationale telecommunlca-
tleverblndlngen; 

— In Lesotho (3 mlljoen) een globaal kredlet ter  
financiering van kleinere Investeringen, met name 
door middel van kapltaaldeelnemlngen; 
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— in de Seychellen (3 mlljoen) een globaal kredlet 
ter financiering van kleinere investeringen op het ge-
bied van de Industrie, de agro-Industrie en het toe-
risme: 

— in Guinee (2,7 mlljoen) de oprichting van de  
Banque Internationale pour le Commerce et l'Indus 
trie de Guinée: 

— in Equatoriaaigulnee (2 miljoen) de bouw van 
een vi/aterkrachtcentrale in de Riaba; 

— in Tsjaad (2 miljoen) een giobaal krediet aan de 
Banque Tchadienne de Crédit et de Dépôts en de 
Banque Internationale pour l'Afrique au Tchad ter 
financiering van de rehabilitatle van het midden- en 
kleinbedrijf; 

— een uitbreiding van de haven van Brazzaville die 
veel vervoer verzorgt voor een aantal landen in Mid-
den-Afrika, waarvoor een bedrag van 2,6 miljoen 
is toegekend aan de Banque de Développement 
des Etats d'Afrique Centrale (BDEAC), waarin Cen-
trafrika, Equatoriaaigulnee, Gabon, Kameroen en 
Kongo samenwerken: 

— tenslotte waren drie bedragen van in totaal 1,04  
miljoen bestemd voor bijstand aan een ontwikke-
lingsbank in Swaziland, een studia naar de explolta-
tie van een olieleiding in Zambia en een onderzoek 
naar de winning van methaan in Zaïre. 

In het Cahbisch gebied zijn in vijf landen de vol 
gendo projecten gefinanclerd: 

— in Trinidad en Tobago (24 miljoen) de uitbreiding 
van het elektriciteitstransportnet en een globaal kre
diet ter financiering van kleinere projecten op het 
gebied van de industrie en het toerisme; 

— in Barbados (5,6 miljoen) de aanschaf van mate-
rieel voor de oversiag van containers In de haven  
van Bridgetown die tevens een deel van de doorvoer 
naar naburige landen verzorgt; 

— in Suriname (4,3 miljoen) een globaal krediet ter 
financiering van het midden- en kleinbedrijf op het 
gebied van de industrie, de agro-industrie, de bos-
bouw, de mijnbouw en het toerisme, de rehabilitatle 
van bestaande bedhjven en technische bijstand aan 
de nationale ontwikkelingsbank; 

De financiering van feasibility studies en technische bijstand 
in de A.C.S.-landen 
De economlsche achteruitgang in de meesîe A.C.S.-lan 
den, nog versterkt door een ongunstige internationale  
conjunctuur, heeft het de laatste jaren steeds moeilijker  
gemaakt in deze landen investeringsprojecten op te zet- 
ten. Hieruit vioeit een toenemende behoefte voort aan  
feasibility studies die dankzij diepgaande projectanalyse 
of h et uitdiepen van specifieke Problemen kunnen leiden  
tot een duidelijk begrip van de bijzondere risico's van 
een project, vóór een investerings- of financieringsbesluit 
wordt genomen. De moeilijke toestand heeft eveneens 
geleid tot een grote behoefte aan technische bijstand ten 
behoeve van beginnende ondernemingen. 

Reeds tijdens de looptijd van de eerste overeenkomst 
van Lomé heeft de Bank uit r isicodragend kapitaal midde-
len ter beschikking gesteld voor projectvoorbereidingen 
en de steun aan ondernemingen in hun aanlooppehode. 
De financiering ervan wordt gegoten in de vorm van voor-
waardelijke leningen of directe of indirecte kapitaaldeel-
nemingen in de betrokken ondernemingen. Voor deze 
doeleinden Is tot nu toe ca. 19 miljoen toegekend, waar-
door ruim 50 feasibility studies en bijstandscontracten 
konden worden gefinanclerd in een veertigtal landen; vier  
van de betrokken projecten hadden een regionaal karak-
ter. Krachtens de tweede overeenkomst van Lomé is bo-
vendien nog 6 miljoen gereserveerd voor dit soort opera-
ties in de komende drie jaren. 

De betrokken studies zijn direct of via globale kredieten 
aan ontwikkelingsinstellingen gefinanclerd. De grote 
meerderheid ervan heeft betrekking op de sectoren in

dustrie, mijnbouw en energie, waarvoor de Bank op 
grond van de overeenkomst van Lomé een speciale ver-
antwoordelijkheid heeft. Zij vioeien eigenlijk alle voort uit 
de moeilijkheid om in de A.C.S.-landen industriëte projec
ten van de grond te krijgen. Andere studies hebben be
trekking op de agro-industrie en het toerisme. Ook de  
technische bijstand aan bedrijven in hun aanioopperiode 
is van belang gebleken; In veel gevallen kon zo het ma
nagement van beginnende ondernemingen worden ver
sterkt. 

Van de veertig reeds voltooide studies hebben er vijftien 
aanleiding gegeven tot positieve conclusies, die veelal 
geleid hebben tot nieuwe projecten welke de Bank soms 
heeft gesteund. In andere gevallen zijn de studies niet 
uitgelopen in projecten, omdat politieke en economische 
factoren van nationale of internationale aard dit verhin-
derden. Vaak hield dit bijvoorbeeld verband met de daling 
van de wereldprtjzen van grondstoffen, die zieh na afslui-
ting van het betrokken onderzoek begon af te tekenen. 

Ook studies die tot negatieve conclusies leiden, zijn 
evenwel van belang. Zij dragen ertoe bij dat te riskante of 
economisch onvoldoend onderbouwde projecten niet 
worden ondernomen. Hierdoor is voorkomen. dat finan-
ciële middelen zijn vastgelegd in projecten die hoogstens 
marginale rendementen bieden. Vooral in de mijnbouw-
sector hebben dergelijke studies tot negatieve resultaten 
geleid. hetgeen niet verbazingwekkend is, daar investe
ringen op dit gebied gewoonlijk al met een grote mate 
van onzekerheid gepaard gaan. 
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Kredietverfening buiten de Gemeenschap 

Tabel 11 : Kredietverlening in de landen In Afrika, het Carìbische gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) 
en de landen en gebleden overzee (L.G.O.) in 1985 

Onderverdeeld naar land en herkomst der middelen 

Voor eigen rekening 
Risicodragend kapitaal 
uit begrotingsmiddelen Tolael 

Mil|. Ecu % Ml!]. Ecu % Mil|. Ecu % 

Afrika 110,2 65,7 49.1 73,1 159,3 67,8 

West-Afrika 22,0 13.1 20,1 29.9 42,1 17.9 
Burkina 7.0 10,4 7,0 3.0 
Guinee — — 2.7 4.0 2.7 1.1 
Ivoorkust 22.0 13,1 — — 22,0 9.4 
Mali — — 3.4 5.1 3,4 1.4 
Mauritanie — — 7.0 10,4 7,0 3.0 

Midden-Afrika 48,7 29,0 4,5 6.7 53.2 22,6 
Regionaal 2.6 1.5 _ — 2,6 1,1 
Equatoriaalguinee — — 2.0 3.0 2,0 0.9 
Kameroen 22,0 13.1 — — 22,0 9.3 
Kongo 24.1 14,4 — — 24,1 102 
Tsjaad — — 2.0 3.0 2.0 0.9 
Zaire — — 05 0.7 0.5 02 

Oosleli)k en 
zuidelijk Afrika 39,5 23.6 24,5 36,5 64.0 27.3 

Botswana 10,0 6,0 — — 10,0 4.3 
Kenya 22,0 13,1 — — 22,0 9,4 
Lesotho — — 3.0 4.5 3.0 1.3 
Madagaskar — — 6.0 8.9 6,0 2,5 
Malawi 7.5 4,5 2.0 3.0 9.5 4.0 
Seychellen — — 3.0 4.5 3,0 1,3 
Sudan — — 10.0 14,9 10,0 4,3 
Swaziland — — 0.04 — 0,04 — 
Zambia — — 0.5 0,7 0,5 0,2 

Caribisch gebied 29,6 17.6 3,4 12,5 38,0 16,2 
Barbados 5,6 3,3 — — 5,6 2.4 
Guyana — — 4.0 6.0 4,0 1.7 
Sint Vincent — — 0.1 0.1 0,1 0.1 
Suriname — — 4.3 6,4 4,3 1.8 
Trinidad en Tobago 24,0 14,3 — — 24,0 102 

Stille Oceaan 16,0 9,5 8,1 12,0 24,1 10,2 
Fiji 16,0 9,5 6.0 8.9 22,0 9.4 
Solomoneilanden — — 0.1 0.1 0,1 — 
Vanuatu — — 2,0 3.0 2.0 0.8 

Totaal 155,8 92,8 65,6 97,6 221,4 94,2 

Totaal LG-O. 12,0 7,2 1,6 2.4 13,6 5.8 
Frans Polynésie 4,0 2.4 — — 4,0 1.7 
Montserrat 0,9 0.6 — — 0,9 0.4 
Nederlandse Antillen 7.1 4,2 1.6 2.4 Θ.7 3.7 

Totaal generaal 167,8 100,0 67,2 100,0 235,0 100,0 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

— in Guyana (4 miljoen) een globaal krediet ter 
financiering van het midden- en kleinbedrijf op het 
gebied van de industrie, de agro-industrie, de bos- 
bouw en de visserij; 

— in Sint Vincent en de Grenadinen (0,1 miljoen) 
een studia naar de eventuele aanleg van een vlieg-
veld op het eiland Béquia met het oog op de verbin-
dingen met Sint Vincent. 

In de Stille Oceaan zijn projecten in drie landen ge-
financierd: 

— in Fidji (22 miljoen) de bouw van een geïnte- 
greerd houtverwerkingsbedrijf te Viti Levu en een 
globaal krediet ter financiering van het midden- en  
kleinbedrijf op het gebied van de industrie, de agro
industrie, de visserij en het toerisme; 

— in Vanuatu (2 miljoen) een globaal krediet ter 
financiering van het midden- en kleinbedrijf op het 

gebied van de industrie, de agro-industrie, het toe
risme, de energievoorziening en het vervoer; 

— in de Solomoneilanden (0,1 miljoen) een onder-
zoek naar de eventuele modernisering en fusie van  
twee scheepswerven. 

In de L.G.O. heeft de Bank gefinancierd; 

— in de Nederlandse Antillen (8,7 miljoen) de uit-
breiding van een thermische centrale op Curaçao  
door toevoeging van een groep van 25 MW; 

— in Frans Poiynesië (4 miljoen) de uitbreiding van 
het stroomkoppelnet; 

— in Montserrat (0,9 miljoen) de uitbreiding van de  
elektriciteitsvoortbrenging en van het middenspan-
ningsnet. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap (') 

A. Voor eigen rekening 
Projecten waarvoor in 1985 financieringsovereenkomsten zijn ondertekend 

In 1985 is voor een bedrag van 584.3 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend. betrekking hebbend 
op kredieten die de Bank voor eigen rekening heeft verstrekt voor projecten buiten de Gemeenschap. Hiervan was 416,5 
miljoen bestemd voor de Middellandse-Zeelanden en 167,8 miljoen voor de landen in Afrika, het Caribische gebied en de  
Stille Oceaan (A.C.S.-landen), alsmede de landen en gebieden overzee (L.G.O.) (zie biz. 63 tot 71 voor de economische  
aspecten van deze projecten). Deze kredieten vallen geheel in de normale boekhouding van de Bank. 

BIj aile kredieten in de A.C.S.-landen en de L.G.O. zijn rentesubsidies toegekend uit de middelen van het Europese 
Ontwikkelingsfonds (zie bIz. 63). 

1. Spanje en Portugal voor 
hun toetreding 

mlijoen Ecu 

160,0 SPANJE 

peseta 21 268.7 miljoen 

328. Bouw van dämmen en 
twee centrales ten behoeve van 
een waterkrachtcomplex in de 
Jucar, 50 km ten zuidwesten van 
Valencia 
Hldroeléctrica EspaAola S.A. via 
de Banco de Crédito Industrial  
et het instituto de Crédito Ofl-
cial 
peseta 5 423,3 miljoen 40,0 

329. Verbeleringen aan de 
spoorwegonderbouw op de lljn 
Madrid—Barcelona—Port Sou  
(Franse grens) 
Red Naclonai de los Ferro-
carrlles EspaAoles 
peseta 3 855,2 mlijoen 30.0 

330. Verbeteringen aan vijf 
wegvakken van grote wegen bij 
Barcelona, Cordoba, Burgos,  
Valladolid en Murcia  
Koninkrijk Spanje (Ministerle 
van Openbare Werken en Ruim-
telijke Ordening) 
peseta 6 372.4 miljoen 47,0 

331. Uitbreiding van de haven  
bij Cadiz met een kade voor mas-
sagoederen en de nodige over- 
slaginstallaties, alsmede aanieg 
van een dijk en verdere voorzie-
ningen voor de haven van Santa 
Cruz te Teneriffe op de Cana-
rische eilanden 
Koninkrijk Spanje (MInIsterie 
van Openbare Werken en Ruim-
telijke Ordening) 
peseta 1 762,6 miljoen 13.0 

(1) 0« geopende kredieten luicten m Ecu. De bi| deze 
p>osten aangegeven bedragen m nationale valuta's  
hebben siechts mdicatieve betekenis; deze bedragen 
zi|n geiijk aan de tegenwaarde van de bedragen m 
Ecu op de datum van ondertekemng van de betrok-
ken overeenkomst (zie biz. Θ). 

332. Globaal krediet aan de 
Banco de Crédito Local de 
Espana via het Instituto de Cré 
dito Oficial ter financiering van 
kleinere infrastructuurprojecten 
van plaatselijke overheden in de 
minder ontwikkelde delen van het 
land 
peseta 1 285.1 miljoen 

333. Globaal krediet aan de 
Banco de Crédito Industrial via  
het Instituto de Crédite Oficial 
ter financiering van kleinere pro
jecten op het gebied van de 
Industrie en de diensten in de 
minder ontwikkelde delen van het 
land 
peseta 2 570,1 miljoen 

PORTUGAL 

336. Nieuwe wegvakken met 
een lengte van In to taal 99 km in 
de verbindingen tussen de haven  
van A veiro en Coimbra enerzijds 
en Vilar Formoso (Spaanse 
grens) anderzijds 
Portugese Republiek (Junta 
Autònoma de Estradas) 
escudo 2 579.7 miljoen 

337. Globaal krediet aan de 
Calxa Gérai de Depôsitos ter 
financiering van kleinere projec
ten op het gebied van de indus
trie. het toerisme en de diensten, 
met name energiebesparings- en 
milieubeschermingsprojecten 
escudo 2 082.1 miljoen 

10,0 

20,0 

100,0 

escudo 13 340,5 mlijoen 

334. Kolen stokende centrale te 
Sines ten zuiden van Lissabon — 
Vierde eenheid van 300 MW 
Electricidade de Portugal 
escudo 4 164.2 miljoen 30,0 

335. Aanieg van het wegvak van 
38 km tussen Mealhada en Alber 
garla in de autoweg Oporto—  
Lissabon 
Brisa, Auto-Estradas de Portu
gal via de Portugese Republiek 
escudo 2 579.7 miljoen 20,0 

20,0 

338. Globaal krediet aan de  
Banco Portuguès de Investi 
mento ter financiering van klei 
nere projecten op het gebied van 
de industrie, het toerisme en de  
diensten, alsmede energiebespa 
rings- en milieubeschermingspro
jecten 
escudo 1 934,8 miljoen 15,0 

2. Middellandse-Zeelanden 

ALGERUE 

miljoen Ecu 

75,0 

Algerijnse dinar 280.3 miljoen 

339. Aanieg van 134 km weg  
tussen Jijel en Constantino  
Banque Algérienne de Dévelop
pement ten behoeve van het 
MInIsterie van Openbare Wer 
ken 
dinar 186,9 miljoen 50,0 

340. Aanieg van een kade van 
750 m en verdere voorzieningen 
in de haven van Bejaia op 200 km 
ten oosten van Algiers  
Banque Algérienne de Dévelop
pement ten behoeve van het 
Ministerle van Openbare Wer 
ken 
dinar 93.4 miljoen 

SYRIË 

CYPRUS 

25,0 

341. Toevoeging van twee groe-
pen van elk 165 MW aan de ther 
mische centrale van Mehardeh 
op 260 km ten noorden van 
Damascus 
Syrisch openbaar elektricìtelts- 
bedrìjf via de Syrisch Arabische 
Republiek 
Syrisch E 80,8 miljoen 28,0 

15,0 

342. Aanieg van een stuwdam 
en leidingen ten behoeve van de 
watervoorziening en de irrigatle 
In de gebieden rond Nicosia.  
Famagusta. Limassol en Larnaca  
Republiek Cyprus  
Cyprisch E 11.7 miljoen 26,5 
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TUNESIË 18,5 

Tunesische dinar 11,6 miljoen 

iVOORKUST 

CFA-frank 7 426.6 miljoen 

22,0 via de Banque de Dévelop
pement de TAfrique Centrale 
CFA-frank 877.7 miljoen 2,6 

343. Structuurverbetering van 
de vloot voor de grote visserij 
door de aanschaf van 10 trawlers  
Banque Nationale de Dévelop
pement Agricole 
dinar 2,8 miljoen 

344.-345. Globale kredleten 
aan de Banque Nationale de 
Développement Agricole ter 
financiering 
— van kleinere produktieve, agra 

rische en agro-industhële pro- 
jecten 
dinar 4.4 miljoen 

— van investeringen in land-
bouwcoöperaties 
dinar 4,4 miljoen 

MAROKKO 

346. Globaal krediet aan de 
Caisse Nationale de Crédit Agri
cole ter financiering van agro-
industriële projecten en investe
ringen op boerenbedrijven 
dirham 65,2 miljoen 

4.5 

7,0 

7.0 

8.5 

3. A.C.S.-landen — Afrika 

KONGO 

miljoen Ecu  

24,1 

CFA-frank 8 159,7 miljoen 

347. Uitbreiding van internatio
nale teiefoon- en telexverbindin-
gen 
Volksrepubliek Kongo ten  
behoeve van het Office National 
des Postes et Télécommunica
tions 
CFA-frank 2 083,4 miljoen 6.1 

348. Uitbreiding van de olie-
palmplantages te Ouesso in 
Noord-Kongo van 2 150 ha tot  
5 000 ha en bouw van een olie-
palmfabriek ter plaatse 
Sanghapalm via de Volksrepu
bliek Kongo 
CFA-frank 6 076.3 miljoen 18.0 

350. Modernisering van een 
bedrijf voor de verwerking van 
cacaobonen bij Abidjan 
Société Saco-Sa 
CFA-frank 1 012,7 miljoen 

351. Aanleg van ruim 5 000 ha 
oliepaimplantages en inrichting 
van een palmoliefabriek te Bli-
douba in Zuidwest-lvoorkust 
Republiek Ivoorkust ten behoe
ve van Palmindustrie  
CFA-frank 6 413,9 miljoen 

KENYA 

352. Uitbreiding en modernise-
ring van de lokale, interlokale en 
satellietverbindingen van de teie
foon- en telexdienst  
Kenya Posts and Telecommuni 
cations Corporation 
shilling 277,7 miljoen 

BOTSWANA 

MALAWI 

3.0 

19,0 

22.0 

353. Toevoeglng van een Vierde  
groep van 33 MW aan de ther 
mische centrale van Morupule 
Botswana Power Corporation 
pula 16,9 miljoen 10.0 

7.5 

kwacha 9.8 miljoen 

354. Bouw van een theefabriek 
en een bedrijf voor de verwer
king van macadamianoten. als-
mede irrigatie van theeplantages 
Kavuzi Tea Co. Ltd 
kwacha 4,6 miljoen 3.5 

355. Globaal krediet aan de 
Investment and Development 
Bank of Malawi Ltd ter financie 
ring van kleinere projecten op 
het gebied van de industrie, de 
agro-Industrie, het vervoer en 
het toerisme 
kwacha 5.2 miljoen 4.0 

4. A.C.S.-landen en L.G.O. 
— Garibisch gebied 

TRINIDAD EN TOBAGO 24,0 

Trinidad en Tobago $ 42,4 mil
joen 

357. Globaal krediet aan de Tri 
nidad and Tobago Deveiopment 
Finance Company Ltd ter finan 
ciering van kleinere projecten op 
het gebied van de industrie, de 
agro-industrie en het toerisme 
Trinidad en Tobago $ 21,2 mil
joen 12.0 

358. Uitbreiding van het hoog-
spanningsnet 
Trinidad and Tobago Electricity  
Commission 
Trinidad en Tobago $ 21,2 mil
joen 12,0 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

359. Toevoeging van een groep  
van 25 MW aan de elektriciteits- 
centrale van Mundo Nobo  
Kompanie dl Awa I Elektrisidat  
dl Korsou N.V. via de regering 
van de Nederiandse Antillen 
Antilliaanse gulden 10,5 miljoen 7,1 

BARBADOS 

360. Aanleg van faciliteiten 
voor de overslag van containers  
in de haven van Bridgetown  
Barbados Port Authority 
Barbados $ 9,3 miljoen 5.6 

KAMEROEN 

349. Bouw van een stuwdam in 
de Mapè ter voorziening van de 
waterkrachtcentrales van Edéa  
en Song-Loulou aan de Sanaga 
met water gedurende het droge 
seizoen 
Société Nationale d'Électricité 
du Cameroun 
CFA-frank 7 426,6 miljoen 

CENTRAAL-AFRIKA 

22,0 

356. Vergroting van de Con
tainerterminal in de haven van 
Brazzaville 
Volksrepubliek Kongo ten be
hoeve van de Agence Transcon 
golaise des Communications 

MONTSERRAT 

361. Uitbreiding van de elektri-
citeitsproduktie door aanschaf 
van een dieselgenerator van 1.5  
MW, alsmede van het midden-
spanningsnet 
Montserrat Electricity Services 
Limited 
Oost-Caribische $ 1,723 miljoen 0,9 
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5. A.C.S.-landen en L.G.O. 
— Stille Oceaan 

FUI 16,0 

Fiji $ 14.5 miijoen 

362. Globaal krediet aan de Fiji 
Development Bank ter firìancie- 
ring van kleinere projecten op 

het gebled van de Industrie, de  
agro-Industrie, de visserlj en het 
toerlsme 
Fiji $ 3.4 mlljoen 4.0 

363. Oprlchting van een hout-
zagerij en een houtverwerkings-
bedrijf te Drasa op Viti Levu 
Joint Venture Company via de  
regering van Fiji 
Fiji $ 11,1 mlljoen 12.0 

FRANS POLYNESIË 

364. 90- en 20 kW-hoogspan-
nlngslljnen ter aansluiting van 
verschillende waterkrachtcentra-
les aan het net op Tahiti 
Société de Transport d'Énergie  
Électrique en Polynésie via de  
Caisse Centrale de Coopération  
Économique  
CFP-frank 496.8 miljoen 4.0 

In de ontwikkelingslanden blijft de landbouw een doorsiaggevende roi spelen. In Tunesië zijn dan ook kredieten verstrekt, die beogen de 
landbouw le intensifiëren; zo is eveneens een project geflnancierd. dat voorzag in verbeteringen aan 10 000 ha landbouwgronden die 
door uitdroging bedreigd waren (zie ook kader op biz, 66), 
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Β. Uit begrotìngsmiddeien van de Gemeenschappen 
Projecten waarvoor in 1985 financleringsovereenkomsten zijn ondertekend 

In 1985 is voor een bedrag van 75.9 miljoen aan nieuwe financleringsovereenkomsten ondertekend, betrekking hebbend 
op transacties uit begrotingsmiddeien van de Gemeenschappen, waarvan 8,7 miljoen aan leningen tegen bijzondere voor-
waarden in de Middellandse-Zeelanden en 67,2 miljoen aan risicodragende middeien in de A.C.S.-landen en de L.G.O. (zie 
biz. 63 tot 71 voor de economische aspecten van deze projecten). Deze bedragen worden door de Bank in opdracht en  
naam en voor rekening en risico van de Europese Economische Gemeenschap toegekend. Zij valien buiten de normale 
boekhouding, maar verschijnen daarentegen In de Speciale Sectie (zie bIz. 92). De Bank is te dien aanzien uitsiuitend 
verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het haar toevertrouwde mandaat. 

Leningen tegen bijzondere 
voorwaarden in de Middel-
landse-Zeelanden 

TUNESIË 

miljoen Ecu 

5,0 

Tunesische dinar 3,1 miljoen 

365. Structuurverbetering van  
de vioot voor de grote visserij 
door de aanschaf van 10 trawlers  
Banque Nationale de Dévelop 
pement Agricole  
dinar 1,2 miljoen 2.0 

366. Qlobaal krediet aan de 
Banque Nationale de Dévelop
pement Agricole ter financiering  
van kleinere produktieve, agra 
rische en agro-industrlële inves-
teringen 
dinar 1.9 miljoen 

CYPRUS 

367. Aanieg van een stuwdam 
en leldingen ten behoeve van de 
watervoorziening en de irrigatie 
in de gebieden rond Nicosia,  
Famagusta. Limassol en Larnaca  
Republiek Cyprus 
Cyprisch C 1,7 miljoen 

3.0 

3.7 

Risicodragende middeien 
uit het Europese Ontwikke-
lingsfonds 

A.C.S.-landen 

SUDAN 

Afrika 
miljoen Ecu  

10,0 

Sudanees £ 20,7 miljoen 

368. Ontginning van de goud-
mijn van Gebeit 
Voorwaardelijke lening aan de 
Sudan Minex Gold Mining 
Ventura via de regering van 
Sudan 
e 8.3 miljoen 4.0 

369. Toevoeging van een zeven-
de groep aan het waterkracht-
complex van Roseires 
Voorwaardelijke lening aan de 
National Electricity Corporation 
via de regering van Sudan 
£ 12.4 miljoen 

BURKINA FASO 

370. Ontginning van de goud-
mijn van Poura ten westen van 
Ouagadougou 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republiek Burkina Faso ter 
financiering van een voorschot 
van deze staat aan de Société 
de Recherches et d'Exploitation 
Minière du Burkina 
CFA-frank 2 363 miljoen 

MAURITANIE 

371. Rehabilitatie van verschil-
iende installaties voor de water-
en elektriciteitsvoorziening 
Voorwaardelijke lening aan de 
Islamitische Republiek Maurita-
nië ten behoeve van de Société 
Nationale d'Eau et d'Électricité 
ouguiya 412.3 miljoen 

LESOTHO 

MADAGASKAR 

MALI 

6,0 

7,0 

7,0 

372. Herste! en modernisering 
van een textielbedrijf te Antsirabé 
en verbetering van katoenplan-
tages 
Voorwaardelijke lening aan de 
Cotonnière d'Antsirabé via de 
Democratische Republiek Mada 
gaskar 
Malagassische frank 3 miljoen 6.0 

373. Aanvullende opslagfacili-
teiten en installaties voor de 
terugwinning van stoom ter ratio-
nalisering van het rijstbedrijf van 
Dioro 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republiek Mali ten behoeve van 
de Rizerie de DIoro (Opération 
Riz Segou) 
Mali frank 1 147,7 miljoen 3.4 

374. Globaal krediet ter finan 
ciering van investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf op het 
gebied van de industrie, de agro-
industrie. de mijnbouw en het 
toehsme 
Voorwaardelijke lening aan de 
Lesotho National Development 
Coφoration 
rand 4.3 miljoen 

SEYCHELLEN 

GUINEE 

EQUATORiAALGUINEE 

378. Waterkrachtcentrale in de 
RIaba 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republiek Equatoriaaiguinee 
ekouele 542.3 miljoen 

MALAWI 

379. Globaal krediet ter finan 
ciering van investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf op het 

3.0 

375. Globaal krediet ter finan 
ciering van investeringen van het 
midden- en kleinbedrijf op het 
gebied van de industrie en het 
toerisme 
Voorwaardelijke lening aan de 
Banque de Développement des 
Seychelles 
Seychellen roepie 16 miljoen 3.0 

2,7 

syii 52,2 miljoen 

376.-377. Oprichting van een 
nieuwe nationale en Internatio
nale handels- en ontwikkelings-
bank 
— Voorwaardelijke lening aan de 

Republiek Guinee ter finan 
ciering van haar deelneming 
in het eigen vermögen van de 
Banque internationale pour 
le Commerce et l'industrie 
de Guinée — BiCIGUI 
syll 40.5 miljoen 

— Deelneming in het kapitaal 
van de BiCIGUI, namens de 
Gemeenschap 
syli 11.7 miljoen 

2.1 

0.8 

2.0 
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gebied van de industrie, de agro-
industrie, het vervoer en het toe-
risme 
Voorwaardelijke lening aan de 
Investment and Development 
Bank of Malawi Ltd 
kwacha 2.6 miljoen 

TSJAAD 

380. Gtobaal krediet ter finan 
ciering van de rehabilitatie van 
het midden- en kleinbedrijf op 
het gebied van de industrie, de 
agro-industrie, de visserij, de 
energievoorziening en het ver
voer 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republlek Tsjaad ten behoeve 
van de Banque Tchadienne de 
Crédit et de Dépôts aismede de 
Banque Internationale pour 
l'Afrique au Tchad 
CFA-frank 685.4 miljoen 

ZAÏRE 

ZAMBIA 

2.0 

2,0 

381. Studie naar het mogelijke 
gebruik van m etaan in het Kivu-
meer door de cementfabriek van 
Katana 
Voorwaardelijke lening aan de 
Banque de Développement des 
États des Grands Lacs 
Zaïre 11,1 miljoen 0.5 

382. Onderzoek naar de her- 
opening van de ollelelding van 
Tazama 
Voorwaardelijke lening aan de 
Republlek Zambia 
kwacha 0.9 miljoen 

A.C.S.-landen 
Stille Oceaan 

FUI 

VANUATU 

386. Globaal krediet ter finan 
ciering van investeringen van het  
midden- en kleinbedrijf op het  
gebied van de industrie, de agro
industrie, de energievoorziening, 
het vervoer en het toerisme 
Voorwaardelijke lening aan de 
Banque de Développement de 
Vanuatu 
vatu 148,2 miljoen 

SOLOMONEILANDEN 

387. Eerste onderzoek naar een 
eventuale modernisering en fusie 
van twee aan elkaar grenzende  
scheepswerven op het eiland 
Florida 
Voorwaardelijke lening aan het  
Government's Shareholding 
Agency 
Solomoneilanden $ 0.1 miljoen 

6.0 

Fiji $ 5.5 miljoen 

384.^385. Oprichting van een 
houtzagerij en houtverwerkings-
bedrijf te Drasa op Viti Levu 
— voorwaardelijke lening aan de  

Joint Venture Company via 
de Staat Fiji 
Fiji $ 3.3 miljoen 

— deelneming namens de  
Gemeenschap in de Joint 
Venture Company 
Fiji $ 2,2 miljoen 

3.6 

2.4 

2,0 

0.1 

0.5 

Globaal krediet ter financie 
ring van investeringen van het  
midden- en kleinbedrijf op het  
gebied van de industrie, de 
agro-industrie, de bosbouw. 
de mijnbouw en het toerisme 
Surinaamse gulden 5.2 mil
joen 4.0  
Technische bijstand tijdens 
de looptijd van bovenge-
noemd globaal krediet 
Surinaamse gulden 0,3 mil
joen 0,25 

GUYANA 

390. Globaal krediet ter finan 
ciering van investeringen van het  
midden- en kleinbedrijf op het  
gebied van de industrie, de agro
industrie. de bosbouw en de vis
serij. aismede van de vervanging 
en het onderhoud van installaties 
of van de grondstofvoorziening 
van dergelijke bedrijven. 
Voorwaardelijke lening aan de 
Guyana Co-operative Agricul 
tural and industrial Develop
ment Bank 
Guyana $ 12.1 miljoen 4,0 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

391. De installatie van een vlleg-
asprecipitatiesysteem en van 
branders met beperkte uitstoot 
van stikoxiden in de elektricitelts-
centrale van Mundo Nobo 
Kompanie dl Awa I Eiektrlsldat  
di Korsou N.V. 
Antilliaanse gulden 2.4 miljoen 1.6 

SWAZILAND 

383. Studie door consultants 
van het beheer en de organisatie 
van de National Industrial Deve
lopment Corporation of Swazi
land 
Voorwaardelijke lening aan de  
National industrial Development 
Corporation of Swaziland 
lilangeni 0,053 miljoen 0.037 

A.C.S.-landen — L.G.O. — 
Caribisch gebied 

miljoen Ecu 

SURINAME 4,25 

Surinaamse gulden 5.5 miljoen 

388.-389. Voorwaardelijke le-
ningen aan de Nationale Ontwik-
kelingsbank N.V. 

SiNT VINCENT EN DE QRENADINEN 

392. Onderzoek naar een even 
tuale luchtverbinding met het 
eiland Béquia 
Voorwaardelijke lening aan de  
regering van SInt Vincent en de  
Qrenadlnen 
Caribische $ 0.2 miljoen 0,1 
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In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de  
passieve financiering van de Bank, d.w.z. de  
middelen die zij onder eigen verantwoordelijkheid 
gebruikt voor haar kredietverlening voor eigen reke-
ning, zoals die in haar balans verschijnt en zoafs die 
voor 1985 gedetaiUeerd is weergegeven op biz. 44 
tot 58 en 72 tot 74. Niet vermeld worden hier de  
middelen die de Bank in opdracht en voor rekening 

van derden beheert en die buiten haar balans 
worden geboekt in de Speciale Sectio (zie biz. 92).  
Dit laatste betreff met name kredieten uit het nieuwe 
instrument, alsmede de bedragen die in de A.C.S.-
landen en de Middellandse-Zeelanden ter beschik· 
king zijn gesteid uit begrotingsmiddelen van de 
Gemeenschap: deze bedragen worden voor 1985  
opgesomd op bIz. 59 tot 61 en 75 tot 76. 

Ontwikkelingen op de kapitaalmarkten 

Ondanks de in 1985 heersende onzekerheld over  
wisselkoersen en rentevoeten nam de emissie-activi-
teit op de internationale markt en de buitenlandse 
Segmenten van de nationale markten sterk In 
omvang toe. De onzekerheld over de rente bevor-
derde emissies tegen variabele rente. De deregule-
ring van markten door nationale autoriteiten die hun 
eigen kapitaalmarkten trachtten te stimuleren, leldde 
tot grotere concurrentie tussen marktpartijen en  
tot allerlei vernieuwingen. De verdere ontwikkeling 
van swaptechnieken opende de weg naar nieuwe 
markten en nieuwe financieringsinstrumenten. 

In de loop van het jaar volgde op een duidelijke 
vermindering van de bedrijvigheid in de V.S. een 
geleidelijke verruiming van het monétaire beleid. Te  
zamen met wettelijke maatregelen om het federale  
begrotingstekort te beperken, leidde deze verrui
ming tot optimisme ten aanzien van mogelijke rente-
dalingen. Toen deze rentedaling zieh voordeed, 
begon ook de rente op andere markten omiaag te  
bewegen. Dit beantwoordde geheel aan de officiele 
doelstellingen die gericht waren op het stimuleren 
van de bedrijvigheid bij verdere vermindering van de 
inflatoire druk. 

De daling van de rentevoet op de dollarmarkten 
werd meer geprononceerd na de bijeenkomst van 
de Groep van Vijf eind September (V.S.. Japan, 
Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkhjk) die tot een 
meer realistische waardering van de V.S.-dollar wilde 
komen. Met name de Japanse autoriteiten deden 
Stappen om de körte rente op hun binnenlandse 
markt omhoog te brengen. hetgeen de obligatieren-
dementen deed toenemen. Ook de lange rente in 
Duitsland en het Verenigd Koninkhjk liep tijdelijk 
op. Hoewel de daarvan het gevolg zijnde daling van 
de koers van de V.S.-dollar tot de nodige span-
ningen binnen het E.M.S. hadden kunnen leiden, 
bleef men de situatie meester. In 1985 bleken 
aanpassingen binnen dit systeem overbodig, afge-
zien van die van de spilkoers van de lire in juli. 

De omvang van de emissie-activiteit luidende in de 
valuta's van de Lid-Staten van de Gemeenschappen 
en de Ecu vertegenwoordigde in 1985 een groter 
deel van de totale internationale activiteit dan  
vroeger. Hieruit blijkt de belangstelling van beleg-
gers voor deze valuta's. Communautaire valuta's  
werden in siechts geringe mate gebruikt bij 
swapoperaties. Daarentegen namen de V.S.-dollar, 
Canadese dollar en yen bij dergelijke operaties een  
vooraanstaande plaats in, evenals de Australische 
en Nieuwzeelandse dollars in de tweede helft van  
het jaar, toen de V.S.-doltar en de Canadese dollar  
aan waarde verloren. 

De grote fluctuaties in de dollarkoers leidden in  
februari-maart tot de sluiting van de DM-markt voor  
drie weken. De totale emissie-activiteit in deze  
valuta nam in geheel 1985 echter scherp toe, Een 
belangrijke reden hiervoor was de liberalisatie van 
de kapitaalmarkt met ingang van 1 mei, met name  
het toestaan van emissies tegen variabele rente die 
circa 30 % van he t totale bedrag voor hun rekening 
namen. Andere factoren die bijdroegen tot de stij-
ging van de activiteiten op de DM-markt, waren de 
groeiende omvang van de obligatie-emissies met  
aandelenwarrants en van converteerbare emissies. 

De activiteit op de primaire markt voor guldensobli-
gaties bleef in 1985 vrijwel onveranderd. Hierin leek 
deze activiteit op die bij vastrentende obligaties in 
Duitse mark. De Nederlandse autoriteiten hebben 
Stappen gedaan tot verdere vhjmaking van de kapi
taalmarkt met ingang van 1986 en hebben daarbij 
met name ook de emissie van leningen tegen varia
bele rente toegestaan. 

De heropening van de euromarkt voor emissies in 
Franse franken in aprii was het gevolg van de eerste 
van een reeks liberaliserende maatregelen die de 
Franse autoriteiten in de loop van het jaar hebben 
genomen. Deze markt werd gestimuleerd door een 
vrijwel continue daling van de obligatierendementen, 
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Bruto rendementen op obügatles 
die op de verschillende kapilaalmarkten in de Gemeenschap 
ter beurze zijn gencteerd en die wat uitgiftevoorwaarden 
betreft, vergelijkbaar zijn met die van de Bank. Ten einde 
vergelijking mogelijk le maken zijn voor hel Verenigd 
Koninkrijk en lerland de op half|aarbasis berekende 
rendementen omgerekend op jaarbasis. 

JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJFMAMJJASOND 

1983 1984 1985 
Verenigd 

- Düitsland ββββ Koninkrijk Nederland —Denemarken Eurodoliarobligaties 

Frankrijk Italie België lerland 
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mogelijk gemaakt door een aanzienlijke verminde-
hng van de inflatie en een sterke positie van de  
frank binnen het E.M.S. 

Op de in 1985 geo pende euroliremarkt werden dhe 
emissles gelanceerd. Daarnaast namen ook de  
emissies van vastrentende obligaties van buiten-
landse geldnemers op de Italiaanse binnenlandse 
markt afgelopen jaar ve rder in omvang toe. Betrek-
kelljk beperkte resultaten bij de vermindering van de  
inflatie leidden echter tot een slechts bescheiden  
verbetering van emissieconditles. 

en de V.S. aanzienlijke bedragen in deze valuta 
verkregen door binnenlandse geldnemers. De grote 
vraag van beleggers naar Ecu-obligaties leidde 
echter tot een dusdanige daling van de rende-
menten, dat deze onder de korte depositorente 
terechtkwamen en nauwelijks nog hoger lagen dan 
de rendementen op obligaties luidende in de  
sterkste tot het Ecupakket behorende valuta's. Oaar 
ook in het begin van het jaar reeds sprake was 
geweest van een zeer grote activiteit op de primaire  
markt, liep hierdoor de toeneming van de omvang  
van de nieuwe emissie-activiteit in de tweede helft  
van het jaar wat terug. 

De eurosterlingmarkt en de binnenlandse markt in 
het Verenigd Koninkrijk ondergingen nadelige 
effecten van de daling der olieprijzen en de onzeker-
heid ten aanzlen van de wisselkoersen. De in het 
algemeen hogere rendementen op vastrentende 
emissies gedurende het gehele jaar ontmoedigden 
geldnemers om middelen in deze vorm op te nemen, 
Wijzigingen in de wettelijke voorschriften brachten 
anderzijds de Britse ,.building societies" ertoe een 
aanzienlijk beroep te doen op leningen tegen varia·  
bele rente. 

De met de stabiliseringsmaatregelen in België ge-
boekte vooruitgang en de relatief sterke positie van 
de Belgische munt leidden tot verbeterde condities 
op de Belgische en in mindere mate ook de Luxem-
burgse obligatiemarkten. Denemarken stond de 
opening van een euromarkt voor in kronen luidende 
waarden toe, pari passu met de verbeterde econo-
mische toestand, zoals deze tot uiting kwam in een 
daling van de rentevoeten. Ook de rente in lerland 
daalde gedurende het grootste deel van 1985. Tegen 
het eind van het jaar b egon in dit land echter weer 
een stijgende tendentie onder invioed van de toene-
mende onzekerheid op de valutamarkten in verband 
met de daling van de dollar en het pond. De obtiga-
tierendementen in Griekenland lagen aan het eind 
van het jaar ver onder die in het begin van het jaar, 
in overeenstemming met de algemene tendentie. 

Van verreweg de omvangrijkste activiteit was sprake 
bij emissies in V.S.-dollar. Hierbij inbegrepen waren 
echter herfinancleringsoperaties van vroegere, duur-
dere emissies. Gezien de algemene onzekerheid ten  
aanzien van de renteontwikkeling legden emissies 
tegen variabele rente beslag op het grootste deel 
van het totale bedrag, Zowel op de marktsegmenten 
voor vastrentend papier als op die voor obligaties 
tegen variabele rente werden nieuwe technieken 
toegepast om zowel beleggers als emittenten te  
plazieren. De vernieuwingen deden zieh echter 
vooral voor op de markt voor papier tegen variabele 
rente. Tot deze vernieuwingen behoorden de zoge-
naamde ..capped" emissies waarbij de belegger 
slechts tot een bepaald maximumpercentage rente  
ontvangt. hoe hoog de referentievoet ook oploopt, 
terwijl de „cap" wordt verkocht aan een derde, die 
eventueel hierboven uitstijgende rente ontvangt 
(deze techniek is ook toegepast bij emissies in 
andere valuta's zoals de DM). Andere vernieuwingen 
waren de zogenaamde mini-max-formule waarbij de 
rente zowel een minimum- als maximumpercentage 
kent en de mismatch-formule waarbij bijvoorbeeld 
een zesmaandscoupon wordt gebaseerd op een 
referentievoet voor een kortere looptijd. Er zij voorts 
nog op gewezen. dat de opbrengst van door  
handelsbanken uitgegeven perpetuale obligaties 
tegen variabele rente in 1985 door de betrokken 
autoriteiten voor het eerst werden aanvaard als 
aansprakelijk vermögen. 

De omvang van de openbare emissies van Ecu-obli-
gaties — voor zover niet uitgegeven op de binnen
landse markt van de geldnemers — Steeg van 3,4  
miljard in 1984 tot 9,4 miljard in het afgelopen jaar. 
Eind 1984 lanceerde de E.E.G. een Ecu-emissie op 
de Amerikaanse binnenlandse markt; deze werd in 
1985 gevolgd door emissies van bu itenlandse geld
nemers op de binnenlandse markten in Frankrijk, 
Luxemburg en Japan, evenals trouwens ook in de 
V.S, Voorts werden in Italie, Nederland, Denemarken 

Het kan als normaal worden beschouwd wanneer de 
condities op de eurodollarmarkt parallel lopen met  
die op de markt te New York. In 1985 reageerden de 
rendementen op de internationale markt echter met  
vertraging op de ontwikkelingen te New York, toen 
de rendementen daar in de tweede helft van het jaar 
gingen dalen. Anderzijds daalde Libor (London 
Interbank Offered Rate) — die de referentievoet 

79 



Middelen 

vormt νοοΓ de meeste emissies tegen variabele 
rente — veel sterker dan de rentevoet voor Ameh-
kaans commercial paper met vergelìjkbare looptljd. 

De gunstige ontwikkeling van Libor stimuleerde de  
emissie van kortlopende euronotes (veeial luldend in 
V.S.-dollar) ge dekt door underwriting- of kredietfaci-
llteiten die eveneens konden worden gebruikt voor 
de dekking van de emissie van commercial paper op 
de binnenlandse Amerikaanse markt. Bankfinancie-
ringen werden in toenemende mate gegoten in een 
verhandelbare of althans overdraagbare vorm, daar 
banken zichzelf wensen te beschermen tegen even 
tuale achteruitgang in de kwallteit van hun krediet-
portefeuilles en in hun balansverhoudingscijfers. 
Deze tendentle tot ,,effectisering" biedt tot op 
zekere hoogte tegenwicht tegen de achteruitgang 
van de traditionele directe kredietverlening door 
Internationale banksyndicaten. 

De emissie-activiteit in yen steeg tot ruim het 
dubbele na de verruiming van de toelating van 
buitenlandse emittenten door de Japanse autori-
teiten. Ruim de helft van de euroyenemissies 
hadden dubbele-valutaclausules die voorzien in de  
yen als inschhjvings- en rentebetalingsvaluta, maar 

die aflossing van de obligaties in dollar mogelijk 
maken tegen een vooraf vastgestelde koers tussen 
yen en dollar. Bij deze koersverhouding was uiter-
aard gewoonlijk rekening gehouden met de  
verwachte stijging van de yen ten opzichte van de  
dollar. De euroyensector vertoonde echter van tijd 
tot tijd tekenen van overbelasting en de obligatie-
rendementen op de binneniandse Japanse markt  
begonnen eind Oktober en november plotseling te  
stijgen; deze stijging vormde de reactie op de  
toeneming van de korte rente, welke door de mone- 
taire autoriteiten was geprovoceerd om de positie 
van de yen ten opzichte van de V.S.-dollar te  
versterken. 

De activlteit op de Zwitserse primaire markt bleef op 
hoog peil, maar had soms te leiden van het 
uitzonderlijk grote aanbod van nieuwe emissies. 
Verschiliende van deze emissies waren bestemd 
voor de herfinanciering van oudere lenlngen tegen 
minder gunstige voorwaarden. Na een aanvankelijke 
stijging liep de lange rente In Zwitserland terug tot 
Oktober, toen de op dat moment zeer gunstige  
voorwaarden een stortvloed van nieuwe emissies 
provoceerden, die de rentedaling afremde. 

Beroep van de Bank op de kapitaalmarkten 

In het verslagjaar heeft de Bank kunnen profiteren van 
de in het algemeen gunstige ontwikkeling op de Inter
nationale kapitaalmarkt. Op de verschillende Seg 
menten van deze markt heeft zij 5 709,1 miljoen 
kunnen opnemen of circa 30 % meer dan in het 
voorafgaande jaar (4 360,9 miljoen) en bijna 60 % 
meer dan in 1983 (3 619,4 miljoen). Er zi] evenwel op 
gewezen dat een bedrag van 509,6 miljoen bestemd 
was voor de conversie van enkele vroeger uitge-
geven leningen. 

Het aan len ingen o/g uitstaande bedrag is hierdoor 
(onder aftrek van aflossingen en na aanpassing in 
verband met koersschommelingen) toegenomen 
met 2 100,6 miljoen. Gezien mede het saldo van de  
verlies- en winstrekening (515,8 miljoen) en het 
bedrag dat de Lid-Staten hebben gestört uit hoofde 
van de kapitaalverhoging waartoe de Raad van 
Gouverneurs op 15 juni 1981 had besloten (135 
miljoen) is dientengevolge het totaal der middelen 
van de Bank gestagen van 28 810,5 miljoen op 
31 december 1984 tot 31 561,9 miljoen op 31 de 
comber 1985. 

Op 11 juni 1985 heeft de Raad van Gouverneurs  
besloten het geplaatste kapitaal van de Bank verder 
te verbogen. Dit is met ingang van 1 januari 1986 
gebracht van 14,4 miljard tot 28,8 miljard. Deze 
verhoging omvat zowel een toeneming van het 
aandeel van de tien ,,oude" Lid-Staten met inbegrip 
van de gelijktrekking van het Italiaanse aandeel 
in het geplaatste kapitaal met die van Duitsland, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, als de bijdra-
gen van de twee nieuwe Lid-Staten, Spanje en Por
tugal. Wanneer eind 1993 de op het kapitaal te stör 
ten bedragen geheel zullen zijn voldaan, zai het 
gestorte kapitaal van de Bank 2 595,9 miljoen bedra
gen (zie het aanhangsel aan de balans per 1 januari 
1986 op biz. 106). 

« * · 

Althans gedurende de tweede helft van 1985 waren  
de markten betrekkelijk liquide, zodat de Bank de  
benodlgde middelen zonder bijzondere moeilijk-
heden heeft kunnen verkrijgen. Zij is verder voortge-
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gaan met het beleid tot spreiding van haar mldde-
lenvoorziening en zij heeft zo niet alleen middelen 
opgenomen met behulp van openbare emissies en 
onderhandse plaatsingen tegen vaste rente — tot 
het derde kwartaal van 1984 vrijwel haar enlge 
middelenbron — maar eveneens door operaties 
tegen variabele rente. In het verslagjaar is een 
bedrag van 899,2 miljoen tegen variabele rente 
verkregen tegenover 189,1 miljoen in 1984. Hierbij 
nam de dollar met 91 % verreweg de belangrijkste 
plaats in (821,8 miljoen tegenover 189,1 miljoen in 

1984). De Bank heeft haar programma voor de plaat-
sing van commercial paper op de Amerikaanse 
markt verruimd door afsluiting van nieuwe, verleng-
bare kredietfaciliteiten met een looptijd van 10 jaar, 
evenals zij trouwens in 1984 reeds gedaan had. Om 
middelen tegen gunstiger voorwaarden te verkrijgen 
dan met behulp van commercial paper mogelijk 
geweest zou zijn, heeft de Bank een frequenter 
beroep dan in het verleden gedaan op de swaptech-
niek (interestswap, valutaswap of gecombineerde 
operaties). zonder daarbij ovehgens de voorzichtig-

Tabel 12: Opgenomen middelen in 1985, gespecificeerd near valuta 

Bedfag vòór swaps 
Milj. Ecu 

Swapbedrag Bedrag na swaps 
Milj. Ecu Mil). Ecu 

VASTRENTENDE LENINGEN OP  
MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN 
Communautaire valuta's 
Ecu 
DM 
/ 
Ffr. 
lire 
e 
Bfr. 
Luxfr. 
Deense kr. 
lers £ 

720.0 
617.1 
424,3 
368.6 
342,0 
217.7 
170,5 
40,0 
31,3 
20,9 

12,6 
10,8 

7.4 
6.5 
6.0 
3.8 
3.0 
0.7 
0.5 
0.4 

2 952.4 51.7 

- 20,9 

- 20,9 

720.0 
617.1 
424,3 
368.6 
342,0 
217.7 
170,5 

40,0 
31,3 

12,6 
10,8 
7.4 
6.5 
6.0 
3,8 
3.0 
0,7 
0.5 

2 931,5 51,3 

Andere valuta's 
VS$ 
yen 
Zwfr. 
Can. $ 

Totaal 

1 259,4 
621,3 
354,8 
80,1 

2 315,6 

5268,0 

22,1 
10,9 
6.2 
1.4 

40,6 
92,3 

-275,1 
- 92,6 

- 80,1 

-447,8 

-468,7 

984,3 
528.7 
354.8 

1 867,8 

4 799,3 

17.2 
9,3 
6,2 

32,7 

84.0 

LENINGEN TEGEN VARIABELE RENTE OP 
KORTE, MIDDELLANGE EN LANGE  
TERMIJN 
Communautaire valuta's 
DM 
lers £ 

56,5 1.0 
+ 20,9 

56,5 
20,9 

1.0 
0.4 

Andere valuta's 
VS $ — commercial paper 

— andere ieningen 

Totaai 

PARTICIPATIECERTIFICATEN 
Ecu 

374,0 

430,5 

10,6 

6.5 

7,5 

0.2 

+ 447.8 

468,7 

374,0 
447,8 

899,2 

10,6 

6.5 
7.9 

15,8 

0,2 

Totaal generasi 5 709,1 100,0 5 709,1 100,0 
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held uit het oog te verliezen. Zo heeft zij op 
sommige markten middelen opgenomen in valuta's 
of voor looptijden die zij niet nodig had voor haar  
actieve financiering, teneinde zieh te voorzien van 
door haar wel gebruikte middelen (vastrentende 
emissies in Canadese dollars of dollarleningen met 
een kortere looptijd dan haar gebruikelijke emis
sies); zo kon ook worden geprofiteerd van een ti jde-
lijke liquidlteit op bepaalde markten (onderhandse 
leningen in yen). 

In 1985 heeft de Bank ook middelen tegen variabele 
rente verkregen in Duitse mark en lers pond. Profijt 
trekkend van de tiberaiisatie van de Duitse markt na  
mei 1985 heeft zij in december een eerste emissie 
tegen variabele rente in Duitse mark gelanceerd 
voor een bedrag van 56,5 miljoen en een looptijd 
van 5 jaar. Daarnaast was zij de eerste internationale  
emittent op de lerse kapitaalmarkt waar zij eind 
Oktober een vastrentende lening ptaatste met een 
looptijd van 10 jaar voor een bedrag van 20,9 
miljoen; deze lening werd vervolgens geswapt met 
een tegen variabele rente. 

Ondanks deze ultbreiding van de middelenvoorzie-
ning tegen variabele rente vormden de vastrentende 
middelen 84 % van het totaal der door de Bank 
opgenomen middelen. Tegen vaste rente is namelijk 
4 810 miljoen verkregen — 4 799,4 miljoen leningen 
o/g en 10,6 miljoen participatiecertificaten —, 
hetgeen 15% meer was dan in 1984 (4 071,8 
miljoen). Net als vroeger is de Bank aanwezig 
geweest op de voornaamste kapitaalmarkten binnen  
en buiten de Gemeenschap. Zij heeft haar geldge-
vers daarbij In het algemeen betrekkelijk traditlonele 
emissleformules aangeboden, maar heeft meege-
holpen bij de opening of uitbreiding van enkele 

markten (eurolire, Deense eurokroon en Ecu). De  
valutasamenstelling van dit beroep op de kapitaal
markten is natuurlijk ook in 1985 beïnvioed geweest 
door de toestand op deze markten, maar reflecteert 
tevens het streven middelen tegen zo gunstig moge-
lijke voorwaarden te verkrijgen en zulks voor 
bedragen met looptijden en in valuta's, die zoveel 
mogelijk overeenstemmen met de wensen van de  
geldnemers van de Bank. 

De valuta's van de Lid-Staten en de Ecu namen 
61 % van het totale, tegen vaste rente verkregen 
bedrag voor hun rekening; dit betekent een verdere 
stijging van het reeds in 1984 b ereikte percentage. 
De Ecu nam hierblj de eerste plaats in met 720 
miljoen, waarvan 550 miljoen is verkregen door 
openbare emissies. Het beleid van de Bank bleef 
gericht op een verdere verruiming van de Ecumarkt; 
zo heeft zij in februari een te Parijs genoteerde 
lening gelanceerd tot een bedrag van 200 miljoen, 
waarop zonder formaliteiten kon worden inge-
schreven door Franse ingezetenen. Vervolgens was 
een emissie van 150 miljoen bestemd voor de  
Nederlandse, Zwitserse en Japanse markten, terwiji 
in Oktober weer een beroep op de Japanse markt  
werd gedaan voor een bedrag van Ecu 100 miljoen. 
Tenslotte is nog een even groot bedrag aan het eInd 
van het jaar verkregen op de internationale markt.  
Daarnaast zijn ook de onderhandse markten niet 
verwaarloosd ; hier zijn 5 leningen verkregen voor In 
totaal 170 miljoen. 

Het belang van de Duitse mark voor de middelen-
voorziening van de Bank is zowel absoluut als rela-
tief lets gedaald (617,1 miljoen tegenover 632,3 
miljoen in 1984). Deze valuta blijft echter de tweede 
plaats innemen bij de vastrentende emissle-activiteit. 
Net als verleden jaar is in deze valuta het grootste 

label 13; Opgenomen middelen van 1961 tot 1985 
(milj. Ecu) 

Lange en middellange termijn Korte rermiin Opgenomen 
leningen 

(Aanial) 
Onder-
hands 

Interbank-
operaiies Openbaar Totaal 

Commercial 
paper 

Ecu-
deposiio-

certificaten 

Participatie· 
certilicaien 

E,i B. Totaal 

1961/1980 386 4 688.3 128,4 7 830,9 12 647,6 402,5 13 050.1 (1) 
1981 57 882,1 92.8 1 267,8 2 242,7 67,0 2 309.7 
1962 91 1 21 3,7 105,7 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 
1985 75 1 095,5 4 229,0 5 324,5 374.0 10,6 5 709,1 

1961—1965 794 9 832,7 389,0 20 696,9 30 918,6 563,1 100,0 672,7 32 254,4 

0) Jaarlijks gemiddelde; 652.3 miljoen. 
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deel verkregen door openbare emissies waardoor, 
verspreid over het gehele jaar. in totaal 448,4 miljoen 
Is ontvangen. Onderhandse plaatsingen in de vorm  
van ..Schuldscheindarlehen" leverden 168,7 miljoen 
op. In guldens luidende vastrentende middelen zijn 
verkregen tot een bedrag van 424,3 miljoen (1984: 
479.4 miljoen). Hiervan is onderhands 264,8 miljoen 
opgenomen, terwijl op de Nederlandse binnenlandse 
kapitaalmarkt twee emissies zijn gelanceerd voor In 
totaal 159,5 miljoen. In Frankrijk zijn twee omvang-
rijke lenlngen voor in totaal 294,5 miljoen geplaatst 
op de binnenlandse markt voor vastrentende 
waarden, terwijl een kleinere emissle bestemd was 
voor de eurofrankmarkt; zo is in deze valuta in totaal 
368,6 miljoen ontvangen, rulm twee keer zoveel als  
in het voorafgaande jaar (174,9 miljoen). 

Na een bescheiden begin in 1984 is de lire met 342 
miljoen (1984: 108,3 miljoen) de vijfde plaats gaan 
innemen onder de communautaire valuta's waarln de  
Bank vastrentende leningen heeft uitgegeven. In de 

eerste plaats heeft de Bank drie openbare emissies 
gelanceerd — in plaats van één emissle in het voor
afgaande jaar — op de binnenlandse markt voor in 
totaal 275,1 miljoen. In het laatste kwartaal heeft de  
Bank vervolgens als eerste emittent de eurolire-
markt geopend met een vastrentende lening van 
66,9 miljoen, die een goede ontvangst heeft gehad. 

Kleinere vastrentende bedragen zijn verkregen op  
de andere communautaire markten. Gezien de rela-
tief hoge rente voor het pond sterling ten opzlchte  
van die voor de andere communautaire valuta's  
welke de Bank gewoonlijk haar dienten aanbiedt, 
bellep het beroep van de Bank op deze valuta  
siechts 217,7 miljoen tegenover 284,9 miljoen in het 
voorafgaande jaar. Op de eurosterlingmarkt konden 
beter op haar behoeften afgestemde looptijden en  
lagere rentevoeten worden verkregen dan op de 
binnenlandse markt, zodat de Bank daar twee emis
sies heeft geplaatst voor in totaal 166,9 miljoen. 
Daarnaast is onderhands 50,8 miljoen verkregen. 

Opgenomen mlddeien (1981—1985) 

milj. Ecü 
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Tabel 14; In 1985 opgenomen middelen 

I. Leningen op lange of middellange termijn legen vaste of va riabele rente 

OPENBARE EMISSIES 
Bedrag in 

Geldsoort nationale 
Uitgifte waerin valuta Bedrag m Looptijd Renievoet 

in de maand Land van uitgitia lening luidt (in mil|.) mil). Ecu (in jaren) CA.) 

januari Japan yen 30 000,000 168,490 10 6,700 
januari Luxemburg Luxfr. 1 000,000 22,363 10 9,500 

februari Frankrijk Ecu 200,000 200,000 10 9,250 
februari Duitsland DM 300,000 134,423 8 7,500 
februari Luxemburg VS$ 100,000 141,054 10 11,000 

maart Luxemburg Can. $ 75,000 80,145 10 12,000 
maart Ver, Koninkrijk £ 50,000 81,988 8 11,125 
maart Zwitserland Zwfr 150,000 81,597 10 6.000 
maarl Luxemburg Deense kr. 250,000 31,297 10 12,000 

aprii Luxemburg Ecu 150,000 150,000 10 9,750 
aprii Japan yen 30 000,000 164,642 10 7,300 
aprii Italtë lire 150 000,000 104,985 8 12,250 
aprii Luxemburg VS$ 200,000 275,063 10 12,000 
aprii Frankrijk Ffr. 1 000,000 146,.38fi 10 11,900 
mei Duitsland DM 200,000 89,422 12 7,375 
mei Nederland f 200,000 79,269 15 8,000 
juni Luxemburg vs$ 200,000 275,063 5 10,000 
juil België Bfr. 4 500,000 99,413 10 10,500 
juii Italië lire 100 000,000 69,776 7 12,500 
juli Zwitserland Zwfr. 100,000 53,077 10 5,625 

augustus Duitsland DM 200,000 88,930 12 6,750 
September Luxemburg Ecu 100,000 100,000 10 8,875 
September Luxemburg VS$ 150,000 204,096 7 10,250 

Oktober Japan yen 30 000,000 167,520 12 6,200 
Oktober Luxemburg Ffr. 500,000 74,058 7 11,250 
Oktober Luxemburg lire 100 000,000 66,906 5 13,500 
Oktober lerland lers £ 15,000 20,951 10 11,500 
Oktober Frankrijk Ffr. 1 000,000 148,116 12 11,700 
Oktober Luxemburg VS$ 200,000 242,066 9 10,250 

november Nederland f 200,000 80,189 10 7,250 
november Duitsland DM 300,000 135,596 10 6,875 
november Italië lire 150 000,000 100,359 7 13,000 
december Zwitserland Zwfr. 200,000 110,482 10 5,375 
decomber Ver. Koninkrijk £ 50,000 84,814 10 10,500 
december Luxemburg Ecu 40,000 40,000 5 8,625 
december Luxemburg Ecu 60,000 60,000 7 8,750 
december Duitsland DM 125,000 56,498 5 variabel 

(37 lenirtgen) 4 229.036 
ONDERHANDSE LENINGEN 

Bedrag in 
Geldsoort nationale 

waarin valuta Bedrag in Looptiid Nominale 
Aaniai lemng luidt (in milj ) mil|. Ecu (in laren) remevoet (%) 

5 DM 375,000 168,713 10 7.230-8,050 
1 £ 30,000 50,888 15 11,000 

12 f 666,000 264,843 10-15 7,125-8,500 
3 Bfr. 3 200,000 71,048 8-12 10,500-11,750 
2 Luxfr. 800,000 17,674 6-8 9,250-9,500 
4 VS$ 93,642 122,075 7-10 9,730-11,650 
3 Zwfr. 200.000 109,638 5-7 5,250-5,500 
3 yen 21 700,000 120.616 8-10 7,100-7,800 
5 Ecu 170,000 170,000 5-10 8,750-9,795 

38 1 095,495 
Totaal 75 5 324,531 
II. Körte termijn 
Commercial paper VS$ 374,000 variabel 
III. Participatiecertificaten Ecu 10,600 
Totaal generaal 5 709,131 
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Door middel van een openbare emissie en onder-
handse leningen is op de markt voor vastrentende 
waarden in Belgische frank een bedrag opgenomen, 
dat weinig verschilde van he t in 1984 in deze valuta 
verkregen bedrag. Zoals gewoonlijk is ook op de  
Lüxemburgse kapltaalmarkt een openbare emissie 
geplaatst voor een bedrag van 22,4 mlljoen, alsmede 
een onderhandse lening; in deze munt is tevens een 
bankkredlet opgenomen. De opening van de euro 
markt voor Deense kronen gaf de Bank aanleiding 
om als eerste emittent daar een lening van 31,3 
miljoen uit te geven. 

Bij de niet-communautaire valuta's bleef het aandeel 
van de V.S.-dollar — voor zover gebruikt voor haar  
kredietverlening tegen vaste rente — nog omvang-
rijk met 984,4 miljoen, hoewel het lets minder was 
dan de 1 066 miljoen van het voorafgaande jaar. Het 
totale in V.S.-dollar tegen vaste rente opgenomen 
bedrag beliep evenwel 1 259,5 miljoen, waarvan 
275,1 via interestswaps is omgezet in leningen tegen 
variabele rente. De in het algemeen gunstige  
omslandigheden op de Internationale kapitaalmarkt 
stelden namelijk in staat tot vijf openbare emissies 
voor in totaal 1 137,4 m iljoen — deels tenderemls-
sles, deels emissies via een bankconsortium. Daar-

naast zi jn onderhandse leningen opgenomen tot een 
bedrag van 122 miljoen. 

De grote liquiditeit op de markten voor in yen 
luldende vastrentende middelen gaf ruimte voor een 
aanzienlijke stijging van he t beroep van de Bank op 
deze markten. Hier is namelijk 621,3 miljoen opge
nomen (tegenover 346 miljoen in 1984), waarvan 
528,7 miljoen direct is gebruikt voor de kredietverle
ning tegen vaste rente en 92,6 miljoen via swaps is 
omgezet in leningen tegen variabele rente. De libera-
llsatle van de markt leldde in eerste instantie tot een 
overbelasting van de euroyenmarkt in het begin van 
het jaar e n de rente bleef vervolgens relatief hoog. 
zodat de Bank haar activiteiten beperkt heeft tot de  
binnenlands Japanse markt voor buitenlandse geld-
nemers (de Samoeraimarkt) waar drie openbare 
emissies zijn gelanceerd voor in totaal 500,6 miljoen. 
BIj banken is vervolgens onderhands nog 120,6 
miljoen verkregen, waarvan een groot deel is 
gebruikt voor rente- en valutaswaps. 

De Zwitserse kapitaalmarkt leverde In 1985 354,8 
miljoen (1984: 322,6 miljoen). Door middel van open-
bare emissies is hier 245,2 miljoen verkregen en 
onderhands 109,6 miljoen. 
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Resultaten van het boekjaar 

Evenals in voorgaande jaren zljn de resultaten van 
het boekjaar 1985 weer gunstig beinvloed door de 
toenemende omvang van het eigen vermögen en in 
mindere mate door de uitbreiding van de kredietver-
lening. 

De ontvangsten aan rente en provisles over ver·  
strekte kredieten Stegen van 2 719,2 mlljoen in 1984  
tot 2 937,2 miljoen in het verslagjaar, terwijl rente en  
kosten van leningen o/g toenamen van 2 478,6  
miljoen tot 2 582,6 miljoen. De ontvangen beheers-
provisie bleef ongeveer op hetzelfde peil (15,5  
miljoen tegenover 15,4 miljoen). 

De beperking van de omvang der op körte termijn 
aangehoüden liquiditeiten en een dalende tendentie 
van de rente op lange termijn leldden tot een 
vermindering van de beleggingsopbrengsten van 
242,2 miljoen in 1984 tot 199,5 miljoen in het afge-
lopen jaar. 

Ook het saldo van de overige baten en lasten is  
enigszins teruggelopen, daar de dalende rente-
voeten de mogelijkheden beperklen om eigen obli-
gaties via purchase funds in te kopen; dit saldo 
beliep in 1985 38 miljoen tegenover 43,4 miljoen in 
1984. 

De administratiekosten Stegen van 49,4 miljoen in 
het voorafgaande jaar tot 55,8 miljoen in 1985. 

Na afboeking van koersverschillen tot een bedrag 
van 0.2 miljoen, afschrijving op emissiekosten en 

aflossingpremies ad 59,9 miljoen, afschrijving op 
gebouwen en inventaris ad 4,6 miljoen, afboeking 
van een bedrag van 10,2 miljoen voortvioeiend uit de 
herwaardering van het eigen vermögen van de Bank, 
voor zover de waarde daarvan niet is aangepast uit 
hoofde van artikel 7 van de Statuten, resteert een 
saldo van de verlies- en winstrekening van 515,8  
miljoen tegenover 434,8 miljoen in 1984. 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad 
van Gouverneurs voor te stellen het koersverschil 
van 10,2 miljoen, ontstaan door de herwaardering op 
31 december 1985 van het eigen vermögen van de 
Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aange
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, af te  
boeken van de voorziening voor koersschomme-
lingen van de Ecu en het bedrijfsresultaat over het 
boekjaar 1985, vermeerderd met een buitengewone 
bate, d.w.z. in totaal 526 miljoen over te boeken naar 
de reserves en voorziening. 

Bij besluit van de Raad van Bewind van 25 juli 1985  
is de post „Nog te betalen op verstrekte kredieten" 
uit de balans verwijderd. Dit tast de structuur van de 
balans in genen dele aan, maar heeft geleid tot een 
aanpassing van het balanstotaal per 31 december 
1984 (zie noot A, sub 3, in bijlage E bij de Jaarreke-
ningen). 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1985  
35 092,1 miljoen tegenover 32 463.7 miljoen op 
31 december 1984, hetgeen een stijging met 8.1 %  
impliceert. 



Bestuur en personeel 

Baad van Bewind 

Op 21 augustus 1985 is de hear B. CLEMENTE overladen, plaatsvervangend bewindvoerder van da Bank sinds 
juni 1983. Hat wegvallen van zijn eminente bijdrage tot het werk van de Raad — dankzij zijn grote ervartng en 
vakbekwaamheid — betekent een gevoellg verlies. In zijn plaats heeft de Raad van Gouverneurs de heer 
P. RANUZZI DE BIANCHI benoemd. 

De heren Β. UNWIN e n G. FITCHEW h ebben de Raad i n het loop van het verslagjaar verlaten. In hun plaats 
heeft de Raad van Gouverneurs voor de resterende duur van hun ambtsperiode de heer R. G. LAVELLE tot 
bewindvoerder en de heer A. J. C. EDWARDS tot plaatsvervangend bewindvoerder benoemd. 

De Raad van Bewind zegt de heren UNWIN en FITCHEW dank voor hun waardevolle bijdrage tot zijn werkzaam-
heden. 

Met het vankrachtworden van het verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese 
Republiek tot de Europese Gemeenschappen is de Raad van Be wind krachtens het gewijzigde artikel 11, lid 2, 
van de Statuten, met ingang van januari 1986 uitg ebreld tot 22 bewindvoerders en 12 plaatsvervangers. 

De thans uit 12 leden bestaande Raad van Gouverneurs heeft de Raad van Bewind dientengevolge aangevuld 
door benoeming van de heren J. M. GARCIA ALONSO, J. GARCIA VARGAS en J. A. GIRÂO tot bewindvoerder 
en de heer M. MORA HIDALGO tot ptaatsvervangend bewindvoerder. 

Comité ter contrôle van de boekhouding 

Tijdens de jaarvergadering van 11 juni 1985 heef t de Raad van Gouverneurs de aftredende voorzitter van he t 
Comité ter contrôle van de boekhouding, de heer J. BREDSDORFF, herbenoemd tot lid van dit Comité voor de  
boekjaren 1985, 1986 et 1987. Tot de jaarvergadering van 1986, tijdens welke de balans en de verlies- en  
winstrekening over 1985 zulien worden goedgekeurd wordt het voorzitterschap van dit Comité vervuld door de  
heer Α. HANSEN. 

Directie 

De toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschappen met ingang met  
1986 heeft geleid tot uitbreiding van de directie met een nieuwe vice-president; op deze post heeft de Raad 
van Gouverneurs de heer M. Α. ARNEDO ORBANANOS, voorheen adjunct-hoofd van het Buitenlands Beta-
lingsverkeer van de Banco de Espana, benoemd. 

Voorilchtlng 

Evenals in voorgaande jaren heeft de Bank via diverse kanalen voorlichting gegeven om haar activiteiten en de  
roi die zij in het kader van de communautaire instelllngen speelt beter bekend te maken. Mede in dit verband  
had de Bank een E.I.B.-prijs ingesteld teneinde de Studie van de investeringen en hun financiering te bevor 
deren. De prijs voor 1985 is in juni van dat jaar toegekend aan Mej. G. NICODANO te Milaan voor haar proef- 
schrift ,,Struttura finanziarla, costo del capitale e decisioni d'investimento". De jury was als volgt samenge- 
steld: Lord ROLL of IPSDEN, (Chairman van S. G. Warburg & Co. Ltd.), voorzitter. Prof. B. ANDREATTA (Uni-
versiteit van Bologna), Prof. A. HEERTJE (Universiteit van Amsterdam), Prof. J. LESOURNE (Conservatoire 
National des Arts et Métiers, Parijs), Prof. M. MacCORMAC (University College, Dublin) en Prof. W. STÜTZEL  
(Universiteit van Saarland). 

Organlsatie 

Met het oog op de toetreding van S panje en Portugal op 1 januari 1986 heeft de directie in de loop van het 
verslagjaar de diensten van de Bank gereorganiseerd. Voornaamste besluit was de splitsing van de directie 
Kredietverlening in de Gemeenschap in twee nieuwe directies, die één hoofdafdeling Toezicht uitstaande 
kredieten en een afdeling Coördinatie gemeen hebben. De details van de nieuwe organisatie zijn vermeld in het 
schema op biz. 6. 
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Bestuur en personeel 

Om het economische onderzoek beter aan te passen aan de behoeften van de operationele diensten zijn 
voorts nog maatregelen genomen om de Studiedienst te reorganiseren {zie biz. 7). Het verslagjaar was boven-
dien het eerste volledige jaar waarin de afdeling Interne Contrôle actlvlteiten heeft ontploold; deze afdeling 
heeft zieh daarbij In de eerste plaats geconcentreerd op de administratiekosten. 

Personeel 

Onder de directeuren hebben zieh in de tweede helft van 1985 en begin 1986 verschillende veranderingen 
voorgedaan. De heer D. HARTWICH is benoemd tot secretaris-generaal en directeur Algemeen Beheer met 
ingang van 1 december 1985. Zijn opvolger als hoofd van de directie Kredietverlening buiten de Gemenschap is 
de heer J. SILVAIN, voorheen co-dlrecteur van deze directie en hoofd van de hoofdafdeling A.C.S.-landen/  
L.G.O. 

Tot hoofd van de hoofdafdeling A.C.S.-landen/L.G.O. Is benoemd de heer T. OURSIN, voorheen hoofd van de  
afdeling Oostelijk Afrika en Stille Oceaan. 

In verband met de splitsing van de directie Kredietverlening binnen de Gemeenschap is de heer P. TREUMANN  
benoemd tot directeur van de directie Kredietverlening binnen de Gemeenschap 2. Tot hoofd van de hoofdafde
ling Denemarken, Duitsland en Spanje is benoemd de heer C. LETHBRIDGE, voorheen hoofd van de hoofdafde
ling Middellandse-Zeelanden, in welke functie hi] is opgevolgd door de heer P. PETTOVICH, voorheen hoofd van 
de afdeling Turkije, Maghreb-landen en Malta. 

Het personeel omvatte op 31 december 1985 673 personen waarvan 308 vrouwen en 365 mannen. De perso-
neelsomvang is dus in 1985 g estegen met 35 eenheden. Van de vrouwelijke personeelsleden werkten er 45 
slechts een gedeelte van de normale arbeidsduur. 

De indeling van het personeel naar functiegroep was 
. , . Stafpersoneel Uitvoerend, de laatste zes jaar: secrétariats- en 

technisch personeel 
m V m V 

1981 196 16 99 217 
1982 209 16 104 232 
1983 223 22 108 243 
1984 240 26 111 261 
1985 259 34 106 274 

Totaal 1985 293 (43,5 %) 380 (56,5 %) 

In 1985 z ijn 3 611 arbeidsdagen besteed aan opleiding van het personeel, waarvan 1 016 aan cursussen op het 
gebied van de nieuwe kantoortechnieken, 916 aan ta lenonderwijs en de rest aan algemene management- en 
specialistenopleidingen. Deze onderwijsactlviteiten beogen het personeel op de hoogte te doen blijven van de  
nieuwste ontwikkelingen op hun eigen vakgebied. Zij moedigen het personeel eveneens aan zieh actlef in te  
schakelen bij de aanpassing van arbeidsmethoden van de Bank in een omgeving die voortdurend evolueert. 

In 1985 he eft de Bank voor het eerst jonge stafleden in dienst genomen, die een opleidingsprogramma van 
1 jaar hadden gevolgd. Bovendien hebben twee personeelsleden vollege vakopleidingen buiten de Bank kunnen 
volgen. 

Er Is een adviesgroep opgericht ter bevordering van de gelijkheld van kansen voor het vrouwelijk personeel op  
het gebied van de opleiding, de carrière en de tenuitvoerlegging van het personeelsreglement. De groep heeft 
een grote bijdrage geleverd tot het opzetten van een specifiek opleidingsprogramma voor de meestal vrouwe
lijke leden van de lagere personeelsrangen; dit programma beoogt hun ruimere toegang te geven tot de vervul-
llng van meer verantwoordelijke functies. 

In de loop van ve rslagjaar is voorts een functiewaardering gemaakt voor de functies van de groepen III en IV 
(uitvoerend, secretahaats- en technisch personeel). In 1980 was reeds een functieschema ingevoerd voor de 
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Besîuur en personeel 

Personeelsomvang en kredietverlening (1960—1985)  

Aantal 
personeelsieden 

Kredietverlening 
(mill. Ecu) 

î 000-
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-8 000 
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bedragen m prijzen van 1985  
bedragen in lopende prijzen 
aantal personeelsieden 

80 81 82 83 84 85 

hogere rangen, dat thans is uitgebreid tot hat hale parsonael. Hierbij is nagegaan welke verantwoordeiijkheden 
elke functie impiiceert — verantwoordeiijkheden die bij de Invoering van nieuwe technieken soms sterk gewij-
zigd zijn — en heeft geleid tot beter aangepaste carriéreprofielen. 

Door het personeel verkozen vertegenwoordigers zijn geconsulteerd bij hat personeelsbeleid en hebben actlef 
deelgenomen aan de tenuitvoerlegging van dit beleid. Met medewerking van verschlllende belangstellenden en 
de steun van de desbetreffende gespeciallseerde diensten Is een personeelskrant gestart. 

Tegen het eind van het jaar zij n de eerste Spanjaarden en Portugezen bij de Bank In dienst getreden. Bij de  
aanwerving met het oog op bestaande vacatures wordt grote aandacht bestead aan de twee nieuwe LId-Staten 
tenelnde zeker te stellen dat hun onderdanen te zijner tijd een redelljk aandeel zullen hebben in de personeels
omvang van de Bank. In dit verband is de directie gemachtigd een regeling te treffen voor vervroegde penslo-
nerlng van personeelsieden, hetgeen de aanwerving van Spanjaarden en Portugezen kan vergemakkelljken. 

• • · 

De Raad van Bewind zegt het personeel gaarne dank voor de omvang en de kwallteit van het gedurende het 
boekjaar met zoveel toewijding en vakbekwaamheid verrichte werk. 

Luxemburg. 13 mai 1986 

E.G. BRODER  
Voorzltter van de Raad van Bewind 
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Balans per 31 december 1985 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Activa 

Door de Ud-Staten te störten kapitaal (zie bijiage Λ) 

Kas en banken 
Direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar 1 362 821 758 
Opeisbaar na min stens één jaar 78 033 

Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 
(zie noot Β) 
Met iooptijden tot h oogstens één jaar 161 304 848 
Met looptijden langer dan één jaar 704 400 598 

Vorderingen wegens ieningen o/g 

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

Verstrekte kredieten (zij bijiage B) 
Toegekend bedrag 32 531 641 659 
At; nog uit te betalen 2 305 176 694 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 
Wegens door derden verstrekte kredieten; 1985: 512 253 660: 2 ,-
1984:561 798 760 
Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de A- « 
Bank: 1985:223 900 583; 1984:379 366118 

Terreinen en gebouwen (zie noot C) Τ 

Te ontvangen rente en provisie 

Te ontvangen wegens in het kader van het E.M.S. vooruitbetaai-
de rentesubsidies (zie noot H) 

Nog niet afgeschreven emissiekosten 324 303 678 

Nog niet afgeschreven afiossing spremies 9 224 135 

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

Diverse rekeningen (zie noot G) 

31. 12.1985 31, 12. 1984 

270 000 000 

1 362 899 791 

865 705 446 
91 270 285 

13121193 

30 226 464 965 

23 055 507 

42 235 457 

850 455142 

275 594 058 

333 527 813 

690 911 979 

46 814 611 
35 092 056 247 

1 515 688 248 
802 673 

41 861 724 
583 500 980 

30 192 040 950 
2 496 298 699 

309 245 445 

12 853 541 

405 000 000 

1 516 490 921 

625 182 704 
270 450 477 

6 519 442 

27 695 742 251 

34 172 581· 

43 902 457 

767105117 

305 302 733 

322 098 986 

415 925 002 

55 770 517 
32 463 663 188 
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Passiva 31.12.1985 31. 12. 1984 

Kapitaal (zie bijlage A)  
Geplaalst ....  
Stortingsobligo . . 

Reservefonds (zie noot N)  

Aanvullende reserve (zie noot Ν)  

Voorziening voor koersschommelingen van de Ecu (zie noot Ν)  

Pensioenfonds van het personeel (zie noot E)  

Verschuldigd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen 
(zie bljlage D)  

Leningen op körte termljn (zie bijlage C) 

Löningen op middeliange en iange termijn (zie bijlage C) 
Obligatieleningen  
Andere leningen    

Aflossingspremies 

Diverse crediteuren (zie noot F) 

Garanties 
Wegens m opdracht van derden verstrekte kredieten  
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1985: 512 253 660; 
1984:561 798 760 

Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de 
Bank: 1985: 223 900 583; 1984: 379 366 118 

Vooruitontvangen rentesubsidles (zie noot H) 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

21 403 488 331 
5 320 838116 

26 724 326 447 
11430 363 

Voor rekening van derden vooruitontvangen rentesubsidies 
(zie noot H) . .. 

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie 

Vervaiien en nog niet uitbetaalde coupons en obligatles 
(zie noot D)  

Diverse rekeningen (zie noot G) 

Saido veriles· en winstrekening (zie noot N)  

923 047 137 

126 886 507 

1465 715 000 

1 440 000 000 

1 000 598 914 

14 669 916 

64 376 775 

9 047 354 

659 383 128 

26 735 756 810 

282 837 705 

23 055 507 

1 049 933 694 

1 118 365 480 

690 911 979 

21 614 056 

515 789 929 
35 092 056 247 

14 400 (X)0 000 
12 934 285 000 

20 055 070 621 
4 935 885 841 
24 990 956 462 

16 076 509 

1 044 967 352 

152 882 929 

1 465 715000 

1 440 000 000 

560 617 455 

19 832 369 

49 926 352 

5 781 576 

287 530 192 

25 007 032 971 

416719148 

34 172 581 

1 197 850 281 

1 074 806431 

415 925 002 

52 934 824 

434 819006 
32 463 663188 

Pro memorie rekeningen 
Speciale Sedie  

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

Effecten in onderpand wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten  
Effecten in bewaarneming  

295 986 908 
7 275 996 775 

17 560 649 
78 835 310 

313 636 265 
6 378 531 652 

20 618 256 
98 738 127 
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Rekeningen van de Speciale Sectie (') per 31 december 1985 
in Ecu — zie de noten bii de jaarrekeningen in bijlage E 

Debet 31. 12. 1985 31. 12. 1984 

Landen van de Gemeenschap 
Uit m/ddelen 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) 
Turfciie 
Uit middelen van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten 
— uitbetaald  

Totaal (^) 
Middeliandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Tolaal (5) 
Afrika. Carìbisch gebied, Stille Oceaan 
en landen en gebleden overzee 
un middelen van de Europese Economische Gemeenschap 

Overeenkomsten van Jaoende 1 en II 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Risicodragend kapitaal, uitbetaald  
Totaal (®) 

Overeenkomsten van Lomé I en II 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen ... 
— uitbetaald  

Totaal (^) 
Totaal generaal 

1 988 341 853 

382 395 392 
4 757 896 039 

295 986 908 

79 444 129 
209 555 871 
289 000 000 

3 000 000 
5 000 000 
8 000 000 

104 806 250 
104 806 250 

1 267 760 

161 410158 
209 129 002 

S 140 291 431 

295 986 908 

297 000 000 

106 074 010 

1 858119 755 

638 666 192 
4034 101 208 

313 636 265 

89 960 576 
190 339 424 
280 300 000 

3 000 000 
5 000 000 
000 000 

70 699 
110113 937 
110 184 636 

1 244 382 

127 393 828 
179 612 946 

4 672 767 400 

313636 265 

288 300 000 

370 539 160 
8 198 233 362 

III 429 018 

307 006 774 
7 551 259 212 

Pro momorl·: 
Door de Commissie verstrekte leningen legen bijzondere voorwaarden. waarvan de mvordenng door de E.E.G. is opgedragen aan de Bank 
a) uilbelaald en nog met afgeiost bedrag krachiens de overeenkomsten van Lome I et II op 31 12 1985: 598 273 563. 31. 12 1984 481 859 133. 
b) uitbetaald en nog mei algelost bedrag krachtens de protocoiien met de Mtddeiiandse-Zeelanden op31. 12. 1985: 76 767 195; 31. 12 1984 : 59 070 731. 

(^) De Speciale Sectie is op 27 mei 1963 ingesteld door de Raad 
van Gouv erneurs; sinds zijn besluit van 4 auguslus 1977 is het 
doel ervan verruimd tot het beheer van transacties die voor reke-
ning en In opdracht van derden worden verriebt. 

(^) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
verstrekte kredieten in het kader van de besluiten van d e Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 29 maart 1977 (77/271/ 

Euratom) en van 15 maart 1982 (82/170/Euratom) betreffende de 
financiering van kerncentrales tot een bedrag van in tolaal 
2 000 miljoen: 

bij: koersaanpassingen 
af; aflossingen 

1 976 391 633 
+ 120 586 714 
- 108 636 494 

1 988 341 853 
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Credit 31.12.1985 31. 12. 1984 

In beheer ontvangen middelen 
Voor rekening van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie  
Europese Economische Gemeenschap: 
— Nieuw communautair leningsinstrument  
— Financiëte protocollen met de Middellandse-Zeelanden . . . 
— Overeenkomsten van Jaoende I en II  
— Overeenkomsten van Lomé I en II  

Voor rekening van de Lid-S taten  
Totaal 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuw communautair leningsinstrument  
Protocollen Middellandse-Zeelanden (kredieten en risicodragend 
kapitaal)  
Overeenkomsl van Jaoende II  
Overeenkomsten van Lomé I en II (risicodragend kapitaal) . , . 

Totaal 
Totaal generaal 

1 988 341 853 

4 757 896 039 
214 555 871 
106 074 010 
209 129 002 

382 395 392 

82 444 129 

161 410158 

7 275 996 775 
295 986 908 

7 571 983 683 

626 249 679 ; 
8 198 233 362 ̂ 

1 858119 755 

4 034 101 208 
195 339 424 
III 358 319 
179 612 946 

638 666192 

92 960 576 
70 699 

127 393 828 

6 378 531 652 
313 636 265 

6 692 167 917 

859 091 295 
7 551 259 212 

(3) Oorspronkelljk bedrag der voor rekening en risico en In  
opdrachi van de Europese Economische Gemeenschap verstrek- 
te kredieten in het kader van 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 ), 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: 5 072 673 262 
bij: koersaanpassingen 
af: annuleringen 

afiossingen 
52 540 739 

110 686 791 

+ 230 845 699 

- 163 227 530 
5 140 291 431 

e*) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering  
van projecten inTurkije: 370 215 000 
bij: koersaanpassingen + 18 414 008 
af: annuleringen 215 000 

afiossingen 92 427 100 - 92 642 100 
295 986 908 

(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-landen, 
de Machrak-landen, Malta, Cyprus, Turkije en Griekenland (10  
miljoen alvorens het land op 1 januari 1981 toetrad tot de E.E.G.): 

297 000 000 

(6) Oorspronkeli|k 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.—LG.O.): 
— leningen tegen bijzon-

dere voorwaarden 139 483 056 
— risicodragend kapitaal 2 502 615 141 985 671 
bij: 
— gekapitaliseerde rente 1 178 272 
— koersaanpassingen 5114 727 + 6 292 999 
af: 
— annuleringen 1 573 609 
— afiossingen 40 631 051 - 42 204 660 

106 074 010 

(^) O orspronkelljk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek
te m iddelen ter financiering van projecten in de landen In Afrika,  
het Caribische gebied en de Stille Oceaan, alsmede in de lan 
den en gebieden overzee (A.C.S.-landen/L.G.O.): 
— voorwaardelijkeenach-

369 255 000 tergestelde leningen 
— deelnemingen 
— converteerbare obliga-

ties 

bij; 
— gekapitaliseerde rente 
af: 
— annuleringen 
— afiossingen 
— koersaanpassingen 

11 323 510 

2 499 606 383 078116 

11 371 

6 270 855 
4 812172 
1 467 300 - 12 550327 

370 539 160 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1985 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Inkomsten 1985 1984 

Rente en provisle over verstrekte kredieten 

Rente en provisle over beleggingen 

Beheersprovisle (zie noot I)  

Overige baten (zie noci L)  

Koersverschilien  

2 937 209 467 

199 484 300 

15 565 292 

39 350 295 

3191 609 354 

2 719 196 226 

242 226 951 

15 376 864 

43 544 224 

1 175 879 

3 021 520 144 

Kosten 

Administratiekosten (zie noot K)  

Rente en kosten van ieningen o/g 

Afschrijving op emissiekosten en aflossingspremies 

Overige iasten (zie noot L) 

Afschrijvingen 
— netto aangeschafte Inventarle 
— gebouw 

Koersverschilien 

55 770 557 

2 582 625 671 

59 916 231 

1 368 962 

2 931 193 
1 667 000 

219 234 

49 394 559 

2 478 616906 

49 924 062 

147 299 

1 788 859 
1 667 000 

2 704 498 848 2 581 538 685 

Bedrijfsresultaat 

Koersverschil ontstaan door herwaardering van het eigen ver 
mögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aan-
gepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten (zie noot J) 

Buitengewone bate (zie noot M)   

Saldo (zie noot Ν)  

487110 506 

- 10 213 093 

+ 38 892 516 

515 789 929 

439 981 459 

- 5162 453 

434 819 006 
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1985 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

1985 1984 

Herkomst der middelen 
Saldo verlies- en winstrekening  
Posten zonder gevo lgen voor de liquiditeit: 
Afschrijving op gebouw en van de netto aangeschafte inventaris 
Afschrijving op emissiekosten en aflossingspremies  
Toeneming van de post „te betalen en vooruitontvangen rente en  
provisie"  
Toeneming van de post „te ontvangen rente en provisie" ....  

Overige posten: 

Opgenomen leningen  
Afiossing op verstrekte kredieten  
Door de Lid-Staten gestört kapitaal  
Koersaanpassingen op verstrekte kredieten  
Daling (toeneming) van de post „Diverse rekeningen" (actief) . . 

515 789 929 

4 598193 

59 916 231 

43 559 049 

83 350 025 

434 819 006 

3 455 859 

49 924 062 

198 055 723 

135 631 650 

540 513 377 

5 875 566 869 

1 851 850 634 
135 000 000 

2015164 031 

8 955 906 

550 623 000 

4 234 985 710 

1 561 393 563 

135 000 000 

- 1 499 027 449 

- 26 658 459 
Totaai 10 427 050 817 4 956 316 365 

Besteding der middelen 
Netto uitbetalingen op kredieten  
Aflossingen op leningen o/g  
Emissiekosten en aflossingspremies  
Terreinen, gebouwen en inventaris  
Koersaanpassingen op leningen o/g  
Toeneming van het saldo betreffende kapitaalverrekeningen me  
de Lid-Staten  
Daling van de som der posten „Diverse crediteuren", „Diverse 
rekeningen" (passief) en „Pensioenfonds van het personeel", als 
mede van het saldo betreffende rentesubsidies  
Toeneming (daling) van de posten „Kas en banken" en „Schatkist 
papier. Wissels en schuldbrieven in portefeuille"  

6 397 737 379 
1 788 216394 

71 345 058 
2 931 193 

1 807 593 508 

3 335 973 

268 959 700 

86 931 612 

5 200105 323 

1 325 239 331 

127 517 176 
1 788 859 

1 521 370 609 

439 964 

201 718 210 

379 121 889 
Totaal 10 427 050 817 4 956 316 365 

Bijlage A — Overzicht van de kapitaalrekening 
per 31 december 1985 
in duizenden Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Gestort kapitaal 
Geplaatst Voldaan op  

kapitaal V) Stortingsobiigo (2) 31. 12. 1985 Nog te voidoen V) Toiaai 

Duitsland 3 150 000 2 829 375 261 562,5 59 062,5 320 625 
Frankrijk 3 150 000 2 829 375 261 562,5 59 062,5 320 625 
Verenigd Koninkrljk .... 3 150000 2829375 261 562,5 59062,5 320625 
Italie 2 520 000 2 263 500 209 250 47 250 256 500 
België 829500 745068,75 68878,125 15553,125 84431,25 
Nederland 829500 745068,75 68878,125 15553,125 84431,25 
Denemarken 420 000 377 250 34 875 7 875 42 750 
Griekenland 225 000 202 097,5 18 683,75 4 218,75 22 902,5 
lerland 105000 94312,5 8718,75 1 968,75 10687,5 
Luxemburg 21 000 18 862,5 1 743,75 393,75 2 137,5 

Totaal 14 400 000 12 934 285 1 195 715 270 000 1 465 715 

(t) Bij zijn besluit van 15 juni 1981 heeft de Raad van Gouverneurs het gepiaatste kapitaal met ingang van 31 december 1981 verhoogd van 7 200 000 tot thans 14 400 000,  
De Lid-Staten störten in hun eigen valuta 7.5% van de kapitaaiverboging. d.w.z. de tegenwaarde van 540 000, en wel in acht gelijke termijnen van 67 500 op 30 aprii en  
31 Oktober van de jaren 1984—1987. Het bedrag van 270 000 vertegenwoordigt de vier termijnen die in jaren 1986/87 zullen worden voldaan. 

(2) Storting kan door de Raad van Bewind worden verlangd. indien dit noodzakelijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geldgevers te voidoen.  
P.M.; Het gepiaatste kapitaal is met ingang van 1 januari 1986 v erhoogd van 14 400 000 tot 28 800 000; deze verhoging omvat niet aiieen verhoogde bijdragen van de  
bestaande Lid-Staten (besiuit van de Raad van Gouverneurs van 11 j uni 1985). maar tevens de deeinemingen van de twee nieuwe Lid-Staten Spanje en Portugal (zie het 
overzicht van de kapitaalrekening per 1. 1. 1986 op biz. 106.). 
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Bijiage Β — Specificatie van de kredietverlening 
per 31 december 1985 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Aantal 
Verstrekte 

kredieten C) (2) (3) 
Nog te  
betalen Uitbetaald % 

1 Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap en daarmee gelijkgestelde projecten eiders (*) 
Duitsland  . .. 38 563 767 843 18316193 545 451 650 1,73 
Frankrijk  ... 215 4 411 211 236 193 759 489 4 217 451 747 13,56 
Verenigd Koninkrijk  ... 311 5 336 525 074 45 536 652 5 290 988 422 16,40 
Italie  . . 720 13 106 848 441 813 466 717 12 293 381 724 40,29 
België  ... 23 669 783 664 — 669 783 664 2,06 
Nederland  ... 7 84 726 659 12 188 532 72 538 127 0,26 
Denemarken  ... 96 1 176 590 241 . 16 589 750 1 160 000 491 3,62 
Griekenland  ... 114 1 671 933 791 19 148 300 1 652 785 491 5,14 
lerland  ... 134 2 054 449 182 56 018 094 1 998 431 088 6,32 
Luxemburg  ... 2 17 702 949 — 17 702 949 0,05 
Eiders  . , , 7 203 744 221 — 203 744 221 0,63 

Totaal 1 667 29 297 283 301 1 175 023 727 28122 259 574 90,06 

2. Kredieten voor projecten bulten de Gemeenschap 
Nieuwe Lid-Staten sinds 1.1. 1986 

Portugal 38 639 889 278 238 061 280 401 827 998 
Spanje 29 546 643 456 30 465 000 516 178 456 

Middellandse-Zeelanden 
Joegoslavië 6 311 110 433 165 075 000 146 035 433 
Egypte 8 172 118 459 77 212 611 94 905 848 
Marokko 8 145 291 835 48 556 677 96 735 158 
Algerije 3 94 403 455 61 828 400 32 575 055 
Turkije 9 91 280 906 — 91 280 906 
Syrie 4 81 334 405 48 158 870 33175 535 
Tunesië 10 66 414 655 22 230 860 44 183 795 
Cyprus 3 46 314 309 26 764 330 19 549 979 
Jordanië 10 43815594 12963918 30851 676 
Libanon 7 34 309 411 — 34 309 411 
Malta 1 1 960 820 ~ 1 960 820 

A.C.S.-landen/LG.O. 
Kameroen 13 116 475 118 62 611 218 53 863 900 
Ivoorkust 20 105 833 356 36 180 684 69 652 672 
Kenya 11 84 431 336 29 905 775 54 525 561 
Nigeria 3 77 658 542 44 212 000 33 446 542 
Rapua-Nieuwguinea 3 54 563 510 45 556 000 9 007 510 
Fiji 5 50 895 651 16 000 000 34 895 651 
Trinidad en Tobago .' 5 40 550 439 28 793 200 11 757 239 
Zarribia 4 36 942 209 648 000 36 294 209 
Zimbabwe 2 34768660 23352557 11 416103 
Botswana 5 33 427 841 16 642 237 16 785 604 
Senegal 5 32 902 669 — 32 902 669 
Gabon 4 32 451 561 9 014 272 23 437 289 
Kongo 3 28118 904 26 470 301 1 648 603 
Mauritanie 1 24 757 658 — 24 757 658 
Togo 4 22 665 521 659 526 22 005 995 
Malawi 5 17 775 922 7 500 000 10 275 922 
Swaziland 3 15 779 998 — 15 779 998 
Mauritius 5 14 892 855 1 446 000 13 446 855 
Barbados 4 14 751 688 6 620 000 8131 688 
Ghana 2 14 041 534 — 14 041 534 
Benin 1 13 500 000 13 500 000 — 
Niger 3 13 107 433 — 13107 433 
Zaïre .... 1 12 104548 4 194316 7910232 
Guinee 2 11 036 664 4 079 041 6 957 623 
Liberia 3 9 321 300 1 201 000 8120 300 
Nieuwcaledonië 2 8 832 138 — 8 832 138 
Burkina Faso 1 7 419 774 — 7 419 774 
Nederlandse Antillen 1 7 100 000 7 100 000 — 
West-Afrika 1 4 936 351 3 000 000 1 936 351 
Jamaica 1 4 002 265 2 284 894 1 717 371 
Frans Polynesië 1 4 000 000 4 000 000 — 
Caymaneilanden 1 2 840 618 — 2 840 618 
Midden-Afrika 1 2 600 000 2 600 000 — 
Belize 1 1 848 121 365 000 1 483 121 
Garibisch gebied 1 1 575 943 — 1 575 943 
Montserrat 1 900 000 900 000 — 
Tanzania 1 661 215 — 661 215 

Totaal 266 3 234 358 358 1 130 152 967 2 104 205 391 
Totaal generaai 1 933 32 531 641 659 2 305 176 694 30 226 464 965 

C) Transacties krachJens artike! 18, lid 1. 2e alinea, van de Statuten, betreffende projecten op hei Noorse continentale plat, in Oosienrijk en in Tunestë 

1,97 
1.68 

0,96 
0,53 
0,45 
0,29 
0,28 
0,25 
0,20 
0,14 
0,13 
0,10 
0,01 

0,36 
0,32 
0,26 
0,24 
0,17 
0,16 
0,12 
0,11 
0,11 
0,10 
0,10 
0,10 
0,09 
0,08 
0,07 
0,05 
0,05 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

9,94 
100,00 
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(^) Geidsoorten waarìn vorderlngen uit hoofde van verstrekte 
kredieten iuldan: 

Bed rag: 
16 531 270 778 

.... 13 695 194 187 
Geidsoorten van de Lid-Staten 
Andere geidsoorten 
Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten 
Bit: 
nog te betalen 
op kredieten met in de financieringsovereen-
komst vastgelegde rente en valutasamenstel-
iing 
op kredieten met I n de financieringsovereen-
komst vastgelegde rente, in door de Bank te 
klezen valutasamenstelling 
op kredieten met open renteclausule, waarbij 
de Bank rente en vaiutasamenstelling kan 
kiezen 

30 226464 965 

465 087 825 

1 071 626833 

768 462 036 
2 305 176 694 

32 531 641 659 

Vervalkalender der uitstaande kredieten (in duizenden Ecu) 
Vervalperiode per 

31.12.1985 
Vervalperiode per 

31. 12. 1984 
1986 . . . . . 2 042 774 1985 . . . . 1 812 437 
1987 . . . . . 2 396 715 1986 .. . . 2135 726 
1988 . . . . . 2 680 373 1987 . . . . 2460106 
1989 . . . . . 2 969 886 1988 . . . 2 577 739 
1990 . . . . . 3135069 1989 . . . .2 790 660 
1991 tot 1995 . .13 511053 1990 tot 1994 . 12 868 977 
1996 tot 2000 . .5 054 661 1995 tot 1999 . 4 871 814 
2001 tot 2005 . . 696 264 2000 tot 2004 629 333 
2006 tot 2009 . . 44 846 2005 tot 2009 45 249 
Totaal . . . . . 32 531 641 Totaal . . . .30 192 041 

2. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé I 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . 
Overige  

3. 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 (artikel 
59) 

310 621 587 
8 760280 

319 381 867(111) 

549 210 143 
17 440 619 

40 000 000 
606 650 762 (IV) 

4. Kredieten toegekend krachtens de  
financiële samenwerkingsovereenkom-
sten van de E.E.G. met de landen in 
het Middellandse-Zeegebied 
Kredieten onder garantie van de oor-
spronkeiijke zes Lid-Staten van de 
E.I.B 3012 230 
Kredieten onder E.E.G.-garantie . . 99 203338  
Kredieten aan de deelnemende landen  
of onder hun directe of indirecte garan
tie 2 008 204882(V) 
Overige 164 466 566 (V) 

2 274 887 016 
3 234 358 358 

Totaal 32 531 641 659 

(!) Sommige kredieten zi/n voorzten van verscheidene soorten garanties tegetij· 
kertijd. 
(II) De door de zes oorspronkelijke Lid-Staten atgegeven borgtochten ter dek-
king van aite risico's in verband met deze verbintenissen belogen Ecu 24 430695. 
(III) De door de Lid-Siaten atgegeven borgtocbten ter dekkmg van aile risico's in 
verband met deze verbintenissen t>elopen Ecu 114 642 500. 
(IV) De door de Lid-Slaten atgegeven borgtochten ter dekking van aile risico's in 
verband met deze verbintenissen beiopen Ecu 460061000. 
(V) De door de E.E.G. atgegeven borgtocht ter dekking van aite risico's in ver 
band met deze verbintenissen, met inbegrip van de verbintenissen uit hoofde van 
de kredielverienmg m Griekeniand voor dit land loetrad lot de E.E.G. ad 
223017 153. beloopl m tolaal t 879042400. tegenover 1574 W7400eind 1984. 
De borgen zi/n gehouden hun eventueie verphchtingen te votdoen op t>asis van 
de koersen voor de omrekening van de Ecu in de geidsoorten waarin de kredie
ten aan geldnemers zi/n uifbetaaid, geldende op de dagen der uitbetaUng. 

(^) Spectficette van de verstrekte kredi eten near de voornaam· 
ste, erop gegeven garanties per 31 december 1985 (I) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap (en 
daarmee gelijkgestelde projecten elders) 

Kredieten aan Lid-Staten of door hen 
gegarandeerd  
Kredieten aan overheidsinstellingen in 
Lid-Staten of door hen gegarandeerd . 
Kredieten aan of onder garantie van 
financiële instellingen (banken, instel-
lingen voor kredietverlening op lange 
termijn, verzekeringsmaatschappijen) . 
Kredieten onder garantie van over-
heids- of semi-overheidsbedrijven In 
Lid-Staten (met uitzondering van finan
ciële instellingen)  
Kredieten onder hypothecair verband . 
Kredieten onder garantie van particu
lière ondernemingen (met uitzondering 
van financiële instellingen) .... 
Overige  

21 989 586 537 (V)  

4 667 134 255 

970 916 227 

242 465431 
176 034144 

688 232 837 
562913 870 

29 297 283 301 

Β. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
1. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Jaoende I 
Kredieten aan de deelnemende landen 
of door hen gegarandeerd 31 790911 
Overige 1 647 802 

33 438 713(11) 

(3) Oorspronkellj k bedrag van de verstrekte 
kredieten, berekend tegen de koersen die 
golden op de data van ondertekening van 
de betreffende overeenkomsten: 
Bij: 
koersverschillen 

Af: 
opzeggingen en annuleringen . 
aflossingen op de hoofdsom 
aandeel van derden in kredieten 

Verstrekte kredieten .... 

39 008 866 247 

+ 3 034 892 793 
42 043 759 040 

360 562 562 
8 927 654 236 

223 900 583 
- 9512 117381 

32 531 641 659 

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. op 31. 12. 1985 36 000 000 000  
— met te boven mag gaan, bedroeg op deze datum: 
uitstaande kredieten 32 531 641 659 

garanties: 
wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten 23 055 507 
wegens door derden verstrekte kredieten . . 512 253 660 
wegens deelnemingen van derden aan kre-
dieltransacties van de Bank 223 900 583 

759 209 750 
Totaal der uitstaande kredieten en garanties . 33 290 851 409 
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Bijiage C — Overzicht van de opgenomen leningen 
per 31 december 1985 
in Ecu — zie de nolen bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Leningen op korte termljn 

Geldsoort per 31. 12. 1984 

Hoofdsom 

per 31. 12. 1985 
Gewogen gemiddelde 

rentevoet 

Ecu 
VS $ nominale waarde 
af: netto-disconto 

100 000 000 
. . 189 085 848 
. , - 1 555 656 

100 000 000 
563 109 355 

- 3 726 227 

8,63 
8.06 

Totaal 287 530 192 659 383 128 

Leningen op middellange en lange termljn 
Mutaties gedurende het boekjaar Hooldsom per 31. 12. 1985 

Gewogen 
Hoofdsom per gemiddelde 

Geldsoort 31. 12. 1984 Nieuwe lemngen Aflossingen Koersaanpassingen Bed rag (1) rentevoet Vervaltermiinen 

eurco (2) ... 73 288 626 705 132 660 766 -F 73 274 260 8,13 1986/1989 
Ecu 872 948 000 720 000 000 — — 1 592 948 000 10,47 1986/1999 
DM 4 577 384 844 673 583 629 188 063 406 109 566 537 + 5172 461 604 8,04 1986/2001 
Ffr 983 737 131 368 561 974 40 589 459 22 195 870 + 1 333 905 516 13,40 1986/1997 
e  922 083 780 217 690 154 9 561 267 14 166 720 _ 1 116 045 947 11,68 1986/2004 
lire 188 543 797 342 027 251 17 686 473 21 082 959 — 491 801 616 12,75 1986/1995 
Bfr 626 823 140 170 461 607 80 920 343 2 531 329 718 895 733 11,48 1986/2000 
f 2 415 860 720 424 299 514 147 239 877 61 726 253 + 2 754 646 610 9,30 1986/2004 
Deense Kr. . . — 31 296 750 — 123 233 + 31 419 983 12,00 1985/1995 
lers £ . . . . — 20 950 803 (3) — 56 982 + 21 006 785 11,50 1986/1995 
Luxfr 226 046 028 40 036 464 18341 912 489 906 -1- 248 230 486 10,39 1986/1995 
VS$ . . . . 9 390 183 789 1 259 417 539 (3) 914 713 597 1 922 817 670 — 7 812 070 061 11,30 1986/2000 
Zwfr 2 078 806 506 354 795 609 194 362 457 5 725 369 — 2 233 514 289 6,18 1986/1996 
Libanees £ . . 1 074 018 — 584 618 489 400 — — — — 
yen 2 454 726 709 621 267 802(3) 169 835 741 960 479 + 2 907 119 249 8,00 1986/2000 
0. sch 93 897 637 — 3 745 915 1 874 880 + 92 026 602 8,02 1986/1993 
Can. $ . . . . 85 551 737 80 144 645 (3) — 40 736 676 - 124 959 706 12,06 1991/1995 

Totaal .. .. 24 990 956 462 5 324 533 741 1 786 350 197 1 804 813 559 — 26 724 326 447 
Aflossings-
premies . . . 16 076 509 1 866 197 2 779 949 — 11 430 363 

Totaal generaal 25 007 032 971 5 324 533 741 1 788 216 394 1 807 593 508 26 735 756 810 

(1) Dit de onderstaande label blijkt, welke bedragen nodig zijn voor de aflossingen op leningen o/g op middellange en lange termijn (in duizenden Ecu) 

1986 .... 
1987 .... 
1988 .... 
1989 .... 
1990 .... 
1991 tot 1995 . . 
1996 toi 2000 . . 
2001 tot 2005 . . 

Totaal 

31. 12. 1985 31. 12. 1984 
1 525 839 1985 .... 1 400 429 
2 022 956 1986 . . . . 1 554 618 
2 146 291 1987 .... 2 336 083 
2 255 025 1988 . , . . 2 438 182 
3 154 209 1989 . . , . 2 447 151 

13 519 973 1990 tot 1994 .... . . . . 12961 006 
1 845 811 1995 tot 1999 .... .... 1 561 096 

265 653 2000 tot 2004 .... .... 308468 
26 735 757 Totaal 25 007 033 

(2) Een eurco is de som van bepaalde onveranderlijke bedragen die luiden in geldsoorten van 9 Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap, te weten 1 eurco 
- DM 0.9 + Ffr. 1.2 + £ 0,075 + lire 80 + ! 0,35 + Bfr. 4,5 + Oeense kr. 0,2 + lers £ 0,005 + Luxfr. 0,5. 

(3) In 1985 zijn verschillende vastrentende leningen, luidende in VS $, Can.S en yen, geswapt met VS $ legen variabele rente; de vastrentende iening in lers £ i s geswapt 
met een lening in dezelfde valuta legen variabele rente. 

Bijlage D — Vorderingen  
op Lid-Staten en bedragen, 
verschuldigd aan Lid-Staten 
wegens kapitaalverrekeningen 
per 31 december 1985 

in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Toepassing van de in noot A bedoelde wisseikoersen ieidt over-
eenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van de Statuten tot aanpas-
sing van de bedragen die de Lid-Staten in hun eigen geldsoor
ten hebben gestört uit hoofde van hun deelneming in het kapitaal 
van de Bank. 

De door de Bank te vorderen of verschuldigde bedragen zijn de  
volgende; 

Vorderingen op: Verenigd Koninkrijk 9 901 379 
Griekenland 3219814 

13 121 193 

Verschuldigd aan: Duitsland 3178 779 
Frankrijk 1 691 967 
Italië 611 456 
België 1 216 386 
Nederland 1 650 405 
Denemarken 541 184 
lerland 126 118 
Luxemburg 31059 

9 047 354 
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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 positieve ol negatieve zin — 
dan blijven de aanpassingsbedragen geboekt op de niet-rente-
dragende aanpassingsrekeningen. 

Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 december 1985 — in Ecu 

Moot A - De belangrijkste waarderlngsgrondelagen 

1. Omrekeningskoersen. 
Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van haar Statuten gebruikt de  
Bank voor het bijhouden van de kapitaalrekening van de Lid-Sta-
ten en voor het opmaken van haar jaarrekeningen een rekeneen-
heid welke identiek is aan de Ecu die in gebruik is bij de Euro- 
pese Gemeenschappen: de Ecu is gelijk aan de som van de  
volgende bedragen in nationale valuta's van de Lid-Staten; 
DM 0,719 Bfr. 3,71 
e 0,0878 Luxfr. 0,14 
Ffr. 1,31 Deensekr. 0,219 
lire 140 lers £ 0,00871 
f 0,256 drachme 1,15 
De koersen voor de omrekening van de nationale valuta's van de  
Lid-Staten in de Ecu worden berekend aan de hand van de  
marktkoersen en dagelijks gepubliceerd in het Publikatieblad van 
de Europese Gemeenschappen. 
Deze koersen worden bovendien eveneens toegepast bij de  
omrekening van alle andere valuta's die de Bank bij haar werk-
zaamheden gebru ikt; gebruikt worden niet alleen de valuta's van 
de Lid-Staten en de Ecu, maar ook niet-communautaire valuta's. 
De van haar kapitaal, de opgenomen leningen en gecumuleerde 
reserves afkomstige middelen in verscheidene valuta's worden  
door de Bank in deze zelfde valuta's in kas gehouden, belegd of 
gebruikt voor haar kredietverlening. Soms wordt de opbrengst 
van leningen omgezet in andere valuta's, maar de Bank sluil 
altijd tegelijkertijd valutatermijncontracten af om de oorspronkelij-
ke valuta's i n de gewenste omvang en op het gewen ste moment 
weer ter beschikking te krijgen. 
Voor het opmaken van de balans per 31 d ecember 1985 en 1984 
zijn dientengevolge de volgende wisseikoersen toegepast; 

1 Ecu - 1985 1984 

Duitse mark 2,18386 2,23176 
Franse frank 6,70474 6.83069 
Pond sterling 0,615334 0,609846 
Italiaanse lire 1 489,94 1 371,10 
Spaanse peseta 136,519 122,860 
Belgische frank 44,645 44,7168 
Nederlandse gulden 2,46133 2,51853 
Deense kroon 7,95672 7,98805 
Drachme 131,200 91,0428 
Portugese escudo 140,736 120,344 
lers pond 0,714055 0,715023 
Luxemburgse frank 44,645 44,7168 
V.S. dollar 0,887927 0,708946 
Zwitserse frank 1,84023 1,8383 
Libanees pond 16,0715 6,28481 
Japanse yen 178,207 178,052 
Oostenrijkse schilling 15,3523 15,6677 
Canadese dollar 1,24088 0,935808 
CPA-frank 335,237 341,535 

Bij de omrekening van de activa en de passiva van de Bank in 
Ecu kunnen verliezen of winste n 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 le vorderen of aan deze verschuldigd zijn 
wegens kapitaalverrekeningen overeenkomstig artikel 7. 

2. Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 

Schatkistpapier, kasobligaties en obligaties zijn doorgaans 
gewaardeerd tegen aankoopkoers, doch met hoger dan de  
nominale waarde, dan wel beurswaarde, indien deze lager was. 

3. Verstrekte kredieten 

De verstrekte kredieten zijn in de balans onder de activa opge
nomen voor het hi erop uitbetaalde bedrag; het bedrag waarover 
geldnemers nog kunnen disponeren was vroeger vermeid onder 
de passiva, maar word t nu en in het vervolg afgetrokken van de  
totale post „Verstrekte kredieten". 

4. Terreinen en gebouwen 

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen hun aan-
schaffingswaarde, onder aftrek van gecumuleerde afschrijvlngen 
(inclusief een initiële afschrijving op het gebouw Kirchberg). De  
geraamde waarde van dit gebouw wordt over een période van 
dertig jaar lineair afgeschreven. Inventaris wordt afgeschreven in 
het jaar van aanschaffing. 

5. Emissiekosten en aflossingspremies 

Emissiekosten en aflossingspremies worden afgeschreven over 
de gehele looptijd van de betrokken leningen o/g naar rato der  
uitstaande bedragen. 

6. Vooruitontvangen rentesubsidies 

Bij bepaalde kredieten worden rentesubsidies toegekend, waar-
van de gekapitaliseerde waarde bij vooruitbetaling is ontvangen. 
Deze subsidies worden overgeboekt naar de verlies- en winstre
kening naar gelang de rentebedragen worden ontvangen, waar-
op ze betrekking hebben. 

7. Pensioenfonds van het personeet 

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. 

8. Belastingen 

Krachtens het protocol betreffende de voorrechten en immunitei-
ten van de Europese Gemeenschappen. voortvloeiend uit artikel 
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. 

Moot 8 — Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven In porte 
feuille 

Onder dit hoofd vallen: 

schatkistpapier, kasobligaties 
en obligaties, gewaardeerd 
tegen aankoopkoers, doch  
niet hoger dan de nominale  
waarde, dan wel beu rswaarde 
(beurswaarde 1985: 
723 980 677 
beurswaarde 1984: 
595 475 431) 

1985 1984 

699 818 643 577 847 439 
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eigen obligalies, gewaar-
deerd tegen inkoopkoers . . 

Wissels en bankaccepten, 
opgenomen voor de nomina
le waarde  

5 597 156 

160 289 647 
865 705 446 

De splitsing naar looptijd Is als volgt: 

hoogstens drie maanden . . 

tussen drie en zes maanden 

tussen zes en twaalf maan
den  

langer dan twaalf maanden 

158 907 709 

1 569 949 

827 190 
704 400 598 
865 705 446 

5 403 565 

41 931 700 
625 182 704 

23 931 700 

1 767 146 

15 982 878 

583 500 980 
625 182 704 

Noot C — Terreinen en gebouwen 
Het hoofd „Terreinen en gebouwen" op de balans vermeldt de 
boekwaarde (42 235 457) van het gebouw Kirchberg onder aftrek 
van alle verrichte afsch rijvingen (32 235 036). 

Noot D — Deposlto's voor leningen o/g 
Onder dit hoofd zijn opgenomen — met als tegenpost aan de 
creditzijde „Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obliga-
ties" — de vervallen coupons en obligaties die nog niet ter  
incasso waren aangeboden. 

Noot E — Pensioenfonds van het personee! 
Het in d e balans vermelde bedrag van 64 376 775 per 31 decem-
ber 1985 (31. 12. 1984: 49926352) vertegenwoordigt het resul-
taat van de actuariële schatting der volgens het pensioenregle-
ment verworven rechten, vermeerderd met de sinds deze schat
ting gestorte werkgevers- en werknemersbijdragen en verworven 
inkomsten, en verminderd met de sindsdien uitbetaalde bedra-
gen. 
De kosten van het pensioenfonds over 1985, met inbegrip van 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen 12 081 400 (in 
1984: 8 549 025). 

Noot F — Diverse crediteuren 

Onder dit hoofd vallen: 

bankkredieten op körte termijn 

de rekeningen van de Euro- 
pese Economische Gemeen-
schap: 

in verband met verrichtingen 
in het kader van de Speciale 
Sectie en daarop betrek-
king hebbende overlopende 
posten  

in verband met deposito's 

overlopende kosten .... 

1985 1984 

75 025 560 45 087 720 

184 780 227 

16 826 968 

6 204 950 
282 837 705 

343 132 192 

25 535 019 

2 964 217 
416719 148 

Noot G — Diverse rekeningen 
Onder dit hoofd vallen: 
als debetpost 
woningbouwieningen en voor-
schotten aan het personeel 

1985 1984 

26 005 946 22 774 944 

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  

1 308 143 
19 500 522 
46 814 611 

16 841 272 
16 154 301 
55 770 517 

21 614 056 52 934 824 

Noot H — Voorultontvangen rentesubsidles 
a) De post ..Voorultontvangen 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" zijn de bedragen geboekt. die zijn ontvangen 
wegens rentesubsidies bij kredieten welke uit de middelen van 
de E.E.G. zijn verstrekt krachtens de besluiten van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 16 Oktober 1978 (78/870/  
E.E.G.), 15 maart 1982 (82/169/E.E.G.) 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. 
c) Van de in het kader van het E.M.S. ontvangen bedragen is  
een gedeelte voorgeschoten op lange termijn. Dit voorschot is  
geboekt onder het hoofd ,,Te ontvangen w egens in het kader van 
het E.M.S. vooruitbetaalde r entesubsidies". 

Noot I — Beheersprovisle 
Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van het 
beheer, in het kader van de Speciale Sectie, van voor rekening 
en risico en in opdracht van de Lid-Staten en de Europese 
Gemeenschappen verstrekte kredieten. 

Noot J — Koersverschlllen ontstaan door herwaardering van 
het eigen vermögen van de Bank, voorzover de waarde daar-
van niet Is aangepast uit hoofde van artlkel 7 van de Statuten 
Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen bij de 
opstelling van de balans per 31 december 1985 leidt tot een 
negatief herw aarderingsverschil van 10 213 093 (in 1984: negatief 
verschil van 5 162 453). Bij deze herwaardering blijft buiten 
beschouwing het nettovermogen. voor zover luidende in de geld-
soorten van de Lid-Staten en overeenkomende met hun in natio
nale valuta's gestorte aandelen in het kapitaal van de Bank, 
waarop de periodieke aanpassing krachtens artikel 7 van de Sta
tuten van toepassing is (zie bijlage D). 

Noot Κ — Adminlstratiekosten 
Onder dit hoofd zijn geboekt: 
Personeelskosten 1985 1984 
Salarissen  35 578 303 32 261 588 
Sociale voorzieningen . . . 9 687 397 7 571 058 
Overige  2 243 295 2 234 588 

47 508 995 42 067 234 
Algemene onkosten .... 8 261 562 7 327 325 

55 770 557 49 394 559 

Op 31 december 1985 omvatte het personeel 673 personen (op 
31 december 1984: 638 personen). 
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Noot L — Overige baten en lasten 
Hei hoofd „Overige baten" omvat: 

boekwinsten op transacties met  
schalkistpapier, Wissels en  
schuldbrieven in portefeuille . . 

koerswinsten op schatkistpapier, 
Wissels en sctiuldbrieven in porte 
feuille   

1985 1984 

andere baten 

Het hoofd „Overige lasten" omvat: 
koersverliezen op schatkistpapier, 
Wissels en schuldbrieven in por 
tefeuille   
overige lasten:  

39 229 635 

120 660 

39 350 295 

1 235 813 
133 149 

1 368 962 

41 297 242 

1 731 993 

514 989 
43 544 224 

147 299 
147 299 

Noot M — Bultongewone bete 
De buitengewone bate van 38 892 516 belreft de overboeking 
van een voorziening naar d e verlies- en winstrekening. De voor-
ziening was gevormd met het oog op eventuale uitgaven, die 
zieh e chter sinds het besluil dat de Raad van Gouverneurs op 
voorstel van de Raad van Bewind op 30 december 1985 heeft 
genomen niet meer kunnen voordoen. 

Noot Ν — Reserves en voorziening; bestemming van het saido 
van de verlies* en winstrekening 
De Raad van Gouverneurs besloot op 11 juni 1985 het koersver-
schil ad 5 162 453, ontstaan door herwaardering op 31 december 

1984 van het eigen vermögen van de Bank, voor zover de waar-
de daarvan niet was aangepast uit hoofde van artikel 7 van d e 
Statuten, af te boeken van de voorziening voor koersschommelin-
gen van de Ecu en het bedrijfsresultaat over het boekjaar 1984,  
d.w.z, 439 981 459. toe le voegen aan de aanvullende reserve. 

Overzlcht van de mutatlas In de reserves en voorziening 
gedurende 1985 

Reservefonds  

Aanvullende reserve . . . 

Voorziening voor koers-
schommelingen van de Ecu 

Stand per  
31. 12. 1964 

1440000000 

560617455 

19 632369 
2020449824 

Stand per 
31 12.1965 

Verdeiingvan 
hei saldo van 
de verlies- en  

winstrekening 
over 1984 

— 1440000000 

4399Θ145Θ 1000 596 914 

- 5 162453 14 669916 
434 819 006 2 456266 630 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van Gouver
neurs voor te stellen het koersverschil ad 10 213 093, ontstaan 
door herwaardering op 31 december 1985 van het eigen vermö
gen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aange
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, at te boeken van de 
voorziening voor koersschommelingen van de Ecu en het 
bedrijfsresultaat over het boekjaar 1985. vermeerderd met de bui
tengewone bate, d.w.z. in totaal 526 003 022. toe te voegen aan 
de reserves en voorziening. 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse 

De President van de Eu ropese Investeringsbank 
Luxemburg 

Naar ons oordeel geven bijgaande financiële overzichten een  
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het ver 
mögen van de Europese Investeringsbank per 31 december  
1985 en 1984, en van de resultaîen over de jaren 1985 en 1984,  
alsmede van de herkomst en besteding der middeien m elk van 
deze jaren, in over eenstemming met algemeen aanvaarde grond-
slagen van financiële vers iaggeving, die op bestendige wijze zijn 
toegepast. Onze contrôles van deze overzichten zijn verricht vol-
gens algemeen aanvaarde co ntroiebeginselen en omvatlen der-
halve onderzoek van de administratie tot een zodanige ornvang. 
en zodanige verdere controlemaatregelen als wij in de gegeven 
omstandigheden nodig oordeelden. 

De financiële overzichten waarop onze verkiaring betrekking 
heeft ziin de volgende: 
Balans 
Rekeningen, van de Speciale Sedie  
Verlies- en winstrekening 
Overzicht van de herkomst en besteding der middeien 
Overzicht van de kapitaairekening Bijlage A 
Specificatie van de kredietverlening Bijlage Β 
Overzicht van de opgenomen leningen Bijlage C 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen, verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen Bijlage D 
Noten bij de jaarrekeningen Bijlage E 

Luxemburg, 21 februari 1986 PRICE WATERHOUSE 

101 



Balans van de Bank per 31 december 
(mill Ecu) 

Activa 

^ Verstrekte kredieten 

H Beschikbare middelen 

Ρ Overige activa 

Passiva 

I Opgenomen lentngen 

Ι Kapitaal, reserves en voorzlening 

Overige passiva 

groei der verstrekte kredieten 

groei der opgenomen middelen 

1 000 

.t^.LTD'Jge Zl-jaiaBÉI 
1958 59 60 61 62 6 3 64 65 66 67 68 69 7 0 7 1 72 7 3 7 4 7 5 76 7 7 78 79 8 0 8 1 82 8 3 8 4 8 5 
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Verklaring van het Comité ter contrôle van de  
boekhoudlng 

Het Comité dat krachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van he t règlement van orde van de Europese 
Investehngsbank de regelmatigheld van de verrlchtlngen en van de boeken van de Bank controleert, 

— na inzage van alle boeken en bescheiden waarvan h et Comité het voor de uitoefening van zijn mandaat 
nodig oordeelde om kennis te nemen, 

— na kennisneming van het rapport van Price Waterhouse d. d. 21 februarl 1986, 

gezien het jaarverslag over 1985, de baiane en de rekeningen van de Speciale Beetle per 31 december 1985,  
alsmede de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoais die door de Raad van  
Bewind in zijn vergadering van 13 mei 1986 zijn vastgesteld, 

gezien de artikeien 22, 23 en 24 van het règlement van orde, 

verklaart bij deze; 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1985 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 Beetle 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, 2 juni 1986 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

A. HANSEN Κ. THANOPOULOS J. BREDSDORFF 
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Balans per 1 januari 1986 (^ ) 
in Ecu 

Activa 1.1.1986 31. 12, 1985 

Door de Lid-Staten te störten kapitaal 

Te vorderen als bijdrage aan de reserves en voorzienlng 

Kas en banken 
Direct of binnen hoogstens één )aar opeisbaar ...  
Opelsbaar na minstens één jaar  

Schatkistpapler, wiesele en echuldbrieven in portefeuille 
Met looptijden tot hoogstens één )aar  
Met looptijden langer dan één jaar  

1 362 821 758 
78 033 

161 304 848 
704 400 598 

32 531 641 659 

Vorderingen wegens leningen o/g  

Vorderingen op LId-Staten wegens kapitaalverrekeningen 

Verstrekte kredieten 
Toegekend bedrag  
AI: nog uil te betalen 2 305176 694 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten ί -
Wegens door derden verstrekte kredieten: fl 
1. 1. 1986: 512 253 660: 31. 12. 1985: 512 253 660 ρ ' 
Wegens deelnemingen van d erden aan krediettransacties van de .. 
Bank: 
1.1. 1986: 223 900 583; 31. 12. 1985: 223 900 583 

Terreinen en gebouwen  

Je ontvangen rente en proviele 

Te ontvangen wegens In het kader van het E.M.S. vooruitbetaal-
de rentesubsidles . 

Nog nlet afgescheven emlsslekosten 

Nog nlet afgeschreven aflossingspremles 

Deposito's voor de dienst der leningen o/g  

324 303 678 

9 224 135 

1 400 223 276 

256 872 736 

1 362 899 791 

865 705 446 
91 270 285 

13121 193 

30 226 464 965 

23 055 507 

270 000 000 

42 235 457 

850 455142 

275 594 058 

333 527 813 

690 911 979 

1 362 821 758 
78 033 

161 304 848 
704 400 598 

32 531 641 659 
2 305 176 694 

324 303 678 

9 224 135 

1 362 899 791 

865 705 446 
91 270 285 

13 121 193 

30 226 464 965 

23 055 507 

42 235457 

850 455 142 

275 594 058 

333 527 813 

690 911 979 

Diverse rekeningen 46 814 611 
36 479152 259 

46814611 
35 092 056 247 

(h Zie aanhangsel op biz 106 
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Passiva 1.1.1986 31. 12. 1985 

Kapitaal 
Geplaatst 28 800 000 000 
Stortingsobligo . 26 204 061 724 

Reservefonds . 

Aanvullende reserve .   

Voorziening voor koersschommelingen van de Ecu 

Pensìoenfonds van het personeei  

Verschuidigd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen . . 

Leningen op körte termljn  

Leningen op middellange en lange termljn 
Obligatieleningen i21 403 488 331 
Andere leningen 5 320 838 116 

ψ6 724 326 447 
Aflossingspremies ì 11 430 363 

Diverse credlteuren ; 
Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 
1.1. 1986: 512 253 660:31. 12. 1985: 512 253 660 
Wegens deelnemtngen van derden aan krediettransacties van de 
Bank: 
1. 1. 1986: 223 900 583; 31. 12. 1985: 223 900 583 

Voorultontvangen rentesubsidles 923 047 187 

Voor rekening van derden voorultontvangen rentesubsldies 126 886 507 

Te betalen en voorultontvangen rente en provlsie 

Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obllgatles 

Diverse rekeningen 

BIjdrage in het nog onverdeelde saldo van de verlies- en wlnst-
rekenlng 

Saldo verlies- en winstrekening 

2 595 938 276 

1 564 499 975 
1 087109 011 

15 938 252 

64 376 775 
9 047 354 

659 383 128 

26 735 756 810 
282 837 705 

23 055 507 

1 049 933 694 

1 118 365 480 

690 911 979 

21 614 056 

44 594 328 

51S 789 929 
36 479 152 259 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

21 403 488 331 
5 320 838 116 
26 724 326 447 

11 430 383 

923 047 187 

126 886 507 

1 465 715000 

1 440 000 000 

1 000 598 914 

14 669 916 

64 376 775 

9047 354 

659 383 128 

26 735 756 810 
282 837 705 

23 055 507 

1 049 933 694 

1 118 365 480 

690 911 979 

21 614 056 

515 789 929 
35 092 056 247 

Pro memorie rekeningen 
Speciale Sectie 

In beheer onlvangen middelen 
— voor rekening van de Lid-Stalen  
— voor rekening van de Europese Gemeenschappen ....  

Effecten in onderpan d wegens in opdracht van derden verstrekie 
kredieten  
Effecten in bewaarneming  

295 986 908 
7 275 996 775 

17 560 649 
78 835 310 

295 986 908 
7 275 996 775 

17 560 649 
78 835 310 
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Aanhangset van de balans per 1 januari 1986 

Het geplaaiste kapitaal van de Bank is met mgang van 1 januari 
1986 verhoogd van 14 400 000 000 tot 28 800 000 000. Deze ver-
dubbeling schept ruimte voor een verhoging van de aandelen 
van de tien „oude" Lid-Staten, voor de gelijktrekking van het Ita-
liaanse aandeel in het geplaatste kapitaal met die van Duils land, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (besluit van de Raad van 
Gouverneurs van 11 juni 1985), a lsmede voor de deelnemingen 
van de „nieuwe" Lid-Staten Spanje en Portugal. 

De tien Lid-Staten störten 7,5 % van hun aandeel in de kapitaal-
verhoging, d.w.z. in tolaal 908 III 250, en zulks in twaalf ge lijke 
halfjaarlijkse termijnen van elk 75 675 937,50 telkens op 30 aprii  
en 31 Oktober van de jaren 1988 tot 1993. 

Daarenboven stori Italie wegens de gelijktrekking van zijn aan
deel in het kapitaal een bedrag van 16 875 000 en zulks in vier 
gelijke halfjaarlijkse termijnen van elk 4 218 750 telkens op 
30 aprii en 31 Oktober van de jaren 1986 en 1987. 

Spanje en Portugal störten na toetreding een bedrag ad 
103 379 526, overeenkomend met hun aandeel in hei door de 
Lid-Staten op 1 januari 1986 gestorte kapitaal en zulks in vijf 
gelijke halfjaarlijkse termijnen van elk 20 675 905,2 tussen 30 aprii  
1986 en 30 aprii 1988, evenals een bedrag van 78 513 750, over
eenkomend met hun aandeel in de kapitaalverhoging per 

1 januari 1986, en zulks in twaalf gelijke halfjaarlijkse termijnen 
van 6 542 812,5 telkens op 30 aprii en 31 Oktober van de jaren 
1988 toi 1993. 

Wat het nog te störten deel betreft van de kapitaalverhoging van 
15 juni 1981, zullen Spanje en Portugal naar rato deelnemen in 
de nog te verrichten stortingen volgens de destijds vastgestelde 
stortingskalender. Uit dezen hoofde zullen de twaalf L id-Staten 
nog 293 343 750 störten in vier halfjaarlijse termijnen van elk  
73 335 937,5 en zulks telkens op 30 aprii en 31 Oktober van de 
jaren 1986 en 1987. 

Na hun toetreding zullen Spanje en Portugal eveneens bijdragen 
tot de statutaire reserve, de aanvullende reserve, de aan de 
reserves gelijk te stellen voorzieningen en het naar d e resen/es 
en voorziening over te boeken saldo van de verlies- en winstre-
kening over 1985, zoals deze posten zijn opgevoerd in de goed-
gekeurde balans per 31 december 1985. Deze twee nieuwe Lid-
Staten dragen aan deze posten respectievelijk 7,63888842 % en  
1.00694315 % bi). De voorlopige balans van de Bank per 1 janua
ri 1986 (d.w.z. vo orlopig in afwachting van de definitieve goed-
keuring van de balans per 31 december 1985) en het overzicht 
van de kapitaalrekening per gelijke datum blijken uit de bijge-
voegde staten. 

Overzicht van de kapitaalrekening per 1 januari 1986 
(in duizenden Ecu) 

Gestort kapitaal 

Geplaatst 
kapitaal Stortingsobligo 

Voldaan op  
31. 12. 1985 1986 1987 1988 1989 

te voldoen 

1990 
t/m 1993 0 Totaal 

Duitsland 5 508 725 5 011 195,625 261 562,500 29 531,250 29 531,250 29 484,0625 29 484,0625 117 936,25 497 529,375 
Frankrijk 5 508 725 5 011 195,625 261 562,500 29 531,250 29 531,250 29 484,0625 29 484,0625 117 936,25 497 529,375 
Italie 5 508 725 5 011 195,625 209 250,000 32 062,500 32 062,500 37 359,0625 37 359,0625 149 436.25 497 529,375 
Verenigd Koninkrijk 5 508 725 5 011 195,625 261 562,500 29 531,250 29 531,250 29 484,0625 29 484,0625 117 936,25 497 529,375 
Spante 2 024 928 1 843 594,060 — 46 848,236 46 848,236 29 829,468 11 561,600 46 246,40 181 333,940 
België 1 526 980 1 390 237,750 68878,125 7 776.5625 7 776,5625 8 718,500 8 718,500 34 874,00 136 742,250 
Nederland 1 526980 1 390 237,750 68878,125 7 776,5625 7 776,5625 8 718,500 8 718,500 34 874,00 136 742,250 
Denemarken 773154 703 917,450 34 875,000 3 937,500 3 937,500 4 414,425 4 414,425 17657,70 69 236,550 
Griekenland 414190 377 098,250 18 683,750 2 109,375 2 109,375 2 364,875 2 364,875 9459,50 37 091,750 
Portugal 266922 243 018,914 — 6 175,450 6 175,449 3 932,062 1 524.025 6096,10 23903,086 
lerland 193 288 175 978,900 8 718,750 984,375 984,375 1 103,600 1 103,600 4414,40 17309,100 
Luxemburg 38 658 35 196,150 1 743,750 196,875 196,875 220,725 220,725 882,90 3 461,850 

28 800 000 26 204 061,724 1195 715,000 196 461,186 196461,185 185113,405 164 437,500 657750,00 2 595 938,276 

(I) in vier gelijke lermiinen, eik tot een bedrag als de termijn van 19β9. 
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Groei van de kredietverlening 

De kredietverlening van de Bank is snel gestegen 
van circa 500 miijoen in 1972, aan de vooravond van 
de eerste uitbreiding van de Gemeenschap, tot 3,5  
miljard in 1980 in bijna 7,2 miljard in 1985. Deze 
ontwikkeling wordt geillustreerd door tabel 15 en de 
grafiek 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, 
aismede buiten de Lid-Staten krachtens de verschil-
lende samenwerkingsovereenkomsten. 

Kredietverlening in de Gemeenschap (1981—1985) 
Van 1981 tot en met 1985 heeft de Bank voor eigen  
rekening kredieten en garanties in de Gemeenschap 
verstrekt voor in totaal 21 143,1 miijoen. Hierbij komt 

nog een bedrag van 4 595.9 miijoen uit de middelen 
van het nieuwe instrument. Het totale ter beschik-
king gestelde bedrag beloopt dus 25 739 miijoen. 

Totaal kredietverlening (1959—1985) 

mil). Ecu 
10000 

5000 

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 85 
in lopende prijzen in prijzen van 1985 

voor eigen rekening voor eigen rekening 

voor eigen rekening en 
uit middelen van de Speciale Sectie (^) 

voor eigen rekening en 
uit middelen van de Speciale Sectie (^) 

(1) Builen de Gemeerischap en vanal 1979 eveneens m de Gemeenschap uii het nieuwe instrument. 
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Groei van de kredietverlening 

Onderverdeling naar land 
(zie tabe! 5 en de grafiek hieronder) 

Ruim 60% van de kredietverlening sinds 1981 Is ten  
goede gekomen van de landen met de ernstigste  
regionale Problemen: Italië, Griekenland en lerland. 
Van het in de Lid-Staten toegekende bedrag was  
28 % alleen al bestemd voor Zuid-ltalië. Vervolgens  
komt de kredietverlening In het Verenigd Koninkrijk 
en Frankrijk (ongeveer 29 %) en ten slotte die in de  
overige Lid-Staten. 

Onderverdeling naar economische 
doelstelling 
(zie tabe! 17 en de grafiek hieronder) 

Van de totale kredietverlening In de Gemeenschap 
sinds 1981 was 60% bestemd voor projecten die 
bijdroegen tot de regionale ontwikkeling. De krediet
verlening voor projecten die beantwoordden aan de 
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communautaire energiedoelstellingen is vooral 
gegaan naar de ontginning van interne energie-
bronnen en naar projecten die rationeel energiever-
bruik beoogden. Grote bedragen zijn ook gegaan 
naar infrastructuur ter verbetering van de verbin-
dingen tussen de Lid-Staten, milieubeschermings-
projecten en naar de modernisering van bedrijven. 
vooral het midden- en kleinbedrijf. 

Onderverdeling naar sector 
(zie tabe! 19 en de grafiek hiernaast) 

De kredietverlening in de produktieve sectoren 
beliep 7 miljard, hetgeen vooral het gevolg was van 
de omvang van de globale kredietverlening ten  
behoeve van het midden- en k leinbedrijf. Uit derge-
lijke kredieten zijn circa 13 500 bedragen voor kleine  
industriële projecten en 2 000 bedragen voor 
projecten in de landbouw en de dienstensector 
toegewezen. 

De kredietverlening voor de energiesector bedroeg 
9 miljard en die voor de infrastructuur op het gebied 
van het vervoer en de telecommunicatle 9,7 miljard. 
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Tabel 15; Kredietverlening van 1959 tot 1985 
(milj. Ecu) 

Binnen d e Gemeenschap Bülten de Gemeenschap 

Kredieten 
Voor eigen in opdracht Nieuw Voor eigen Uit begrotings-

Totaal rekening en garanties instrument rekening middeien 

1959-1980 17 177,0 14 079,3 242,3 474.6 1 537,0 843.8 
gemiddeld 
perjaar 780,8 640,0 U,0 21,6 69,9 38,5 
1981 3 821,9 2 523,8 282,1 539,8 386,4 89.8 
1982 4 688,6 3 446.0 — 791,1 410.2 41,3 
1983 5 923,4 4 145.9 97,6 1 199,6 427.2 53,1 
1984 6 897,1 5 007,0 — 1 181,8 620,7 87,6 
1985 7 184,6 5 640,7 — 883,7 584,3 75,9 

Totaal 45 692,8 34 842,6 622,1 5 070,6 3 966,0 1 191,5 

Kredietverlening in Spanje en Portugal 
(zie tabel 16 en de kaart op biz. 110) 

In de jaren voor de toetreding van Spanje en 
Portugal tot de Gemeenschappen heeft de Bank 
kredieten in deze twee landen verstrekt tot een  
bedrag van in totaal 1 275 miljoen, hetgeen overeen-

komt met het totaal van de maximumbedragen 
waarin de verschillende overeenkomsten tussen de 
Gemeenschap en de betrokken landen voorzagen. 
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Portugal (1975—1985) 
De kredietverlening van de Bank beliep in dit land  
725 miljoen en was hoofdzakelijk bestemd voor de 
financiering van investeringen die kunnen helpen 
drie van de voornaamste obstakels voor de econo-
mische ontwikkeling van het land uit de weg te 

ruimen: lacunes in de vervoersinfrastructuur (273  
miljoen voor wegen- en spoorwegaanieg, alsmede 
voor Verbeteringen aan havens en luchthavens). de 
Sterke afhankelijkheid van ingevoerde aardolie (190  
miljoen voor waterkrachtcentrales, een kolen 
stokende centrale en verbeteringen aan het hoog-
spanningsnet) en de geringe produktiviteit van veel 

Kredietverlening in Spanje en Portugal vóór hun toetreding tot de Gemeenschappen 
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ondernemingen (244 miljoen, waarvan 70 miljoen 
voor enkele grote ondernemingen op het gebied van 
kunstmest, cement, kunststoffen en de rafflnering 
van koper, aismede 174 miljoen aan globale 
kredieten ter financiering van 276 kleinere be-
drijven). Bovendien was 45 miljoen bestemd voor de 
irrigatie van landbouwgronden en voor bosbouw-
projecten. Bij 24 van deze kredieten voor in totaal 
445 miljoen zijn rentesubsidies uit communautaire 
begrotingsmiddelen toegekend. 

Spanje (1981—1985) 
in Spanje is voor het begin van dit jaar 550 miljoen 
toegezegd, vooral met het oog op de bevordering 
van de integratie van de Spaanse economie in de 

gemeenschappelljk markt. Zo is spoorweg- en 
wegenaanleg gefinancierd, afsmede de uitbreiding 
en modernisering van het midden- en kleinbedrijf via 
globale kredieten. 

De in de produktieve sectoren verstrekte kredieten 
beliepen 207 miljoen en 411 kleinere industriële en 
toeristische ondernemingen hebben toewijzingen uit 
globale kredieten ontvangen. Voor vervoersinfra-
structuur is 150 miljoen ter beschikking gesteld en 
door middel van globale kredieten ter financiering  
van kleinere wegen- of saneringsprojecten van  
plaatselijke overheden 96 miljoen. In de energie- 
sector was 97 miljoen bestemd voor projecten ter  
ontwikkeling van interne energiebronnen (koolwater- 
stoffen en waterkracht). 

Tabel 16; Kredietverlening In Spanje en Portugal vóór hun toetreding tot de Gemeenschappen 

Afzonderli|ke kredieten Globale kredieten Toewijzingen uit globale kredieten (1) 

Maximum-
bedragen Energie 

Infra-
structuur 

Industrie, 
bosbouw 

Infra-
structuuf 

l.ndustrie, 
toerisme 

infra-
structuur 

Industrie, 
toerisme 

Milj. 
Ecu Milj. Ecu Milj, Ecu Aantal 

Milj. 
Ecu Aantal 

Milj. 
Ecu 

Spanje 550,0 97.1 167,0 1,9 79,0 205,0 60 79,0 408 173,8 
Financiële samenwerking vóór toe
treding 200,0 17,1 57,0 1,9 39,0 85,0 35 39,0 178 85,0 
Aanvullende samenwerking vóór toe
treding 1 100,0 20,0 20,0 15,0 45,0 10 15,0 137 45,0 
Aanvuilende samenwerking vóór toe
treding II 250,0 60,0 90,0 — 25,0 75,0 15 25,0 93 43,8 

Portugal 725,0 190,0 273,0 88,0 — 174,0 — — 276 149,1 
Bultengewone dringende hulp 150,0 55,0 51,0 20,0 — 24,0 — — 47 24,0 
Protocol 1 200,0 30,0 72,0 68,0 — 30,0 — — 44 30,0 
Steun vóór toetreding 150,0 35,0 60,0 — — 55,0 — — 71 55,0 
Aanvullende steun vóór toetreding 1 75,0 40,0 — — — 35,0 — — 104 29,8 
Aanvullende steun vóór toetreding II 150,0 30,0 90,0 — — 30,0 — — 10 10,3 

Totaal 1 275,0 287,1 440,0 89,9 79,0 379,0 60 79,0 684 322,9 

(1) De nog resterende bedragen uit globale kredieten worden in 1986 loegewezen. 

Kredietverlening in de overige Middeiiandse-Zeelanden (1981—1985) 
(zie tabellen 22 en 23 en de kaart op biz. 112) 

Binds 1963 lever t de Bank een bijdrage tot de ten-
uitvoerlegging van de economische en financiële  
samenwerking van de Gemeenschap met bijna alle  
landen In het Middellandse-Zeegebied. Gedurende 
de période 1981 tot 1985 is in dit kader 837,3 
miljoen voor eigen rekening van de Bank toegekend 

en 63,2 miljoen uit begrotingsmiddelen; 249,5 
miljoen in de Maghreb-landen, 237,8 miljoen in de  
Machrak-landen, 260 miljoen in Joegoslavië, 49 
miljoen in Turkije, 54,2 miljoen in Cyprus en 50 
miljoen in Israël. 
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Kredietverlening in de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille 
Oceaan krachtens de overeenkomsten van Lomé 
(zie tabellen 24 en 25 en de kaart op biz. 112) 

Sinds 1976 stelt de Bank middelen ter beschlkking 
in de landen In Afrika, het Caribische gebied en de 
Stille Oceaan krachtens de overeenkomsten van 
Lomé en krachtens de besluiten betreffende de 
landen en gebieden overzee. 

In totaal zijn hier middelen toegezegd tot een 
bedrag van 1 397 miljoen, hetgeen 32 % uitmaakt 
van de totale kredietverlening buiten de Gemeen-
schap. Voor eigen rekening heeft de Bank kredieten 
toegekend voor in totaal 1 014,5 miljoen, terwijl 

voorts risicodragende middelen uit het Europese 
Ontwikkelingsfonds ter beschlkking zijn gesteld voor 
in totaal 382,6 miljoen. Ruim vier vijfde van het totale 
bedrag of 1 133,9 miljoen was bestemd voor Afrika, 
92,7 miljoen voor het Caribische gebied, 139,7  
miljoen voor de Stille Oceaan en 30,8 miljoen voor 
de landen en gebieden overzee. De sectorverdeling 
was als volgt: 872 miljoen voor de industrie, 403,1  
miljoen voor de energievoorziening en 121,9 miljoen 
voor infrastructüur. 

Kredietverlening in de A.C.S.-landen (1976-1985) 

Voor eigen 
rekening 

90 

Risicodragende 
middelen 

Onderverdeeld naaf bruto binnenlands 
Produkt (b.b.p ) der betrokken (ariden 

• b.bp./hoold > VS$1100 

• VS$400 < b.b.p./ 
hoofd < VS$ 1100 

^ b.b.p/hoofd < VS$ 400 

Onderverdeeld naar sector  

m Energie 
m Mijnbcuw 
Q Inirastructuur 

Bi Industrie en diensten 

361 
milj. Ecu 

Zonder regionale projecten (10.6 miljoen voor eigert rekening en 12.β  
mlljoen risicodragende middelen). 
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label 17: Kredietverlening In de Gemeenschap In 1985 en van 1981 tot 1985 
Onderverdeeld naar economische doelstelling {^) 

Voor eigen rekenmg 
Milj Ecu 

Uil riet nieuwe 
instrunient 

Mil|. Ecu 
Toiaal 

Mil|. Ecu 

Regionale ontwikkeling 
Belgie ... 
Denemarken . 
Duitsland 
Grtekenland 
Frankrijk , , 
lertand . . 
Italie . . . 
Luxemburg . 
Nederland 
Verenigd Koninkrijk 

Energievoorzlenlng 
Ontginning van energiebronnen 
Gemeenschap 

Waterkracht 
Kernenergie  
Olle- en gaswlnning , . . 
Sleenkool, bruinkool, turf 

Diversiftcatie van de invoer 
Aardgas 
Steenkool 

Rationeel energieverbrulk , . 
Globale kredieten (3) ... 
infrastructuur van communautair 
belang 
Vervoer . . 

Autowegen . 
Scheepvaart 
Luchtvaart . , 
Vervoerscenlra 

Telecommunicatie 
Overige infrastructuur 
Milieubescherming 
Modemiaering van bedrljven 

Geavanceerde technieken 

de 

3 286,2 100,0 104,5 3 390,7 100,0 

2 241,6 

1 479.8 

237,0 

273,8 
251,0 

617,4 
274,4 

13,4 
1.8 

401,7 
653,9 
146,6 

1 692.8 

4,0 
372,0 

160,5 
1 009,0 

310,3 

230,0 
7,0 

100,0 

66,0 

10,6 

12,2 
11.2 

100,0 
44,4 

0.4 
0,1 

12.2 
19,9 

4.5 
51,5 

0,1 
11.3 

7.2 
45,0 
13,8 

10,3 
0,3 

17,6 
14,6 
27,9 
27,4 

17.0 
40,4 

40,4 

127,3 
73,2 

176,9 
29,2 
59,6 
8.7 

28,7 
4,7 
9,6 
1.4 

73,2 

19,1 
323,9 
335,2 

3.1 
52,5 

100,0 
36,5 

643,7 

Modernisering en omschakeling 
Investeringen van het midden- en 
kleinbedrijl 

— a/; wegens dubbetteilingen van 
kredieten die aan meer dan één doef-
stelling voldoen —839,7 

Totaal 5 640,7 

311,0 

24,2 

92,8 

7,2 

14,6 

629.1 

2 282,0 

1 479.8 

237,0 

314.2 
251.0 

744,7 
347,6 

13.4 
1.8 

419.3 
668,5 
174,5 
720,2 

4,0 
389,0 

160,5 
1 009,0 

310,3 

230,0 
7,0 

100,0 

64,8 

10,4 

13,8 
11.0 

100,0 
46,7 

250,1 
29,2 
59,6 
8,7 

19,1 
360,4 
978,9 

2,5 
48,4 

100,0 
325,6 

24,2 

629,1 

0.4 
0.1 

12.4 
19,7 
5,1 

50,7 

0.1 
11.5 

7.0 
442 
13,6 

10.1 
0.3 

33,6 
3.9 
8.0 
12 

33,3 

2.5 

642 

-32,2 -871.9 

883,7 6 524,4 

(h Zie nool i bi| label i. 
(2) Zie nooi i bi| label 3. 
(3) Ter linancienng van industne- en mtrasiruciuurproiecien 
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19Θ1 —1985 

Uit het nieuwe 
Voor eigen rekening instrument Totaal 

Milj. Ecu % Mil|. Ecu Mill. Ecu % 
13 601.0 100,0 1779,7 15 380,7 100,0 Regionale ontwikkeling 

17.8 0,1 — 17,8 0,1 België 
167,8 1.2 48,6 216,4 1,4 Denemarken 

24,7 0.2 — 24,7 0.2 Duitsland 
1 508,9 11.1 280,9 1 78 9,8 11,6 Griekenland 
1 843,7 13,6 128,4 1 972,1 12,8 Frankrijk 
1 148,7 8.5 247,7 1 396,4 9.1 lerland 
7 034,4 51,7 989,5 8 023,9 52,2 Italie 

— — — — — Luxemburg 
4,0 — — 4,0 — Nederland 

1 851,0 13,6 84,6 1 935,6 12,6 Verenigd Koninkrijk 

8 283.2 100,0 830,8 9114,0 100,0 Energlevoorziening 
Ontginning van energlebronnen In 

5124.2 61,9 375,1 5 499,3 60,3 de Gemeenschap 
365,5 4,4 — 36.5.5 4,0 Waterkracht 

3 290,3 39,7 — 3 290,3 36,1 Kernenergie 
1 274,0 15,4 242,8 1 516,8 16,6 Glie- en gaswinning 

194,4 2,4 132,3 326,7 3.6 Steenkool. bruinkool, turf 
963,0 11.6 188,6 1 151,6 12,7 Diversificalie van de Invoer 

830,2 10,0 141,9 972,1 10,7 Aardgas 
1323 1.6 46,7 179,5 2.0 Steenkool 

1 330,9 16,1 184,6 1 515,5 16,6 Rationeel energieverbruik 
865.1 10,4 82,5 947,6 10,4 Globale kredieten (3) 

Infrastructuur van communautair 
1 525,6 100,0 311,9 1837,5 100,0 belang 

894,9 58,7 152,0 1 046,9 57,0 Vervoer 
674,5 443 152,0 826.5 45,0 Aütowegen 
36,5 2.4 — 36,5 2,0 Scheepvaart 

1753 11,5 — 1753 9,5 Luchtvaart 
8.7 0,6 — 8.7 0,5 Vervoerscentra 

2.1 0,1 17.6 19,7 1.1 Telecommunicatie 
22,0 1,4 — 22.0 1.2 Overlge infrastructuur 

606,6 39,8 142,3 748,9 40,7 Mtlieubescherming 
939,7 100,0 2181,9 3121,6 100,0 Modemisering van bediifven 

733,7 78,1 58,4 792,1 25,4 Geavanceerde technieken 
63,6 6,8 — 63,6 2,0 Industriële samenwerking 
6,5 0,6 6.5 03 Milteubescherming in bedrijven 

135,9 14,5 19,4 155,3 5.0 Modernisehng en omschakeling 
Invesleringen van het midden- en 

— — 2 104.1 2104,1 67.4 kleinbedrijf 

— af: wegens duòbeltellingen van 
kredieten die aan meer dan één 

-3206,4 - 508.4 - 3 714.8 doelsteiling voldoen 

21 143,1 4 595,9 25 739,0 Totaal 
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label 18.1 ; Kredletverlening voor eigen rekening In de Qemeenschap In 1985 
Onderverdeeld naar sector {') 

Aizonderlijke θπ  
globale kredieten 

Mil), Mtij. Mitj. 
Aantal Ecu % Aantal Ecu Ecu % 

Energie  81 2 230,9 39,5 157 133,3 2113,2 38,1 

Produktie 32 1 359,3 24,1 36 26.8 1 386,1 25,0 
Kernenergie  13 955,9 16,9 — — 955,9 17,2 
Thermische centrales   1 7,0 0,1 — — 7,0 0,1 
Waterkrachlcentrales 6 160,5 2,9 28 14,5 175,0 3.2 
Geothermische centrales en 
alternatieve energiebronnen 1 43,9 0,8 — — 43,9 0,8 
Gas- en oliewinning 11 192,0 3,4 8 12,3 204,3 3,7 

Transport en opslag 12 260,7 4.6 — — 260,7 4,7 
Elekthclleit 4 111,1 2,0 — — 111,1 2,0 
Gas en olie 8 149,6 2,6 — — 149,6 2,7 

Distributie 23 359,9 6.4 121 106,5 466,4 8,4 
Elektriciteil — — — 19 6.3 6.3 0,1 
Aardgas 14 242,3 4,3 91 74,5 316,8 5.7 
Wärmte  9 117,6 2.1 11 25,7 143,3 2.6 

Globale kredieten 14 251,0 4,4 — — — — 
Infrastructuur 111 2169,1 38,5 484 136,1 2 098,2 37.7 

Verbindingen 65 1 393,7 24,7 462 112,5 1 506.2 27.1 
Vervoer 54 828,6 14,7 462 112,5 941,1 16,9 
Spoorwegen 3 63,7 1.1 — — 63,7 1.1 
Autowegen 33 514,8 9,1 451 104,4 619,2 11.1 
Scheepvaart 7 49,2 0.9 8 5,6 54,8 1.0 
Luchtvaart 10 192,2 3.4 3 2.5 194,7 3,5 
Vervoerscentra . . . 1 8.7 0.2 — — 8,7 0,2 
Telecommunlcatie 11 565,1 10,0 — — 565,1 10,2 
Tetecommunicatie-apparatuur .... 9 539,5 9,6 — — 539,5 9.7 
SateWeten en voigstations 2 25,6 0.4 — — 25,6 0.5 

Waterprojecten 29 435.1 7,7 21 23,2 458,3 8,2 
Agrarische waterprojecten 5 31,0 0.5 — — 31,0 0,5 
Watervoorziening en afvalwaterzuivering 24 404,1 7.1 , 21 23,2 427,3 7,7 

Overige infrastructuur 13 133.3 2,4 1 0,4 133,7 2,4 
Overheidsgebouwen 2 19,1 0,4 — — 19,1 0,3 
Samengestelde projecten 11 114,2 2,0 1 0,4 114,6 2,1 

Globale kredieten 4 207.0 3.7 — — — — 
Industrie, landbouw, dlensten . . 90 1240,7 22,0 2 896 878,7 1348,1 24.2 

Industrie 39 433,7 7,7 2 371 722,1 1 155,8 20,8 
Mijnbouw — — — 83 11,4 11.4 0.2 
Metallurgie  1 2,9 0.1 22 17,5 20,4 0.4 
Bouwmaterialen 1 4,5 0.1 210 62,9 67,4 1.2 
Houtindustrie — — — 209 39,7 39,7 0,7 
Glas en aardewerk — — — 59 29,3 29,3 0.5 
Chemische industrie  13 62,7 1.1 107 60,2 122,9 2.2 
Metaal- en machine-industrie .... 1 16,8 0,3 402 123,5 140.3 2.5 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel  1 69,5 1.2 80 33,2 102,7 1,9 
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  a 148,8 2,6 85 39.4 188,2 3,4 
Voedingsmiddelen  4 30,1 0.5 324 123,8 153.9 2.8 
Textiel en leer  4 24,2 0,4 159 35,8 60,0 1,1 
Papierpulp, papier en drukkerij . . . 2 43,9 0.8 136 42,2 86.1 1,6 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  2 20.1 0,4 143 71.9 92.0 1,6 
Overige verwerkende industrie . . . 1 3.2 0.1 52 8.3 11.5 02 
Bouwniiverheid  1 7,0 0,1 300 23,0 30,0 0,5 

Landbouw, bosbouw, visserij  1 4.0 0.1 40 17.9 21,9 0.4 
Diensten  5 31,7 0,6 485 138,7 170,4 3,0 

Toerisme  2 5,9 0,1 277 93,5 99,4 1,8 
Overige diensten  3 25,8 0.5 208 45.2 71,0 12 

Globale kredieten  45 771,3 13,7 — — — — 

Toewiizingen 
uit globale kredieten 

Toiaai afzor>derli|ke 
kredieten en loewijzingen 

Totaal 282 5 640.7 (2) 100,0 3 537 1148,1 5 559,5(2) 100,0 
(1) Zie noot t bi| tabe! 3 
(2) Hel verschil tussen deze iwee bedragen vertegenwoordigt het nog niet loegewezen dee! van lopende globale kredieten. 
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label 18.2; Kredietverlening uit het nieuwe instrument in de Gemeenschap in 1985 
Onderverdeel naar sector 

At2onderii|ke en Toewijzlngen Totaal atzonderiijke 
globale kredieten uit globale kredieten kredieten en toewijzingen 

Mjlj. Milj. Milj. 
Aantal ECU % Aantal Ecu Ecu % 

Energie  — — — 1 0.7 0,7 0,1 

infrastructuur 11 226,7 25,7 10 4,1 230,8 23,5 

Verbindingen 7 167,4 19,0 — — 167,4 17,0 
Vervoer 5 135,2 15,3 — —. 135,2 13,7 
Spoorweger 4 62,0 7,0 — — 62,0 6.3 
Autowegen 73,2 8.3 — — 73,2 7.4 
Telecommunicatie 2 32,2 3,7 — — 32,2 3,3 
Telecommunicatie-apparatuur .... 17,6 2,0 — — 17,6 1.8 
Satellteten en volgstations 14,6 1.7 — — 14,6 1,5 

Waterprojecten 1 36,5 4,1 - — — 36,5 3,7 
Watervoorziening en afvalwaterzuivering 1 36,5 4,1 _ _ 36,5 3,7 

Overige infrastructuur 3 22.8 2,6 10 4,1 26,9 2,8 
Overheldsgebouwen 2 9.4 1,1 8 4,0 13,4 1.4 
Samengestelde projecten 1 13.4 1,5 2 0,1 13,5 1.4 

Industrie, iandbouw, diensten .... 34 657,0 74,3 2 917 724,2 752,1 76,4 

Industrie 2 613 671,3 671,3 68,2 
Mijnbouw — — — 28 5.8 5,8 0.6 
Metallurgie  — — — 17 7,2 7.2 0,7 
Bouwmaterialen — — — 69 24,5 24,5 2.5 
Houtindustrie — — — 215 46,2 46,2 4,7 
Glas en aardewerk — — — 60 30,0 30,0 3,0 
Chemische industrie  — — — 128 45,1 45,1 4,6 
Metaal- en machine-industrie .... — — — 710 146.0 146,0 14,8 
Automobielindustrie en produklie van 
transportmaterieel  — — — 93 24,3 24,3 2,5 
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  — — — 130 34,3 34,3 3.5 
Voedingsmiddelen  — — — 294 95,8 95,8 9,7 
Textiel en leer  — — — 207 79,6 79,6 8,1 
Papierpulp, papier en drukkerij . . . — — — 256 55,2 55,2 5,6 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  — — — 169 37,4 37,4 3,8 
Overige verwerkende industrie . . . — — — 76 14,5 14,5 1,5 
Bouwnijverheid  — — — 155 24,4 24,4 2,5 
Industrieterreinen en industriehallen — — — 6 1.0 1,0 0,1 

Landbouw, bosbouw, visserij  1 27,9 3,1 8 2,4 30,3 3,1 
Diensten  — — — 296 50,5 50,5 5,1 

Toerisme  — — — 10 2,3 2,3 0,2 
Overige diensten  — _ __ 286 48,2 48,2 4,9 

Globale kredieten  33 629,1 74,2 — — — — 

Totaal  45 883,7 (2) 100,0 2 928 729,0 983,6 (2) 100,0 

(^)2ie nool 1 bij label 18.1. 
(2) Het verschii lussen deze iwee bedragen veriegenwoordigt de toewijzingen uit in voorgaande jaren toegekende globale kredieten. 
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Jabel 18.3; Kredietverlening voor eigen rekening en ult het nieuwe Instrument In de Gemeenschap In 1985 
Onderverdeeld naar sector (') 

Aizonderii|ke en Toewijzingen uit Totaal afzonderlijke 
globale kredieten globale kredieten kredieten en toewijzingen 

Aantal Milj. Ecu % Aantal Milj. Ecu Milj. Ecu % 
Energie  81 2 230.9 34,2 158 134,0 2 113,9 32,3 

Produktie  32 1 359,3 20,8 37 27,5 1 386,8 21,2 
Kernenergie  13 955,9 14,6 — — 955,9 14,6 
Thermische centrales  1 7,0 0.1 — — 7.0 0.1 
Waterkrachtcentrales  6 160,5 2.5 29 15,2 175,7 2.7 
Geothermische centrales en 1 43,9 0,7 — — 43,9 0,7 
alternatieve energiebronnen .... 
Gas- en oliewinning  11 192,0 2,9 8 12,3 204,3 3,1 

Transport en opslag  12 260,7 4,0 — — 260,7 4,0 
Elektriciteit  4 111,1 1,7 — — 111,1 1,7 
Gas en olie  8 149,6 2.3 — — 149,6 2,3 

Distribùtie  23 359,9 5,5 121 106,5 466,4 7,1 
Elektriciteit  — — — 19 6.3 6,3 0,1 
Aardgas  14 242.3 3,7 91 74,5 316,8 4,8 
Wärmte  9 117,6 1,8 11 25,7 143,3 2,2 

Globale kredieten  14 251,0 3,9 — — — — 

Infrastructuur  122 2 395,8 36,7 494 140,2 2 329,0 35,6 

Verbindingen  72 1 561,1 23,9 462 112,5 1 673,6 25,5 
Vervoer  59 963,8 14,8 462 112,5 1 076,3 16,4 
Spoorwegen  7 125.7 1,9 — — 125,7 1.9 
Autowegen  34 588.0 9.0 451 104,4 692.4 10.6 
Scheepvaart  7 49.2 0.8 8 5.6 54.8 0.9 
Luchtvaart  10 192,2 2.9 3 2.5 194.7 3.0 
Vervoerscentra  1 8.7 0.2 — — 8.7 0.1 
Telecommunicatie  13 597,3 9.1 — — 597,3 9.1 
Telecommunicatie-apparatuur .... 10 557,/ 8.5 — — 557.1 8.5 
Satellieten en votgstations  3 40,2 0.6 — — 40.2 0.6 

Waterprojecten  30 471,6 7.2 21 23,2 494,8 7.6 
Agrarische waterprojecten  5 31,0 0,5 — — 31.0 0.5 
Watervoorziening en afvalwaterzuivering 25 440,6 6,7 21 23,2 463,8 7,1 

Overige infrastructuur  16 156,1 2,4 11 4,5 160,6 2,4 
Overheidsgebouwen  4 28,5 0,4 8 4,0 32,9 0.5 
Samengesteide projecten  12 127,6 2,0 3 0,5 127,7 1,9 

Globale kredieten  4 207,0 3.2 — — — — 

Industrie, landbouw, diensten .... 124 1 897,7 29,1 5 813 1 602,9 2100,2 32,1 

Industrie  39 433,7 6,6 4 984 1 393,4 1 827,1 27,9 
Mijnbouw  — — — III 17,2 17.2 0,3 
Metallurgie  1 2.9 — 39 24,7 27,6 0.4 
Bouwmaterialen  1 4.5 0,1 279 87,4 91,9 1.4 
Houtindustrie  — — — 424 85,9 85,9 1.3 
Glas en aardewerk  — — — 119 59,3 59,3 0,9 
Chemische industrie  13 62,7 1,0 235 105,3 168,0 2.5 
Metaal- en machine-industrie .... 1 16,8 0.2 1 112 269,5 286,3 4,4 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel  1 69,5 1,0 173 57,5 127,0 2,0 
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  8 148,8 2,3 215 73,7 222,5 3,4 
Voedingsmiddelen  4 30,1 0,5 618 219,6 249,7 3,8 
Textiel en leer  4 24,2 0,4 366 115,4 139,6 2,1 
Papierpulp, papier en drukkerij . . . 2 43,9 0.7 392 97,4 141,3 2,2 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  2 20,1 0.3 312 109,3 129,4 2,0 
Overige verwerkende industrie . . . 1 3.2 — 128 22,8 26,0 0,4 
Bouwnijverheid  1 7.0 0,1 455 47,4 54,4 0,8 
Industrieterreinen en industriehallen — — — 6 1.0 1.0 — 

Landbouw, bosbouw, vissehj  2 31,9 0,5 48 20,3 52,2 0,8 
Diensten  5 31,7 0.5 781 189,2 220,9 3,4 

Toerisme  2 5.9 0,1 287 95,8 101,7 1.6 
Overige diensten  3 25,8 0,4 494 93,4 119,2 1.8 

Globale kredieten  78 1 400,4 21,5 — — — — 

Totaal 327 6 524,4 (2) 100,0 6 465 1 877,1 6 543,1 (2) 100,0 

(1) Zie noot 1 bij tabei 1Θ.1. 
(2) Zie noot 2 bij de tabellen 1Θ.1 en 18.2. 
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Tabel 19.1 : Kredietverlening voor eigen rekening in de Gemeenschap 1981—1985 ('; 
Onderverdeeld naar se ctor 

Afzonderiijke en 
globale kredieten 

Aantai Milj. ECU o/o Aantal Milj. Ecu Milj. Ecu % 
Energie  292 8 261,9 39,1 329 364,0 7 760,8 37,8 

Produktie  139 4 979,0 23,5 99 79,1 5 058,1 24,7 
Kernenergie  58 3 237,3 15,3 — — 3 237,3 15,8 
Thermische centrales   12 333,0 1,6 — — 333,0 1.6 
Waterkrachtcentrales  24 501.4 2,4 76 45,1 546,5 2,7 
Geothermische centrales en 
alternatieve energiebronnen .... 2 65,8 0,3 — — 65,8 0,3 
Warmtecentrales  1 11.4 0,1 12 19,3 30,7 0,2 
Gas- en oliewinning  39 792,9 3,7 11 14,7 807,6 3.9 
Vaste brandstoffen  3 37,2 0,2 — — 37,2 0,2 

Transport en opslag  56 1 704,9 8,1 2 2,9 1 707,8 8,3 
Elektriciteit  23 695,8 3,3 — — 695,8 3,4 
Gas en olie  33 1 009,1 4,8 2 2,9 1 012,0 4,9 

Dislributie  51 712,9 3,4 228 282,0 994,9 4,8 
Elektriciteit  — — — 26 18,7 18,7 0,1 
Aardgas  26 466,7 2,2 174 167,9 634,6 3,1 
Wärmte  25 246,2 1,2 28 95,4 341,6 1.6 

Globale kredieten  46 865,1 4,1 — — — — 
Infrastructuur  399 7 988,1 37,8 1 537 471,0 7 912,4 38,6 

Verbindingen  208 5 138,8 24,3 1 505 421,0 5 559,8 27,1 
Vervoer  152 2 671,7 12,6 1 505 421,0 3 092,7 15,1 
Spoorwegen  12 347,4 1.6 7 8.2 355,6 1.7 
Autowegen  96 1 794,0 8.5 1466 389,0 2 183,0 10,6 
Scheepvaart  21 113,3 0.5 28 21,2 134,5 0,7 
Luchtvaari  22 408.3 1.9 4 2.6 410,9 2.0 
Vervoerscentra  1 8.7 0.1 — 8.7 0,1 
Telecommunicatie  56 2 467,1 11,7 — — 2 467,1 12,0 
Telecommunicatie-apparatuur .... 51 2308,2 10,9 — — 2308,2 11.3 
SateHteten en voigstations  5 158,9 0.8 — — 158.9 0,7 

Waterprojecten  110 1 548,9 7,3 27 41,9 1 590,8 7,8 
Agrarische waterprojecten  28 199,6 0,9 — — 199,6 1.0 
Watervoorziening en afvaiwaterzuivering 82 1 349,3 6,4 27 41,9 1 391,2 6,8 

Overige infrastructuur  62 753,7 3,6 5 8,1 761,8 3,7 
Woningbouw  9 127,0 0,6 — — 127,0 0,6 
Overheidsgebouwen  2 19,1 0,1 1 1.8 20,9 0,1 
Samengestelde projecten  51 607,6 2,9 4 6,3 613,9 3,0 

Globale kredieten  19 546,7 2,6 — — — — 
industrie, landbouw, diensten .... 340 4 893,1 23,1 8 620 2 867,6 4*839,4 23,6 

Toewijzingen uit 
globale kredieten 

Totaal afzonderlijke 
kredieten en toewijzingen 

Industrie 
Mijnbouw .... 
Metallurgie . . . 
Bouwmaterialen 
Houtindustrie . . 
Glas en aardewerk  
Chemische industrie  
Metaal· en machine-industrie .  
Automobielindustrie en produktie 
transportmaterieel  
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  
Voedingsmiddelen .... 
Textiel en leer  
Papierpulp, papier en drukkerij 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  
Overige verwerkende industrie 
Bouwnijverheid  

Landbouw, bosbouw, visserij . . 
Diensten  

Toerisme  
Overige diensten  

Globale kredieten  

144 1 805,6 8,5 7 291 2 416,2 4 221,8 20,6 

van 

— — — 244 57,3 57.3 0,3 
3 38,7 0,2 101 77,2 115,9 0,6 

12 169,3 0,8 673 243,5 412,8 2,0 
— — — 711 136,4 136,4 0,7 
6 66,1 0.3 173 109,6 175,7 0,9 

26 176,7 0,8 363 221,8 398,5 1.9 
19 211,4 1.0 1 388 405,6 617,0 3,0 

24 615,7 2,9 244 110,7 726,4 3,5 

15 216,4 1,0 317 127,1 343,5 1.7 
19 137,1 0,7 1 154 442,0 579,1 2,8 
7 45,9 0,2 415 124,6 170,5 0,8 
5 60,2 0,3 441 129,6 189,8 0.9 

3 27,2 0,1 420 159,5 186,7 0,9 
2 5,5 — 165 31,8 37,3 0,2 
3 35,4 0,2 482 39,5 74,9 0,4 

56,0 0,3 225 98,4 154,4 0,8 
110,2 0,5 1 104 353,0 463,2 2,2 

6 15,9 0,1 755 252,8 268,7 1.3 
12 94,3 0,4 349 100,2 194,5 0.9 

3 
18 

175 2 921.3 13,8 

Totaai 1 031 21 143,1 (2) 100,0 10 486 3 702,6 20 512,6 (2) 100,0 

V) Zie noot 1 bij tabel 1,  
(2) Zie noot 2 bij label 18.1. 
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Tabel 19.2; Kredietverlening uit het nieuwe instrument in de Gemeenschap 1981—1985C; 

Onderverdeeld naar sector 

Afzonderlijke en 
globale kredieten 

Aantal Mil). Ecu % Aantal Mil]. Ecu l^ilj. Ecu % 
Energie  36 749,5 16,3 1 0,7 667,7 15,5 

Produktie 11 223,7 4,9 1 0.7 224,4 5,2 
Thermische centrales   7 138,6 3,0 — — 138,6 3,2 
Waterkrachtcentrales 1 32,9 0,7 1 0.7 33,6 0.8 
Vaste brandstofien 3 52,2 1.2 — — 52,2 1.2 

Transport en opslag 13 333,6 7,2 — — 333,6 7,8 
Elektriclteit 2 46,6 1.0 — — 46,6 1.1 
Gas en olle  11 287,0 6,2 — — 287,0 6,7 

Distributie 7 109,7 2,4 — — 109,7 2,5 
Aardgas 6 97,8 2,1 — — 97,8 2,3 
Wärmte  1 11,9 0,3 — — 11,9 0,2 

Globale kredieten 5 82,5 1,8 — — — — 

Infrastructuur 59 1 679,1 36,5 180 69,0 1 716,6 39,9 

Verbindingen 28 733,6 16,0 1 4.2 737,8 17,1 
Vervoer 15 380,1 8,3 1 4,2 384,3 8,9 
Spoorwegen 8 141.9 3.1 — — 141.9 3.3 
Autowegen 7 238.2 5.2 1 4.2 242,4 5.6 
Telecommunicatie 13 353,5 7,7 — — 353,5 8,2 
Telecommunicatie-apparatuur .... 11 295.1 6,4 — — 295,1 6.8 
Satellieten en volgstations 2 58.4 1.3 — — 58,4 1.4 

Waterprojecten 8 266,5 5,8 2 24,3 290,8 6,8 
Watervoorziening en afvalwaterzuivehng 8 266,5 5,8 2 24.3 290,8 6,8 

Overige inirastructuur 22 647,5 14,1 177 40,5 688,0 16,0 
Woningbouw 7 99,9 2,2 1 0,1 100,0 2,3 
Overheidsgebouwen 10 221,4 4,8 174 40,3 261,7 6,1 
Samengestelde projecten 5 326,2 7,1 2 0,1 326,3 7,6 

Globale kredielen 1 31,5 0,6 — — — — 

Industrie, landbouw, diensien ... 110 2 167,3 47,2 6 954 1 855,8 1 919,0 44,6 

Industrie 4 15,9 0,3 6 252 1 709,6 1 725,5 40,1 
Mijnbouw — — — 63 16,7 16,7 0.4 
Metallurgie  — — — 52 25,6 25,6 0,6 
Bouwmaterialen 1 6,8 0,2 208 74,4 81,2 1,9 
Houtindustrie — — — 512 115,2 115,2 2.7 
Glas en aardewerk — — — 153 83,5 83,5 1.9 
Chemische industrie .• — — — 305 113,9 113,9 2,7 
Metaal- en machine-industrie .... — — — 1 718 382,5 382,5 8,9 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel  1 5,4 0.1 213 64,8 70,2 1.6 
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  — — — 341 91,5 91,5 2,1 
Voedingsmiddelen  — — — 658 230,2 230,2 5,3 
Textiel en leer  — — — 415 161,6 161,6 3,8 
Papierpulp, papier en drukkerij . . . — — — 670 155,7 155,7 3,6 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  — — — 404 96,6 96,6 2,2 
Overige verwerkende industrie . . . — — — 209 42,0 42,0 1,0 
Bouwnijverheid  2 3.7 0,1 331 55,4 59,1 1.4 

Landbouw, bosbouw, visserij  2 47,3 1.0 9 2,5 49,8 1.2 
Diensten  — — — 693 143,7 143,7 3.3 

Toerisme  — — — 142 37,8 37,8 0,9 
Overige diensten  — — — 551 105,9 105,9 2,4 

Globale kredieten  104 2104,1 45,8 — — — — 

Toewi|zingen uit 
globale kredielen 

Totaal afzonderlijke 
kredieten en toewijzingen 

Totaai 205 4 595,9(2) 100,0 7 135 1 925,5 4 303,3(2) 100,0 

(1) en (2) Zie de noten bij tabel 19.1. 
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Tabel 19.3; K redietverlening voor eigen rekening en ult het nieuwe instrument in de Gemeenschap 1981—1985 ( ) 

Onderverdeeld naar seclor 

Afzonderlijke an Toewijzingen uit Toiaal afzonderlijke 
globale kredielen globale kredieten kredieten en toewijzingen 

Aantal Mil|. Ecu % Aantal Mil|. Ecu Milj Ecu % 
Energie  328 9 011,4 35,0 330 364,7 8 428,5 34,0 

Produktte 150 5 202.7 20,2 100 79,8 5 282,5 21,3 
Kernenergie  58 3 237,3 12,6 — — 3 237.3 13,0 
Thermische centrales   19 471,6 1,8 — — 471.6 1.9 
Waterkrachtcenlrales 25 534,3 2,1 77 45,8 580.1 2.3 
Geothermische centrales en 
alternatleve energiebronnen .... 2 65,8 0.2 — — 65,8 0,3 
Warmtecentrales 1 11,4 — 12 19,3 30,7 0.1 
Gas- en oliewinning 39 792,9 3,1 11 14.7 807,6 3.3 
Vaste brandstoffen 6 89,4 0,4 — — 89,4 0.4 

Transport en opslag 69 2 038,5 7.9 2 2.9 2 041,4 B.2 
Eleklriciteit 25 742,4 2.9 — — 742.4 3.0 
Gas en olie 44 1 296,1 5,0 2 2,9 1 299,0 5.2 

Distributie 58 822,6 3,2 228 282,0 1 104,6 4,5 
Eiektriciteit — — — 26 18,7 18,7 0.1 
Aardgas 32 564,5 2.2 174 167,9 732,4 3.0 
Wärmte  26 258,1 1,0 28 95,4 353,5 1.4 

Globale kredielen 51 947,6 3.7 — — — — 

Infrastructuur 458 9 667,2 37,6 1 717 540,0 9 629,0 38,8 

Verbindingen 236 5 872,4 22,8 1 506 425,2 6 297,6 25,4 
Vervoer 167 3 051,8 11,8 1 506 425.2 3 477,0 14,0 
Spoorwegen 20 489.3 1.9 7 8.2 497,5 2.0 
Autowegen 103 2ω2.2 7.9 1467 393.2 2425,4 9.8 
Scheepvaart 21 113.3 0,4 28 21.2 134,5 0.5 
Luchtvaart 22 408,3 1,6 4 2.6 410,9 1.7 
Varvoersœntra  1 8.7 — — — 8.7 — 
Telecommunicatie 69 2 820.6 11,0 — — 2 820.6 11,4 
Telecommunicatie-apparatuur .... 62 2603,3 10,1 — — 2603,3 10.5 
SateUieten en votgstations 7 217,3 0.9 — — 217.3 0.9 

Waterprojecten 118 1 815,4 7.1 29 66,2 1 881,6 7.6 
Agrarische waterprojecten 28 199,6 0.8 — — 199,6 0.8 
Waten/oorziening en afvalwaterzuivering 90 1 615,8 6.3 29 66,2 1 682,0 6.8 

Overige infrastructuur 84 1 401,2 5,4 182 48,6 1 449,8 5.8 
Woningbouw 16 226.9 0,9 1 0.1 227,0 0,9 
Overheidsgebouwen 12 240,5 0.9 175 42.1 282,6 1.1 
Samengestelde projecten 56 933,8 3.6 6 6.4 940.2 3,8 

Globale kredielen 20 578,2 2.3 — — — — 

Industrie, landbouw, dlensten .... 450 7 060,4 27.4 15 574 4 723,4 6 758,4 27,2 

Industrie 148 1 821,5 7,1 13 543 4 125,8 5 947,3 24.0 
Mijnbouw — — — 307 74,0 74,0 0,3 
Metallurgie  3 38,7 0,1 153 102.8 141.5 0,6 
Bouwmaterialen 13 176,1 0.7 881 317,9 494,0 2,0 
Houtindustrie — — — 1 223 251,6 251.6 1.0 
Glas en aardewerk 6 66,1 0.3 326 193,1 259,2 1.0 
Chemische Industrie 26 176,7 0.7 668 335,7 512,4 2.1 
Metaal- en machine-industrie .... 19 211,4 0,8 3106 788,1 999,5 4.0 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaleheel 25 621,1 2.4 457 175,5 796,6 3.2 
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  15 216,4 0,8 658 218,6 435,0 1.8 
Voedingsmiddelen 19 137,1 0,5 1 812 672,2 809,3 3.3 
Textiel en leer 7 45,9 0,2 830 2862 332,1 1.3 
Papierpulp, papier en drukkerij . . . 5 60,2 0,2 1 III 285,3 345,5 1.4 
Rubber en kunslstof verwerkende 
industrie  3 27,2 0,1 824 256,1 283,3 1,1 
Overige verwerkende industrie . . . 2 5,5 — 374 73,8 79.3 0,3 
Bouwnijverheid  5 39,1 0.2 813 94,9 134,0 0,6 

Landbouw, bosbouw, visserij  5 103,3 0.4 234 100,9 204.2 0.8 
Diensten  18 110,2 0,4 1 797 496,7 606,9 2,4 

Toehsme  6 15,9 0.1 897 290,6 306,5 1,2 
Overige diensten  12 94,3 0.3 900 206,1 300,4 1,2 

Globale kredieten  279 5 025,4 19,5 — — — — 

Totaal 1236 25 739,0n 100,0 17 621 5 628,1 24 815,9(^) 100,0 

(*) en (2) Zie de noten bij label 19.1. 
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label 20; Globale kredleten en daaruit toegewezen bedragen In de Gemeenschap van 1981 tot 1985 
Onderverdeeld naar economische doelstelling en naar land 

Globale kredieien Globale kredieten Toewiizmoen 
1985(1) 1981—1985(1) 1981—1985 

Aaniai Milj. Ecu Aantal Mil). Ecu Aantal Mtlj. Ecu 

REGIONALE ONTWIKKEÜNG - INDUSTRIE 
Voor eigen rekenlng 
Halte  23 400,9 80 1 759,0 3 973 1 543.7 
Griekenland  1 44,2 18 303,2 306 224,0 
lerland  — — 12 87,5 1 025 117,3 
Frankrijk  14 176,5 42 464,7 {2) 2515 429,6 
Verenigd Koninkhjk  2 84,9 11 197,5 214 101,1 
Denemarken  1 5,0 6 31.7 118 31,2 
België  — — 2 17,8 12 17,8 

REGIONALE ONTWIKKEÜNG - INFRASTRUCTUUR 
Voor eigen rekenlng 
Frankri|k  3 147,0 15 448.5 1 532 431.0 
Griekenland  1 60.0 2 91,5 3 27,8 
Italie  — — 2 6,8 3 6.8 
Uli het nieuwe Instrument 
Griekenland  — — 1 31,5 3 28,5 

Totaal regionale ontwikkeling  45 918,5 191 3 439,7 9 704 2 958,8 

ENERGIEVOORZIENING 
Voor eigen rekenlng 
Italie  12 209.9 36 654,1 508 545.7 
Frankrijk  2 41,1 8 182,7 243 163,3 
Griekenland  — — 1 9.8 9 6.8 
Denemarken  — — 1 18,4 6 102 
lerland  — — — — 7 1.3 
Uli het nieuwe Instrument 
Italie . ,   — — 4 46,1 45 22,5 
Frankrijk  — — 1 36,4 167 36,4 

Totaal energlevoorziening  14 251,0 51 947,5 985 786,2 

MODERNISERING BEDRIJFSLEVEN 
Uli het nieuwe Instrument 
Halle  11 300,9 34 1 148,4 1 928 971,4 
Frankrijk  18 269,9 54 755,6 4 443 726,8 
Verenigd Koninkrijk  1 16,4 8 95,0 238 39,7 
Denemarken  2 37,5 6 84,4 294 84,2 
Griekenland  1 4,4 2 20,7 17 16,0 

Totaal modemlserlng bedrl|fsleven  33 629,1 104 2104,1 6 920 1 638,1 

GEAVANCEERDE TECHNIEKEN 
Ult het nieuwe Instrument 
Frankri|k , 2 44,1 2 44,1 8 29,2 
Haliè  2 15,8 2 15,8 4 15,8 

Totaal geavanceerde technleken  4 59,9 4 59,9 12 45,0 

Totaal voor eigen rek ening  63 1 229,4 239 4 333.1 10 486 3 702,6 
Totaal uit hei nieuwe instrument  33 629,1 110 2218,1 7 135 1 925,5 

Totaal generasi  96 1 858,5 349 6 551,2 17 261 5 628,1 

V) Totaal bedrag der m de betrokken tijdvakken geopende kredieten 
(?) Waarvao 18.1 mllioen levens wegens ..modermsering bedrijfsieven" 
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label 21 : Toewljzlngen uit globale kredleten in de Gemeenschap in 1985 en van 1981 tot 1985 
Onderverdeeld naar g ebied en economische doelstellmg 

1985 
Aantal Milj. Ecu 

1981 — 1985 
Aanial Mill. Ecu 

1985 

Aantal Mili Ecu 

REGIONALE ONTWIKKELING — INDUSTRIE 
Belgie 
Antwerpen . . . 
Henegouwen . . 
Limburg .... 
Luik 
Namen .... 
Oost-Vlaanderen 

Denemarken . . 
Ten oosten van de  
Grote Belt (zonder 
Kopenhagen) , , 
Ten westen van de  
Grote Belt . , . 

Giiekenland . . . 
Aegaeische eilanden 
(oost) 
Centraal Griekenland 
(oost) 
Centraal en West- 
Macedonie . . . 
Epirus 
Kreta  
Multiregionaal . . 
Oosl-Macedonle 
Peloponnesus-
Centraal Griekenland 
(west) 
Thessalië ....  
Thracië .... 

14 

14 

36 

1 

4 

7 

6 
3 
4 

3,9 

3.9 

35,5 

1.3 

1.6 

4.9 

4,6 
15.1 
2.6 

5 2.4 
1 0.5 
5 2,4 

12 
1 
4 
1 
3 
1 
2 

118 

15 

103 

306 

10 

69 

60 
8 
22 
15 
24 

49 
33 
16 

17,8 
1,7 
8.0 
0.9 
3.3 
1.2 
2.7 

31,2 

3.1 

28.1 

224,0 

11,0 

35.0 

43,5 
6,7 
18.2 
37.1 
13.4 

24,5 
27.1 
7.5 

Limousin .... 
Lorraine .... 
Midi-Pyrénées , . 
Nord-Pas-de-Calals 
Pays de la Loire 
Picardie .... 
Poitou-Charentes 
Provence-Côte d'Azur  
Rhône-Alpes . . 

ierland .... 

Italie 
Abruzzi . , .  
Basilicata . . .  
Calabria . . .  
Campania . .  
Friuli-Venezia Giulia 
Lazio ....  
Marche . . .  
Molise ....  
Puglia ....  
Sardegna . . .  
Sicilia ....  
Toscana . . .  
Trentino-Alto Adige 
Umbria . . .  
Veneto .... 

67 
42 
119 
95 
104 
11 
74 
8 
47 

84 

1 504 
95 
60 
82 
262 
3 
69 
145 
7 

182 
219 
141 
72 

63 
16 

8,2 
7,9 

16,6 
22,6 
16,2 
1.6 

11,0 
0.9 
4.8 

7,5 

445,3 
35.4 

6,1 
13,4 

102,9 
4,7 

50.3 
35.4 

2,5 
42,7 
25,6 
30,6 
18.0 
49,6 
22.1 
6,0 

1981—1985 
Aantal Milj. Ecu 

134 
117 
229 
186 
249 
39 
200 
17 
87 

17.2 
20,9 
35.3 
42.4 
42,4 
9,0 

33,6 
2,7 
8,7 

1025 117,4 

3 973 
284 
99 
240 
680 
63 
311 
335 
56 
428 
418 
402 
215 
178 
216 
48 

1 543,7 
135.4 
17,8 
63.6 
323,7 
30.7 

211,0 
110.5 
26.3 
138,3 
89.8 
106,9 
73.4 

103,7 
90.5 
22,1 

Frankrijk  1049 168,0 2 515 429,7 
Alsace 7 1.3 9 1,6 Verenigd Konlnkiijk 83 47,7 214 101,1 
Aquitaine  100 15,7 271 41,4 Scotland 12 4,7 23 7,4 
Auvergne  70 10,6 206 32,3 Northern  9 13.1 21 20,7 
Basse-Normandie . . 37 6,7 103 17.9 North-West .... 16 2.8 44 6,9 
Bretagne  131 23,5 380 75.5 South-West , . . , 8 4,7 23 15,7 
Centre  6 0,6 19 3.1 Yorkshire & 
Champagne-Ardenne 14 1.6 19 1.9 Humberside .... 13 5,4 39 17,4 
Corse  18 2.8 46 8.5 East Midlands . . . 3 0,4 13 6.7 
Franche-Comté . . . — — 1 0.1 West Midlands . . . 9 1.9 9 1.9 
Haute-Normandie . . 12 2,1 28 6.1 Wales 6 5,1 17 6,7 
Languedoc-Roussillon 87 13,3 175 29.1 Northern Ireland . , 7 9,6 25 17,8 

Totaai Regionale ontwikkeling — Industrie (voor eigen rekening) 2 770 707,9 8163 2 464,8 

REGIONALE ONTWIKKELING i — INFRASTRUCTUUR Limousin 39 5,2 65 11,6 
Lorraine 18 8.2 24 10,9 
Midi-Pyrénées . . . 80 13,1 421 77.1 

Frankrijk  487 121,3 1 532 431,0 Nord-Pas-de-Calais — — 118 48,2 
Aquitaine  59 17,1 174 53.9 Pays de la Loire . . 23 7,3 75 36,3 
Auvergne  59 12,9 172 40,0 Picardie  14 2,3 21 3,8 
Basse-Normandie . . 9 4,8 22 11.4 Poitou-Charentes . . — — 3 2,4 
Bretagne  59 18,3 177 55.6 Rhône-Alpes . . . 45 9,2 64 14,0 
Centre  — — 3 4.4 
Champagne-Ardenne 2 1.6 9 3.1 Griekenland (') . . . 1 16,1 3 27,8 
Corse  22 3.1 40 6.7 
Franche-Comté . . . — — 2 0.7 Italië  — — 3 6,8 
Haute-Normandie . . 6 1,5 34 13.4 Basilicata  — — 2 2.7 
Languedoc-Roussillon 52 16,7 108 37,5 Sicilia  — — 1 4.1 
Totaal Regionale ontwikkeling — infrastructuur voor eigen rekening 488 137,4 1538 465,5 

Totaal Regionale ontwikkeling — infrastructuur uit het nieuwe instrument 28,5 

Totaal Regionale ontwikkeling 3 258 845,3 9 704 2 958,8 

{') Betreu een aantal verschiiiende investenngen 
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label 21 (vervo/g) 

1985 1981 — 1985 
Aanlal Mili. Ecu Aantai Milj Ecu 

ENERGIEVOORZIENING 
voor eigen rekening 

1985 
Aantai Milj. Ecu 

1981—1986 
Aantai Milj. Ecu 

Denemarken .... 6 10,2 
Griekenland .... 9 6.8 uit het nteuwe 
Frankrijk 67 47,5 243 163,3 instrument 
lerland — — 7 1.3 Frankrijk — — 167 36,4 
Italié  200 210,3 508 545,7 Italie  12 5,2 45 22,5 

Totaal Enarglavoorziening 279 263,0 985 768,2 
waarvan Industrie . . . 115 126,4 479 375,6 
waarvan infrastructuur . . 164 136,6 506 410.6 

MODERNISERING BEDRIJFSLEVEN 
uit het nieuwe 
instrument Frankrijk 1 889 303,1 4 443 726.8 
Denemarken .... 110 37,4 294 84,2 Italie  819 352,0 1 928 971.4 
Griekenland .... 17 16,0 17 16,0 Verenigd Konlnkrijk 81 15,2 238 39,7 

Totaal Modemlsering bedrljfsleven 2916 723,8 6 920 1 838,1 

GEAVANCEERDE TECHNIEKEN 
voor eigen rekening Frankrijk 8 29,2 8 29,2 

Italie  4 15,8 4 15,8 

Totaal geavanceerde technleken 12 45,0 12 45,0 

Totaal generaal . . . 
voor eigen rekening 
uit het nieuwe instrument 

6 465 1 877,1 
3 537 1 148,1 
2 928 729,0 

17 261 5 628,1 
10 486 3 702.6 

7 135 1 925,5 

label 22; Kredletverlening in de MIddellandse-Zeelanden van 1981 tot 1985 
Onderverdeeld naar land en herkomst der middeien 

Voor eigen  
rekening 

Uit begrolings-
middeien 

Milj Ecu Milj. Ecu Milj. Ecu 

Tolaal 

Middellandse Zee (noord) 270,0 32,3 39,0 61.7 309,0 34,3 
Joegoslavlë  
Turkije 

260,0 
10,0 

31.1 
1,2 39,0 61,7 

260,0 
49,0 

28,9 
5,4 

Maghreb-landen .... 243,0 29,0 6,5 10,3 249,5 27.7 
Algehje 
Marokko  
Tunesië  

75,0 
128,5 
39,5 

9,0 
15,3 
4.7 6.5 10,3 

75,0 
128,5 
46,0 

8.3 
14,3 
5,1 

Machrak-landen .... 227,8 27,2 10,0 15,8 237,8 26,4 
Egypte  
Jordanie  
Libanon  
Syrie  

115,5 
29,0 
17,0 
66,3 

13,8 
3.5 
2.0 
7.9 

3.0 
7.0 

4,7 
11.1 

118,5 
36,0 
17.0 
66,3 

13,2 
4.0 
1.9 
7.3 

Overige landen  96,5 11.5 7.7 12,2 104,2 11,6 
Cyprus 
Israël  

46.5 
50,0 

5,5 
6,0 

7.7 12,2 54,2 
50,0 

6,0 
5.6 

Totaal  837,3 100,0 63,2 100,0 900,5 100,0 

Spanje  
Portugal  

550,0 
424,0 — 

— — 550,0 
424,0 

— 

Totaal ganaraai .... 1 811,3 63,2 1 874,5 
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Tabel 23: Kredletverlening in de Middellandse-Zeeianden van 1981 tot 1985 (^) (2) 
Onderverdeeld naar sector 

Toewijzingen uil 
Kredieten globale kredieten Totaal 

Aantal Mil| Ecu "k Aaniai Mil). Ecu Milj Ecu % 
Energie  22 483.6 25,8 6 8,4 492,0 26,6 

Produktie 16 331.1 17.7 5 8.2 339,3 18,4 
Thermische centrales   9 162.0 8.7 — — 162,0 8.8 
Waterkrachtcentrales 4 119.0 6.3 1 1.7 120,7 6.5 
Gas- en oliewinning 3 50.1 2,7 1 0.7 50,8 2.7 
Vaste brandstotfen — — — 3 5.8 5,8 0.3 

Transport en distributie 6 152,5 8.1 1 0,2 152.7 8.2 
Elektriciteitsieidingen 5 137,5 7,3 1 0.2 137,7 7.4 
Olle- en gasleidingen 1 15,0 0,8 — — 15,0 0.8 

Infrastructuur 37 839,5 44,8 63 74,4 830,9 44,9 

Verbindingen 20 650.3 34,7 17 13.0 663.3 35,9 
Vervoer 20 650,3 34.7 17 13.0 663,3 35.9 
Spoorwegen 5 188,3 10,0 — — 186,3 10,2 
Autowegen W 356,0 19,0 17 13,0 369,0 20,0 
Scheepvaart 4 71,0 3.8 — — 71,0 3.8 
Luchtvaari 35,0 1.9 — — 35,0 1.9 

Waterprojecten 8 89,2 4.8 16 19.4 108.6 4.8 
Agrarische waterprojecten 1 20,0 1.1 — — 20,0 1.1 
Watervoorziening en waterzuivering . . 7 69,2 3.7 16 19,4 108,6 5.9 

Diverse infrastructuur 1 17.0 0.9 30 42,0 59,0 3.1 
Globale kredieten 8 83,0 4.4 — — — — 

Industrie, landbouw, dlensten .... 49 551,4 29.4 1 090 456,4 525,8 28,5 

Industrie 6 32,9 1,8 830 394,1 427,0 23,1 
Mljnbouw — — — 38 18,2 18,2 1.0 
Metallurgie  — — — 12 6.4 6,4 0.3 
Bouwmaterialen 2 22,5 1.2 82 52,4 74,9 4.0 
Houtindustrie — — — 82 30,8 30,8 1.6 
Glas en aardewerk 1 1.9 0.1 33 25,5 27,4 1.4 
Chemische industrie  2 5,5 0,3 66 43,9 49,4 2.6 
Melaal- en machine-Industrie . . . . — — — 115 51,4 51,4 2.8 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel — — — 37 9.7 9.7 0.5 
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  — — — 29 16,0 16,0 0.8 
Voedingsmiddelen — — — 160 71.8 71,8 3.9 
Textiel en leer — — — 63 23,4 23,4 1.2 
Papierpulp en papier — — — 45 20,4 20,4 1.1 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  — — — 47 21.1 21,1 1.1 
Overige industrie  — — — 8 2.4 2.4 0.1 
Bouwnijverheid  — — — 10 4.6 4.6 0.2 
Industrieterreinen en industriehallen 1 3.0 0.2 3 6.1 9.1 0,5 

Landbouw, bosbouw, visserij  6 36.5 1.9 177 20.4 56,9 3.1 

Diensten  83 41.9 41,9 2,3 
Toerisme  — — — 61 36,4 36.4 2.0 
Overige diensten  — — — 22 5.5 5.5 0.3 

Globale kredieten  37 482,0 25.7 — — — — 

Totaal  108 1 874,5(3) 100,0 1 159 539,2 1848,7 (3) 100.0 

{') Zie nool 1 bi| label 1, 
(2) Krediete n voor eigen rekening van de Bank (1 811.3 mtljoen) en transacties legen biizondere voonivaarden uil begrotingsmiddelen van de üd-Siaien of de Qemeenschap 

en geboeki m de Speciale Sectle (63,2 miljoen). 
(3) Zienoot 2 bij label 18.1. 
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label 24: Kredietverlening in de landen In Afrika, het Caribische gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de  
landen en gebleden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1985 (overeenkomsten van Lomé) 

Onderverdeeid naar land en herkomst der middelen 

Risicodragend kapitaai 
Voor eigen rekening uit begrotmgsmiddelen Totaal{^) 

Lomé I Lomé il Totaal Lomé I Lomé It Totaal Lomé I Lomé II Totaal 

AFRIKA 338,5 479,0 817,5 94,26 222,13 316,39 432,76 701,13 1133,89 
West-Afrika Î92.5 161.1 353.6 41.14 69.57 110.71 233.64 230.67 464.31 
Benin — 13,5 13,5 0.35 4.5 4,85 0.35 18.0 18,35 
Burkina 8,0 — 8.0 7,93 7,0 14,93 15.93 7.0 22,93 
Gambia — — — 2.39 — 2,39 2.39 — 2,39 
Ghana 16,0 — 16.0 2.25 16,03 18,28 18,25 16,03 34,28 
Guinee 4,4 7.5 11,9 0.3 2.71 3,01 4.7 10,21 14,91 
Gulnee-Bissau 8,0 — — — 3.8 3,8 — 3.8 3,8 
Ivoorkust 47,4 56,2 103,6 2,93 2,43 5,36 50,33 58,63 108.96 
Kaapverdië — — — 3,58 1.8 5,38 3,58 1.8 5,38 
Liberia 7,4 3.5 10,9 0,29 2.2 2,49 7,69 5.7 13,39 
Mali — — — 6.36 3.4 9.76 6.36 3.4 9.76 
Mauritanie 25,0 — 25.0 — 7.0 7.0 25,0 7.0 32,0 
Niger 6,0 10,0 16,0 0.9 — 0.9 6,9 10.0 16,9 
Nigeria 50,0 40,0 90.0 — — — 50,0 40,0 90,0 
Senegal 12,0 21,0 33,0 8,47 4,65 13,12 20,47 25,65 46,12 
Togo 16,3 4.4 20,7 5,25 2.43 7,68 21,55 6,83 28.38 
Regionaal — 5.0 5.0 0.14 11,62 11.76 0,14 16,62 16,76 
Midden-Afrika 32.6 158.4 191.0 24,96 44.22 69,18 57,56 202,62 260,18 
Burundi — — — 0.5 8,24 8.74 0,5 8,24 8.74 
Centrafrika — — — — 5.1 5.1 — 5.1 5,1 
Equatoriaalguinee .... — — — — 2.0 2.0 — 2.0 2,0 
Gabon — 32,0 32.0 — 2.5 2.5 — 34,5 34,5 
Kameroen 32,6 95,7 128,3 5,0 — 5.0 37.6 95,7 133.3 
Kongo — 28,1 28,1 3,32 0,48 3.8 3.32 28,58 31,9 
Rwanda — — — 3,0 2,7 5.7 3.0 2.7 5,7 
Sao Tomé — — — — 0,04 0,04 — 0,04 0,04 
Tsjaad — — — 7.5 2,0 9,5 7.5 2.0 9.5 
Zaïre — — — 5,64 20,66 26,3 5.64 20,66 26,3 
Regionaal — 2.6 2,6 — 0.5 0.5 — 3.1 3,1 
OosteHik en Zuidelijk Afrika . 113.4 159,5 272,9 28,16 108,34 136.5 141,56 267.84 409,4 
Botswana 6.5 29,0 35,5 1,75 — 1,75 8.25 29.0 37.25 
Comoren — — — 0,02 0,16 0.18 0,02 0,16 0,18 
Djibouti — — — 1,0 2,26 3,26 1,0 2,26 3,26 
Etiopie — — — — 12.5 12,5 — 12.5 12,5 
Kenya 52.4 45,5 97.9 1,25 1,55 2.8 53,65 47.05 100,7 
Lesotho — — — 0,1 6.0 6.1 0,1 6.0 6.1 
Madagaskar — — — 2,45 21,17 23.62 2,45 21.17 23,62 
Malawi 14,5 7.5 22,0 1,55 11,5 13.05 16,05 19,0 35,05 
Mauritius 12,5 4,0 16,5 0,03 0,5 0,53 12,53 4.5 17,03 
Seychellen — — — 0,58 4,0 4.58 0,58 4,0 4,58 
Somalia — — — 0,25 9,56 9,81 0,25 9,56 9,81 
Sudan — — — 6,5 10,2 16,7 6.5 10,2 16,7 
Swaziland 12,0 7,0 19,0 1,15 0,04 1,19 13,15 7,04 20.19 
Tanzania 5,0 — 5,0 7,75 11,0 18,75 12,75 11,0 23,75 
Uganda — — — 0.35 10,0 10,35 0,35 10,0 10,35 
Zambia 10.5 31,5 42,0 3,43 2,0 5,43 13.93 33,5 47,43 
Zimbabwe — 35.0 35,0 — 5,4 5.4 — 40,4 40.4 
Regionaal — — — — 0,5 0.5 — 0,5 0.5 
CARIBISCH GEBIED ... 20,5 47,6 68,1 3,38 21,25 24,63 23,88 68.85 92,73 
Barbados 7.5 9,6 17.1 — — — 7,5 9.6 17,1 
Belize — 2.0 2,0 — 0.6 0.6 — 2.6 2,6 
Dominica — — — — 1,0 1.0 — 1,0 1.0 
Grenada — — — — 2,4 2.4 — 2,4 2.4 
Guyana — — — 3,2 4.0 7.2 3.2 4,0 72 
Jamaica — 4.0 4,0 — 5.0 5.0 — 9,0 9.0 
Sint Lucia — — — 0,18 1.0 1,18 0,18 1,0 1,18 
Sint Vincent en de Grenadlnen — — — — 3.0 3.0 — 3,0 3.0 
Suriname — — — — 4.25 4.25 — 4,25 4,25 
Trinidad en Tobago .... 10.0 32,0 42,0 — — — 10,0 32,0 42,0 
Regionaal 3.0 — 3,0 — — — 3,0 — 3.0 
STILLE OCEAAN 31,0 75,9 106,9 2,07 30,68 32,75 33,07 106,58 139.65 
Fiji 24.0 28,0 52,0 0,17 7,8 7,97 24,17 35,8 59,97 
Kiribati — — — — 0,2 0.2 — 0.2 0,2 
Papua-Nieuwguinea ... 7.0 47.9 54,9 1,9 13,8 15,7 8,9 61,7 70,6 
Solomoneilanden .... — — — — 0.1 0.1 — 0.1 0,1 
Tonga — — — — 2,32 2.32 — 2,32 2,32 
Tuvalu — — — — 0,13 0,13 — 0,13 0,13 
Vanuatu — — — — 3,0 3.0 — 3.0 3.0 
Westsamoa — — — — 3,33 3,33 — 3,33 3,33 
A.C.S.-landen totaal 390,0 602,5 992,5 99,71 274,06 373,77 489,71 876,56 1 366,27 
L.G.O, 7,0 15,0 22,0 2,05 6,74 8,79 9,05 21,74 30,79 

Totaal generaal 397,0 617.5 1 014,5 101,76 280,80 382,56 498,76 898,3 1 397,06 
(t) Hierb'i komen nog de bedragen. loegekend van 1964 tot 1976 krachtens de overeenkomslen van Jaoende, te weten 146.1 miljoen voor eigen rekenmg van de Bank en  

142 miljoen uit de middelen van het E.O.F. 
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Tabel 25; Kredietverlening in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de landen en  
gebieden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1985 (overeenkomsten van Lomé) (') 

Onderverdeeld naar sector 

Kredieten 
Toewijztngen uit 

globale kredieten Totaal 

Aantal Mil). Ecu % Aantal Mil j. Ecu κ lil| Ecu % 
Energie  50 401,1 28,7 6 2.8 403,9 31,0 

Produktie 43 332,1 23,8 5 2,2 334,3 25,6 
Kernenergie  1 15,0 1,1 — — 15,0 1,1 
Thermische centrales   16 98,1 7,0 3 1.8 99,9 7.7 
Waterkrachtcentrales 20 169,9 12,2 2 0.3 170,2 13,0 
Geothermische centrales 1 9.0 0,6 — 9,0 0.7 
Gas- en oliewinning (2) 5 40,1 2,9 — — 40,1 3.1 

Transport en opslag 7 69,0 4,9 — — 69,0 5,3 
Eleklriciteitsleidingen 7 69,0 4,9 — — 69,0 5.3 

Distributie — — — 1 0,6 0.6 0.1 
Elektriciteit — — — 1 0,6 0.6 0.1 

Infrastructuur 18 121,9 8,7 1 1,0 122,9 9,4 

Verbindingen 15 90,3 6,4 1 1,0 91,3 7.0 
Vervoer 10 27,2 1.9 — 27,2 2,1 
Spoorwegen ; 10,0 0.7 — — W.O 0.8 
Scheepvaart 9 17.2 1,2 — — 17.2 1.3 
Telecommunicatie 5 63,1 4,5 1 1,0 64,1 4,9 
Te/ecommunicatie-apparatuur .... 5 63.1 4.5 1 1.0 64,1 4.9 

Waterprojecten 3 31,6 2,3 — — 31,6 2,4 
Watervoorziening en afvalwaterzuivering 3 31,6 2,3 — — 31,6 2,4 

Industrie, iandbouw, diensten .... 244 874,0 62,6 412 176,9 778,1 59,6 

Industrie 97 538,2 38,6 332 155,4 693,6 53,1 
Mijnbouw 11 134,7 9.6 12 7.6 142.3 10,9 
Metallurgie  6 31,5 2.3 g 4,0 35,5 2.7 
Bouwmaterialen 14 59,3 4,2 16 7,5 66,8 5.1 
Houlindustrie 4 21,2 1.5 23 10,8 32,0 2.4 
Glas en aardewerk 2 4.0 0,3 7 4.8 8.8 0.7 
Chemische industrie  11 46,9 3.4 15 9.4 56,3 4.3 
Metaal- en machine-industrie .... 1 0.5 — 28 10,1 10,6 0.8 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel  2 7.3 0,5 12 4.6 11.9 0.9 
Elektrotechnische en elektronische 
industrie  — — — 5 3,3 3.3 0,3 
Voedingsmiddelen  33 165,3 11,9 93 43,8 209,1 16,0 
Textiel en leer  10 42,9 3,1 47 18,5 61,4 4,7 
Papierpulp, papier en drukkerij . . . — — — 33 17,7 17,7 1.4 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  3 24,6 1,8 26 11,6 36,2 2.8 
Overige verwerkende industrie . . . — — — 5 1.3 1.3 0,1 
Bouwnijverheid  — — — 1 0.4 0.4 

Landbouw, bosbouw, visserij  — — — 3 0.9 0,9 0.1 

Diensten  57 38,9 2.8 70 14,8 53,7 4,1 
Toerisme  7 19,3 1,4 50 11.7 31,0 2,4 
Overige diensten  50 19,6 1,4 20 3,1 22.7 1.7 

Globale kredieten  66 272,8 19,5 — — — — 
Ontwikkelingsbanken  24 24,1 1.7 7 5,8 29,9 2.3 

Totaal  312 1397,0 (3) (4) 100,0 419 180,7 1 304,9 (4) 100,0 

V) Zie noot 1 bi) label 1 
(2) Met inbegnp van aardolieratfinage. 
(3) Kredieten voor eigen rekenlng van de Bank (1 014,5 miljoen) en ris icodragend kapitaai uii begfoiingsmiddelen van de üd-Staten via het Europese Ontwikkeiingslonda. 

welke de Bank beheert in het kader van hear Speciale Seclie (382.5 miljoen) 
(<) Zie noot 2 bi| tabel 18.1. 
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Voor nadere inllchtingen wende men zieh tot de 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100. Bd Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg 
Tel.: 4379-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Facsimiletel.:43 77 04 

of tot haar kantoren elders 

Afdeling Kredietverlening Itaiië  
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rome 
Tel.: 4711-1 — Telex 611130 bankeu 1 
Facsimlletel.: 474 58 77 
Verbindingsbureau voor het Verenigd Koninkrijk 
68, Pall Mall — London SW1Y 5ES 
Tel.: 839 3351 — Telex: 919159 bankeu g  
Facslmiletel.: 930 9929 
Contactbureau te Athene 
Ypsilantou 13-15, GR-10675 Athene 
Tel. 7249 811 — Telex: 22 2126 bkeu gr 
Facsimiletel.: 7249 814 
Contactbureau te Brüssel  
Wetstraat 227 — B-1040 Brüssel  
Tel.: 2309890 — Telex: 21721 bankeu b 
Facsimiletel.: 230 58 27 

Aldaar kunnen ook do volgendo publikatles worden verkregen: 

Statuten en andere bepatingen betreffende de E.I.B. 
1986; 36 biz. (DA. DE. EN. FR. GR, IT. NL) 

Jaarverslag 
vanaf1958 
(DE, EN, FR, IT, NL. vanaf 1972 in het Deens, vanaf 1980 in hei Grieks en vanaf 
1985 ook in het ES en FT) 

E.I.B.-MededelIngen 
periodiek 
(DA, DE. EN, ES. FR. GR. IT. NL. PT) 

Europese Investeringsbank 1958—1983 
1983, 116 biz. (DA, DE. EN, FR. GR, IT. NL) 

Leningen en garanties In de Lld-Staten van de Europese Gemeenschap 
1986, 16 biz. (DA. DE. EN. ES. FR, GR. IT. NL, PT) 

Flnanclerlngen op grond van de derde overeenkomst van Lomé 
1986, 20 biz. (DA. DE. EN. ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Honderd vragen en antwoorden 
1986, 50 bIz, (DA, DE. EN, ES, FR, GR. IT. NL. PT) 

Europese Investeringsbank: baslsgegevens (vouwblad) 
1986 (DA. DE, EN, ES, FR. GR, IT, NL. PT) 

De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promotore van de 
projecten, die toestemming hebben gegeven voor het maken van de in dit  
verslag gebruikte foto's. 
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