




De Europese Investeringsbank in 1986 en 1985 

Enkele kerngegevens 1986 1985 
(mil). Ecu) 

Totale kredietverlening  7 544,8 7184,6 
— kredieten en garanties voor eigen rekening .... 7 059,9 6 225,0 
— kredieten voor andere rekening (vallend in de Specia

le Sectie)  484,9 959,6 

EUR 12(1) EUR 10 
Kredietverlening in de Gemeenschap  7 071,1 6 784,4 β 524,4 
— kredieten en garanties voor eigen rekening .... 6 678,1 5 900,7 5 640,7 
— kredieten uit het nieuwe communautaire lenings-

instrument  393,0 883,7 883,7 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap  473,7 400,2 660,2 
— kredieten voor eigen rekening  381,8 324,3 584,3 
— kredieten uit begrotingsmiddelen van de 

Gemeenschap  91,9 75,9 75,9 
Middellandse-Zeelanden  264,0 165,2 425,2 
Landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille 
Oceaan (A.C.S.-landen) en de landen en gebieden over-
zee (LG.O.)  209,7 235,0 235,0 

Bedrag ultstaand aan kredie ten en garant ies voor eigen 
rekening op 31 december 36 959,8 

Bedrag ultstaand in de Speciale Beetle op 31 de
cember 8 866,4 

33 290,9 

8 198,2 

Geplaatst kapltaal op 31 december 28 800,0 
waarvan gestört of te störten 2 595,9 
Reserves, voorzlening en saldo verlies- en winstrekening 3 804,4 

Gedurende het jaa r opgenomen middelen 6 785,5 

14 400,0 
1 465,7 
2971,1 

5 709,2 

Uitstaande leningen o/g op lange en middellange 
termljn op 31 december 30 271,1 

Balanstotaal op 31 december 40 720,9 

26 735,8 

35 092,1 

(') EUR12/EUR10; Gm vergeliiking en mogeltj k te maken ztjn de kredie ten in Spanje en Portugal voor het jaa r 1985 opgenomen onder de 
kredietverlening binnen (EUR12). respectievelijk buiten (EUR10) de Gemeenschap. 
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Wenken voor de lezer 

Ecu — Tenzij het tegendeel is vermeid, zijn alle bedragen in dit verslag ultgedrukt in Ecu. 

Rekeneenheid: Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Statuten van de Bank is haar rekeneenheld gedefinieerd als de Ecu die 
In gebruik is bij de Europese Gemeenschappen. Voor de samenstelling van het valutapakket van de Ecu wordt verwezen naar 
biz. 101. 

Omrekeningskoers — statlstleken: Voor de statistleken betreffende de kredietverlenlng en de opgenomen middelen 
gebrulkt de Bank gedurende elk kwartaal de koersen die golden op de laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal. In 
1986 waren deze als volgt; 

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

1 Ecu -

DM 2,18386 2,17136 2,14788 2,09059 
Ffr. 6,70474 6,68034 6,85490 6.84577 
e 0,615334 0,632076 0,637486 0,712521 
lire 1 489,94 1 477,47 1 475,89 1 445.29 
pta. 136,519 136,389 137,245 137,554 
Bfr. 44.6450 44,4739 43,9198 43,3485 
f 2,46133 2,44816 2,41963 2,36189 
Deense kr. 7,95672 8,02081 7,96958 7,89441 
drachme 131,200 134,590 137,479 139.098 
escudo 140,736 140,979 146,342 151,350 
lers £ 0,714055 0,718357 0,710660 0,762944 
Luxfr. 44,6450 44.4739 43,9198 43,3485 
VS$ 0,887927 0.936737 0.978223 1,02959 
Zwfr. 1,84023 1.81699 1.75493 1,69698 
yen 178,207 168.051 160.184 159,072 

Omrekeningtkoers — boekhouding; De koersen gebrulkt voor de opstelling van de balans en de jaarrekenlngen zljn die 
welke golden op 31 decomber van het betrokken boekjaar. 

Afrondlngen: In verband met afrondingsverschillen komen optelllngen van afzonderlljke bedragen niet altljd overeen met hun 
totalen. 

Statistische correctles en gegevens over längere perioden: Wegens statistische correcties verschlllen bedragen betreffen 
de voorgaande boekjaren soms van vroeger gepubliceerde cijfers over deze boekjaren. 
De gegevens over längere perioden moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd; de cijfers zljn namelljk beïnvloed door prijs-
wijzigingen en koersschommeiingen gedurende de betrokken période. 

Economische doelstelilngen: Sommige projecten beantwoorden aan meerdere economische doelstellingen (zie biz. 45 e.v.) 
tegelijkertijd; in sommige tabellen kunnen de verschillende rubrieken betreffende deze doelstellingen dan ook niet bij elkaar 
worden opgeteld. 

Prijslndexcljfer: De correctie voor prijswijzigingen wordt voor 1986 g eraamd op 0%. De prijsstijging voor Investerlngen In 
vaste activa (3,6 % volgens de diensten van de Commissie) wordt namelijk gecompenseerd door de koerswijziglngen van de  
nationale valuta's t.o.v. de Ecu, gewogen naar de omvang van de kredietverlenlng per land. Nominale wijzigingen komen dus,  
in het geheel genomen, overeen met volumewijzigingen. 

Projecten buiten de Gemeenschap: De Bank kan op grond van een speciale machtiging door haar Raad van Gouverneurs  
krachtens artikel 18. lid 1, 2e alinea, van haar Statuten projecten buiten het Europese grondgebled van de Lid-Staten financie-
ren. 

Verklaring van afkortlngen: In dit verslag worden volgende afkortingen gebruikt: 

b.b.p. — bruto binnenlands produkt OESO -> Organisatie voor Economische Samenwerking 
b.n.p. » bruto nationaal produkt en Ontwikkeling 
BSEG « Bureau voor de Statistiek der Europese P.B. — Pub likatieblad van de Europese Gemeenschap-

Gemeenschappen pen 
De afkortingen van de namen van een aantal geldnemers van de Bank worden verklaard op biz. 64. 



De economische achtergrond 

Ook in 1986 was sprake van een matige economi
sche groei in de wereld. De produktie in de geïndus-
trlaliseerde O.E.S.O.-landen steeg met 2,5% in vo
lume tegenover met 3% In het voorafgaande jaar: 
voor het tweede achtereenvolgende jaar was deze 
toeneming in de Verenigde Staten gering en liep zi]  
in Japan zelfs terug, terwiji de Europese Gemeen-
schap vrijwel hetzelfde groeipercentage kende als in 
1985 (2,5%). Het teruglopen van de aardolieprijs en 
de steeds snellere daling van de koers van de do llar 
speelden in deze ontwikkeling een overheersende 
roi. 

De dollarprijzen van in de geïndustriallseerde landen  
ingevoerde aardolle daatden met gemiddeld 43% ten 
opzichte van het voorafgaande jaar. Ook de overige  
grondstofprijzen llepen terug, hoewel In mindere  
mate. Voor de geïndustriallseerde landen verbeterde  
daardoor de ruilvoet met ongeveer 1% van hun bruto  
blnnenlands produkt (b.b.p.). Dit effect werd in  
Europa en Japan nog verstärkt door de daling van 
de effectleve, naar handelsstromen gewogen dollar-
koers met gemiddeld 18%. De twee effecten te za-
men maakten in Japan c irca 2.5% van het b.b.p. ult 
en in de meeste Europese landen 2 à 3%. behalve in 
het Verenigd Koninkrijk waar de ruilvoet met 0,5 à  
1% achteru it ging. Het resultaat van dit alles was in 
de Verenigde Staten vrijwel nul, daar de depreciatie 
van de dollar bultenlandse exporteurs ertoe bracht  
hun marge op de Amerikaanse markt te versmallen.  
De tekorten op de handelsbalans en op de lopende  
rekening van dit land zijn in 1986 echter nog groter  
geworden. 

De gevolgen hiervan voor de bedrijvigheld in de ver-
schillende landen liepen uiteen al naar gelang de 
herverdeling van deze Inkomenseffecten over de 
verschlllende economische categorieën en de reac-
ties op de prljsdalingen. In vele geïndustrialiseerde  
landen Is de vermindering van de kosten van inge
voerde energie gedeeltelijk doorgegeven aan de con-
sumenten. Grote verschlllen bestonden bij de fiscale  
behandeling van het energieverbruik. Sommige lan
den verhoogden de belastingen hierop om de toene
ming van het energieverbruik te beperken en de 
overheidstekorten omiaag te brengen, terwiji andere 
landen de prljsdalingen gebrulkten voor de inflatie-
bestrijding. 

De binnenlandse vraag nam In de Gemeenschap 
sneller toe dan in Japan en bleef in de Verenigde 
Staten vrijwel stabiel. Niet alleen was sprake van een 
snelle stijging van de particulière consumptie en van 
een verdere opleving van de woningbouw, maar ook 
de produktieve investeringen namen toe, hoewel 

niet sneller dan In 1985. De geringere groel van de 
produktie in de geïndustrialiseerde landen vormde 
dus de afschaduwing van de vertraagde groei van 
hun uitvoer naar de ontwikkelingslanden. De aard-
olie-uitvoerlanden kampten met teruglopende inko-
mens en beperkten hun invoer soms drastisch om 
het verder toenemen van het tekort op hun lopende 
rekening af te remmen ($ 51 miljard In 1986 tegen
over $ 5 miljard In 1985). In de overige ontwikke
lingslanden liep de aardolierekening sterk terug, 
maar dit ging gepaard met een — zij het geringere —  
daling van hun ultvoeropbrengsten ten gevolge van 
het aanhoudend läge pell der grondstofprijzen. Hun 
tekort op de lopende rekening vermlnderde van $ 20  
miljard In 1985 tot $ 7 miljard in het verslagjaar, het-
geen mede veroorzaakt werd door het strikter beleld 
in vele van deze landen. Deze stabilisatie heeft daar-
entegen weer nadelige gevolgen gehad voor de uit
voer van de ontwikkelde landen. 

De prijsdaling voor aardolle en andere grondstoffen 
heeft bijgedragen tot een verdere vermindering van 
de inflatie in de geïndustriallseerde landen. Ook de 
depreciatie van de dollar heeft daartoe bijgedragen, 
althans in andere geïndustrialiseerde landen dan de 
V.S. Het consumptieprijspeil is in daar gestagen met  
2,2%, in Japan met 0,7% en in de Gemeenschap met  
3.7%, tegenover met respectievelijk 3,5%, 2.2% en  
5,8% in het voorafgaande jaar. 

In de Europese Gemeenschap is het b.b.p. in 1986  
met vrijwel hetzelfde percentage gestegen als 1985.  
De stijging van de koopkracht leidde tot een flinke 
toeneming van de particulière consumptie en ook de 
investeringen in de woningbouwsector zijn toegeno-
men, evenals die in de produktieve sector. De uit
voer groeide echter In volume minder dan In het 
voorafgaande jaar (1,7% tegenover 5,6% in 1985),  
zodat de totale groel gelljk bleef. Ook de omvang 
van de invoer is verder toegenomen (met 6,5%  
tegenover 5,5% in 1985). Deze ontwikkeling baart 
zorgen voor de toekomst, gezien vooral ook het ver-
loop van de dollarkoers. De verbetering van de ruil
voet leidde echter tot een groter overschot op de 
lopende rekening: dit is ruim verdubbeld t.o.v. het 
voorafgaande jaar. 

De bruto investeringen in vaste activa Stegen in 
1986 met 3,4% tegenover met 2,3% In het vooraf
gaande jaar. De groei van de investeringen in be-
drijfsuitrustingen bleef In de meeste Lid-Staten aan-
zlenlijk (4,3% tegenover 8% in 1985 In de gehele Ge
meenschap). De in 1985 opgetreden achteruitgang 
in de nieuwbouwsector werd in het verslagjaar fe ite-
lljk tenietgedaan door toenemende Investeringen 
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(+ 2,4%). met name in Denemarken (+ 9.8%). 
Spanje (+6,3%), Portugal (+6%) en Nederiand  
(+ 5.8%). 

Het aandeel van de produktieve investeringen in het 
b.b.p. was sinds de jaren zeventig regeimatig terug-
gelopen: sinds 1985 lljkt deze tendentie te zijn om-
gekeerd. Tot laatstgenoemd jaar kwam de produk-
tiestijging derhalve voorai ten goede van een betere 

bezetting van produktiecapaciteiten. Afnemende 
rentabiliteiten bij een stijgende reële rente hadden 
bovendien geleid tot een voorkeur voor belegging  
van kasmiddelen of het delgen van schulden boven 
het plegen van produktieve investeringen. Het her-
stel van de winstgevendheid en het zelffinancierings-
vermogen van ondernemingen sinds 1985 brengt nu 
een hervatting van de investeringen, hoewel de ren-
tabiliteit en de verhouding vreemd/eigen vermögen  
slechts langzaam verbeteren, 

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

E.E.G. VS Japan 

1982 1963 1984 1985 1986* 1982 1963 1984 1985 1986* 1982 1983 1984 1985 1986' 

Jaarltjkse mutatie, 
volum6-% 

Bruto binnenlands 
produkl(b.b.p.)(') 0.5 1,2 2,0 2.4 2.5 -3.0 3.0 72 2.8 2.8 4.3 3.1 2.7 4.5 2.0 
Brute investeringen 
in vaste activa -1.5 -0,3 1.3 2.4 4.2 -6.7 8,2 17.9 7,7 2.1 0.9 -02 5.7 52 5.6 

B.b.p. per hoofd 
Volume-indexcijfer 
ÎE.E.G. 1980 = 100)(2) 100 ICI 103 105 108 153 157 166 169 169 108 110 115 119 119 
Koopkrachtpariteilen 9 433 10340 11242 12166 13229 14 495 16 082 18107 19 562 20 723 10210 11301 12611 13881 14 649 
Ecu 8220 8731 9 379 10047 10 672 13 701 16 042 19 844 21 611 17 173 9 349 11 122 13 279 14 530 15978 

Investeringen in %  
van b.b.p. 19.5 16,9 18.7 18,5 18,4 16,5 16.7 17.9 16,6 16,5 29,7 28,3 27,8 20,0 29.0 
Prijsmutatie (consump-
lieprijspell) in % 10,4 8,4 7.0 5,8 3,7 5,9 3,8 3.2 3,5 1.9 2,6 1.8 2.1 22 0,7 
Produktiviteits-
wijziging (3) 1,5 2.1 2.5 1.9 1,8 -1,3 2,2 2,2 0.7 0,3 2,3 1.6 4,4 3,8 1,8 

Handelsbalans 
(lob/lob) 

in miljard Ecu -15,6 -4.3 -1.3 12.1 48.5 -37,6 -75,7 -143,3 -162.9 -146.7 18,6 35,5 56,5 73.1 87,6 
Financiering stekort 
overheidssector 

(% b.b.p.) -5.6 -5.5 -5,4 -5.2 -4,7 -3.8 -4.1 -3.4 -3.5 -3.4 -3,6 -3.5 -2,7 -12 -1.0 

% Mutatie werk-
gelegenheid -0.9 -0,8 0,1 0.5 0,8 -1.1 0,7 4,4 2.0 2,2 0,8 1,7 1.0 0,7 0.5 
Werkioostieid % 9.4 11,0 11,7 12.0 12,0 9.7 9.6 7,5 7.2 6,9 2,4 2.7 2.7 2,6 2.9 

V) θ-b.p. voor de E.E.G., bruto nationaai produkt voor de V.S. en Japan. 
(2) Ook voorde V.S. en Japan is E.E.G. 1960 - 100. 
(3) Groe· van het bruto binnenlands produkt per werkende. 
* Ramingen 
Bronnen: Commissie van de Europese Gemeenschappen. O.E.S.O. 
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De totale werkgelegenheid neemt sinds twee jaar 
weer langzaam toe; dit gold ook voor 1986 { + 0,8%  
tegenover + 0,5% In 1985 en + 0,1% in 1984). Voor 
het eerst sinds 1973 nam de werkioosheid in de Ge-
meenschap lets af en in enkele landen (Belgie, De-
nemarken, Luxemburg, Nederland en Portugal) nam  
deze zelfs voor het tweede achtereenvolgende jaar 
af. De werkgelegenheidstoestand blijft echter in de 
meeste Lid-Staten uiterst zorgwekkend; zo bereikte 
de werkioosheid in lerland en vooral Spanje vrijwel 
het dubbele van het gemiddelde percentage in de 
Gemeenschap. Dat echter weer sprake is van een 
positieve relatie tussen economische groei en werk
gelegenheid is bemoedigend. Spanningen op de ar-
beidsmarkt in bepaaide gebieden of voor bepaaide 
beroepen wijzen op het belang van een grotere ar-
beidsmobiliteit; ook de aanpassing van het onder-
wijs aan de zieh ontwikkelende behoeften van de 
economie en, meer in het algemeen, het totstand-
brengen van grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt 
blijven gewichtige doelstellingen. 

De inflatie is in 1986 opnieuw teruggelopen, vooral 
dankzij de daling van aardolieprijzen en dollarkoer-
sen. De inflatiepercentages liepen in de meeste lan 
den sterk terug en zi] kwamen ook in 1986 weer 
dichter bijeen te liggen. De reële loonstijgingen la 
gen onder de toeneming van de arbeidsproduktivi-
teit; deze loonmatiging droeg bij tot de gunstige  
prijsontwikkeling, daar de loonkosten per eenheid 
Produkt verder terugliepen. Het aandeel van de on-
dernemingswinsten in het nationale Inkomen kon 
verder toenemen. De grotere convergentie van het 
economisch en monetair beleid van de Lid-Staten 
was bevordelijk voor de inflatiebestrijding, evenals 
voor de — zi] het nog bescheiden — economische 
groei. Het s treven naar beperking van het tekort van 
de overheidssector ging in de meeste landen ge-
paard met een verzachting van de druk van belastin-
gen en sociale bijdragen, hetgeen gunstig was voor 
de binnenlandse vraag. De ombuiging van het be- 
grotingsbeleid was in het bijzonder nodig geworden  
in sommige landen (België, lerland en Portugal) 
waar stijgende overheidsschuld en rentelasten een 
risicofactor waren gaan vormen. Het nationale mo
nétaire beleid was veelal meer onderworpen aan ex
terne beïnvioeding en daarom minder autonoom, 
maar ook hier is blijk gegeven van een grotere on-
derlinge afstemming, zodat met name de groei van 
de geldhoeveelheid in de verschillende landen min 
der uiteenliep dan vroeger wel het geval was en 
zulks in het bijzonder in de landen die deelnemen 
aan het Europese monétaire stelsel. 

met externe moeilijkheden. De prijzen van de Pro 
dukten die in het algemeen het grootste deel bijdra
gen tot hun uitvoeropbrengsten, bleven op laag peil,  
zoals die voor suiker en koper, of zijn nog verder 
gedaaid, zoals die voor palmolie. Sommige landen  
hebben kunnen profiteren van een tijdelijke opieving 
van de koffieprijzen en aile landen — behalve uiter-
aard de aardolieproducenten — hebben de kosten  
van hun aardolie-invoer sterk zien terugiopen. Daar-
naast zijn in een aantal Afrikaanse landen, die ern-
stig te lijden hadden gehad van de droogte, de kli-
maatomstandigheden verbeterd en de voedselpro-
duktie is in het algemeen dan ook toegenomen. In 
deze omstandigheden kan niet worden ontkend, dat 
de levensstandaard van een groot deel van de plat-
telandsbevolking in deze landen is verbeterd, maar 
door de omvang van de bevolkingsgroei is het inko
men per hoofd in de A.C.S.-landen dit jaar vermo e-
delijk gedaaid. 

Vele landen hebben structurale hervormings- en 
aanpassingsmaatregelen genomen, die doorgaans 
beoogden de agrarische produktieprijzen te verbo 
gen, de invoer- en prijscontroles te versoepelen en 
realistischer wisseikoersen te verkrijgen via een de-
valuatie of via verkoop bij opbod van buitenlandse 
valuta's. Veelal vroegen deze door de economische 
omstandigheden afgedwongen maatregelen om 
moeilijke politieke keuzes; het kan voor de betrok-
ken overheden dan ook bezwaarlijk worden om een 
dergelijk beleid zolang voort te zetten als nodig is,  
willen de hervormingen tot een blijvend effect leiden. 

Het schuldenprobleem in Afrika heeft niet de 
enorme omvang bereikt die dit probleem in Latijns 
Amerika heeft aangenomen, en heeft dan ook in de 
financiële wereld minder aandacht getrokken. In me-
nig A.C.S.-land legt de afiossing van de buitenlandse 
schuld echter beslag op meer dan een derde of  
zelfs de helft van de uitvoeropbrengsten. Dit pro
bleem vormt een omvangrijk obstakel op de weg  
naar groeiherstel, ondanks de getroffen structurele 
maatregelen. Hoewel ook vele regeringen thans po-
sitiever staan tegenover bevordering van de private  
investeringen, is bovendien de particulière kapitaal-
stroom naar deze landen vrijwel opgedroogd. De 
ontwikkelingshulp die overigens in reële omvang ge-
lijk is gebleven, levert daarom thans in vele Afri
kaanse landen de helft of meer van de investeringen 
in vaste activa, hetgeen een grote verantwoordelijk-
heid opiegt aan de instellingen die deze hulp behe-
ren. 

De meeste landen die deelnemen aan de overeen-
komst van Lomé werden opnieuw geconfronteerd 

De MIddellandse-Zeelanden kampten met een aan
tal structurele moeilijkheden die het hun onmogelijk 
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Bruto binnenlands produkt In de Gemeenschap 
wijziging t o ν. voorafgaand jaar in 
Investeringsquote en bruto bespartngsquote 
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(ij Voor de tid-Siaien berekend op basts van bedragen in nationale valutas. Voof de Gemeenschap berekend op basis van bedragen in Ecu 

(?) Repres entatieve ojters voor bespanngsquote ontbreken 
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maakten zieh snel aan te passen aan de veranderin-
gen in de internationale economische toestand ge-
durende de laatste jaren. De grootste problemen 
vormen de omvang van de buitenlandse schuld en 
het toenemende tekort op de betalingsbalansen. 
Hoewel deze landen in het algemeen beschikken 
over een omvangrijk landbouwpotentleel, voeren zij 
bijna allemaal grote hoeveelheden voedsel in. Vele  
overheidsbedrijven maken aanzienlijke veriiezen en 
kunnen internationaal niet concurreren. Tenslotte 
leggen de militaire uitgaven dikwijis een toenemend 
beslag op de nationale middelen. 

De veranderingen in de wereldeconomie hebben 
zieh niet in al deze landen in gelljke mate gemanifes-
teerd. De aardolie invoerende landen hebben in het 
algemeen kunnen profiteren van lagere prijzen, maar 
in deze landen daaiden veelal de transfers van emi-
granten, terwiji hun uitvoermogelljkheden teruglie-
pen. De aardolie uitvoerende landen, zoals Algerije, 
Stenden voor een sterke opbrengstdaling. 

De kleinere landen — bijvoorbeeld Jordanie, Malta, 
Cyprus en Israël — hebben zieh in het algemeen be- 
ter kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandighe- 
den, maar hun werkioosheid is meestal gestegen en  
de inflatie blijft er zorgbarend. De oorlogstoestand  
in Libanon en de daaruit voortvioeiende verdeeld- 
heid hebben de economie verdere slagen toege- 
bracht. Het economische herstel in Turkije blijft nog  
broos, maar in dit land is voortgang gemaakt met de 
noodzakelijke aanpassingen. Joegoslaviè had moei-
lijkheden met de beheersing van de inflatie en met  
het evenwicht op de betalingsbatans. Tunesië doet 
grote moeite om zieh meer open te stellen voor de 
vrije krachten van de markt en om zijn economie te  
herstructureren. In Marokko wordt een In samen-
werking met het Internationale Monétaire Fonds op-
gesteld aanpassingsprogramma ten uitvoer gelegd; 
dit land, Algerije en vooral Egypte dienen nog om-
vangrijke hervormende maatregelen te nemen om 
de conditles te scheppen voor een blijvende groei. 

• 
• • 

Er is reeds opgemerkt, dat in de Qemeenschap 
sprake is van positieve macro-economische ontwik-
kelingen; de ontwikkelingsmogelijkheden op längere 
termijn hangen evenwel af van haar structurele reac-
tie op de internationale concurrentie. Wij mögen ons 
dus niet siechts beperken tot een beschrijving van 
de conjuncturele ontwikkeling op körte termijn, maar 
dienen ons een beeld te maken van de toestand in 

de Qemeenschap op längere termijn, evenals van de 
vooruitzichten ten aanzien van de regionale ontwik
keling, de energievoorziening en haar industrie te-
gen de achtergrond van de internationale contekst. 
De drie genoemde gebieden komen overeen met de 
voornaamste werkterreinen van de Bank; op deze 
gebieden wordt ook een communautair beleid ge-
voerd, dat hierna nog zai worden beschreven. 

Het lijdt geen twijfel, dat de regionale dlsparltelten 
in de Qemeenschap nog omvangrijk blijven, hoewel 
vaststelling van de preciese omvang van deze dlspa
rltelten nog stuit op statistische en methodologische 
Problemen. Veelzeggend Is in dit verband, dat deze 
dlsparltelten in de Qemeenschap veel groter zijn dan  
in de Verenigde Staten. 

De vertraging van de economische groei sinds de 
eerste oliecrisis heeft ertoe geleid, dat de regionale 
verschillen binnen de Qemeenschap met negen la
den sinds het begin van de jaren zeventig nauwelijks 
verminderd zijn. Sindsdien zijn bij de ontwikkelings-
gebieden met een vooral agrarische structuur overal 
in Europa nog traditioneel industriële regio's geko-
men, die vaak sterk zijn geürbaniseerd, maar tha ns 
het hoofd moeten bieden aan ernstige problemen in 
verband met de achteruitgang en omschakeling van 
het produktieve apparaat; deze gebieden lijden 
daarom veelal onder een grote werkioosheid. Door  
dit verschijnsel Is de beoordeling van regionale dls
parltelten nog ingewikkelder geworden. Stellig zijn 
positieve resultaten geboekt; zo zijn in Zuid-ltalië de 
infrastructüur en de dienstensector verbeterd en is  
zowel het industriële als het agrarische produktieap-
paraat gemodernlseerd. Ook in lerland is, sinds dit  
land is toegetreden tot de Qemeenschap, sprake 
van een zekere verbetering in het b.b.p. ten op-
zichte van het gemiddelde in de Qemeenschap, on-
danks het feit dat het nog een van de ärmste Lid-
Staten is. 

De regionale verschillen in de Qemeenschap zijn 
echter nog vergroot door de toetreding van Grieken-
land, Spanje en Portugal, zoals bij voorbeeld tot uit-
drukking komt in het inkomen per hoofd van de be-
volking. Ten gevolge van de uitbreiding van tien tot 
twaalf Lid-Staten is het gemiddelde b.b.p. per inwo-
ner (koopkrachtpariteit 1985) in de Qemeenschap 
met circa 5% gedaald, terwiji het verhoudingscijfer 
tussen het ärmste en het welvarendste land is ge
stegen van 1 : 2,2 (EUR10) tot 1 ; 2,5 (EUR12). Het-
zelfde verhoudingscijfer tussen enerzijds de tien  
minst ontwikkelde regio's en de tien meest ontwik-
kelde in de Qemeenschap is gestegen van 1 :2.8  
(EUR10) tot 1 :3,1 (EUR12). In de Qemeenschap 
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Werkioosheid en inkomen In de regie's (·) wear de Bank regionale kredieten heeft verstrekt 
en nationaie gemiddelde cijfers (•) 

e·· 

Q Werktoosheidspefcentage 

9' m 
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* eJ* •• Bruto l>ir>nerKands produkt/ho 
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Β Derìemarken 
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Β φ Franknjk 
I lerìand 
Η » Italië 
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• · Verefìigd Konlnkhjk 
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Duitsiand 
• Luxemburg 

Gemiddelden voo r de Gemeenschap {EU R12): werkio osheid: 10,9 — bruto binnenlands prod ukt/ 
hoofd: 100 
Bronnen: BSEG — werkioosheid: communautaire arbeidskrachtenenquôte aprii 1986  

— indexcijfers bruto binnenlands produkt/hoofd 1985 

zoais deze thans is. leeft bijna een vijfde van de to
tale bevolking (het dubbele van vroeger) In regio's 
met een b .b.p. per inwoner dat minstens 25% lager 
llgt dan het gemiddelde. De verschilien in werkioos
heid zijn nog groter. 

Met het oog op de toekomst en de samenhang in 
de Gemeenschap blijft vermindering van de regio
nale d ispariteiten dwingende pllcht, zoaIs ook wordt 
benadrukt In de Europese Akte (zie b iz. 18 e.V.). De 
Bank dient dan ook verder prioriteit te geven aan 
haar steun voor de ontwikkeling van het economi 
sche potentieei van de minder ontwikkelde regie's  
en landen (zie grafiek). 

Voor de eerste oliecrisis was het energleverbruik in 
de Gemeenschap tussen 1963 en 1973 gestegen 

met een gemiddeld jaarlijks percentage dat lets bo- 
ven het macro-economische groeipercentage lag.  
De stijging van de energieprijzen heeft geleid tot  
aanpassing van het verbruik en tot aanvaarding van 
zowel communautaire als nationale energiemaatre- 
gelen. Het resultaat van dit alles is reeds op middel-
lange termijn zeer opmerkelijk geweest. 2o lag het 
totale energleverbruik in de Gemeenschap met 
twaalf leden in 1985 4% onder het niveau van 1973, 
terwiji het communautaire b.b.p. reëel met een 
Vierde is gestegen. Daarnaast is de afhankelijkheid 
van ingevoerde aardolie gedurende deze zelfde pé 
riode aanzienlijk verminderd (—30%). omdat aardolie 
is vervangen door energiesoorten waarvoor de Ge
meenschap in mindere mate op invoer is aangewe-
zen (kernenergie, aardgas) en de interne voortbren-
ging ervan, in het bijzonder in het Verenigd Konink-
rijk, Is uitgebreid. 
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Deze structurele ontwikkeling, waartoe de Bank haar  
bijdrage heeft geleverd. vormt een waardevol ele 
ment νοοΓ de Gemeenschap, dat volgens de hierna 
nog te bespreken communautaire richtiijnen verder 
dient te worden verstärkt. 

Heeft de Gemeenschap zieh op energiegebied dus 
een solide basis verschaft om het hoofd te kunnen 
bieden aan de internationale concurrentle, op het 
gebied van de industrie liggen de zaken anders. 

Energieverbruik in de Gemeenschap met 10 leden 
(met inbegrip van voorraadvorming — in miljoen ton aardolie-equivalent) 

1973 1980 1983 1985 

Milj. Ion aard- Mil), ton aard Mil). ton aard- Miij. ton aard-
olie-equivalent % olie-equivalent % olle-equtvaleni % olie-equivalent % 

Vaste brandstoffen 222,0 (23) ???,! (23) 212.2 (23) 218,0 (23) 
Aardoiie 601,3 (62) 520,0 (54) 438.3 (48) 438,8 (45) 
Aardgas 115,8 (12) 169,3 (17) 1652 (18) 181,2 (19) 
Kernenergie 17,7 (2) 42,7 (4) 76.1 (9) 116,4 (12) 
Waterkracht. geothermie e.a 11.0 (1) 15,4 (2) 15.5 (2) 11,8 (1) 

Totaal 967,8 (100) 970,1 (100) 907,3 (100) 966,2 (100) 

Prijzen van ruwe aardoiie: gemiddeide driemaandelljkse invoerprijzen in de Gemeenschap (EUR12) 
(1973 = 100) 
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De econimische achtergrond 

De industriële groel in de ontwikkelde landen is 
sinds 1979 sterk achteruitgelopen van jaariijks 6% 
per jaar voor de période 1973—1979 tot slechts 1% 
voor de période van 1979 tot 1985. Deze achteruit- 
gang hangt gedeeltelijk samen met een verschuiving  
naar de tertiaire sector (zie grafiek hieronder). Er is 
echter geen sprake van een scherpe daling van het 
handelsverkeer in industrieprodukten. Anders dan 
voor energie en grondstoffen is de internationale  
handel in deze Produkten dan ook sneller blijven 
stijgen (5.1% p er jaar) dan de produktie en de we-
reldvraag. Dit wijst op een vergrote onderlinge af-
hankelijkheid van de verschillende economieen. 

De Gemeenschap heeft traditioneel een open eco 
nomie. De penetratiegraad van de communautaire  
markt is dan ook hoger dan die van haar voornaam-
ste partners: de goedereninvoer in procenten van 
het totale b.b.p. lag in de Gemeenschap van twaalf 
de laatste drie jaar bij 11,4%, terwiji dit voor de Ver-
enigde Staten en Japan 8,8% was. Het overeenkom-
stige percentage voor de uitvoer was in de Gemeen
schap twee keer zo hoog als in de Verenigde Sta

ten, d.w.z. respectievelijk 11,2% en 5.5%, maar be-
droeg in Japan 12,4%. 

Van 1976 tot 1985 hebben de E.E.G. en Japan gelljk-
blijvende of zelfs toenemende overschotten aan in 
dustriële Produkten t.o.v. de binnenlandse vraag ge-
had. In de Verenigde Staten zijn daarentegen tekor-
ten ontstaan. De grootste overschotten boekt de 
Gemeenschap ten opzichte van Europese landen  
buiten de Gemeenschap (Scandinavië, Zwitserland 
en Oostenrijk), aismede ten opzichte van de ontwik-
kelingslanden In Afrika en in het Midden-Oosten. 

Dit iijken günstige resultaten, maar diepergravende 
sectoranalyse werpt vragen op ten aanzien van de 
structuur van de communautaire industrie. Zo boekt 
de Gemeenschap vooral vooruitgang in sectoren die 
op wereldschaal relatief inkrimpen, zoals de metaal-
nijverheid, de ijzer- en staaiindustrie, de produktie 
van bouwmaterialen en de voedingsmiddelenindus-
trie. Deze sectoren zijn in de Verenigde Staten sterk 
teruglopend en het land heeft voor deze produkten 
een invoersaldo. De recente depreclatie van de dol
lar kan dit voordeel echter snel doen omsiaan. De 

Mutatle 1970—1984 van de toegevoegde waarde per bedrljfstak in de Gemeenschap 
(1970 »= 100; aile gegevens uitgedrukt m prijzen van 1980) 
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De economische achtergrond 

Gemeenschap is voorts gespecialiseerd op de ult- 
voer van machines, transportmaterieel en chemische 
Produkten, maar sinds 1975 nemen de uitvoer- 
overschotten voor deze Produkten af, vooral in de 
twee eerstgenoemde sectoren. In hoogtechnologi
sche sectoren (met uitzondering van de Chemie) is  
de Gemeenschap op de terugtocht. Haar invoer van 
deze Produkten neemt aanzienlijk toe, in het bljzon-
der die van Informaticaprodukten (20% penetratie 
van 1976 tot 1983). 

Dit wljst op het bestaan van bepaalde zwakke pun-
ten, waarvoor vele oorzaken kunnen worden aange-
geven. Naast de versnippering van de communau 
taire markt en researchlnspanningen, is een van de 
voornaamste oorzaken ongetwijfeld het onbevredi-
gende peil van de investeringen. Reeds sinds 1973,  
maar in nog stärkere mate sinds 1979, neemt de ka-
pitaalvoorraad van de Europese industrie aanzienlijk 
minder toe dan die van de Amehkaanse en Japanse 
industrieën. Daarbij komen althans voor de période  
1973—1982 nog leemtes in de sectoriële verdeling 
van de investeringen. In de hoogtechnologische 
sectoren met Produkten waarnaar grote vraag be-

staat, ligt de jaarlijkse gemiddelde groei van de in
vesteringen van de Japanse industrie reëel 4,9%, en  
die van de Amerikaanse industrie zelfs 6.8% boven 
die van de communautaire industrie. Voor de gehele 
industrie ligt de achterstand ten opzichte van Japan 
en de Verenigde Staten op respectievelijk 3,5% en  
3,9%. Ondanks enkele gunstige ontwikkelingen Val
ien bovendien vergelijkingen van immateriële inves
teringen (onderzoek en ontwikkeling, afzetkanalen, 
enz.) lang niet altijd in het voordeel van Europa uit 
(zie ,.Europese economie", nr. 25 van September  
1985, nummer dat gewijd is aan het concurrentiever- 
mogen van de communautaire industrie). 

Afsluitend kan worden vastgesteld dat de industrie  
in de Gemeenschap in hoge mate blootstaat aan de  
internationale concurrentie. Zeker, aanpassingen 
vinden plaats met soms onmlskenbaar succès,  
waartoe in enkele gevallen de hoge dollarparitelt in 
vroegere jaren heeft bijgedragen. Maar versterking 
van het concurrentievermogen van de industrie blijft 
van evident belang. Ook hieraan dient de Bank 
steun te blijven geven, evenals aan de ontwikkeling 
van minder ontwikkelde gebieden. 

Mutatie 1970—1984 van de personeelsomvang per bedrijfstak In de Gemeenschap (1970-100) 
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Communautaire beleidsiijnen 

Algemeen 
Het jaar 1986 is gekenmerkt door de toetreding van 
Span|e en Portugal, die het aarital Lld-Staten op 
twaaif heeft gebracht (^). De Gemeenschap heeft 
daarmee een bevolkingsomvang verkregen van on-
geveer 320 mlijoen — 30% meer dan de Verenigde 
Staten — en een bruto binnenlands produkt dat 
bijna tweemaal zo hoog is als dat van Japan; haar  
uitvoer — zonder intracommunautaire handel —  
vormt een zesde deei van de wereldhandel. 

Deze nieuwe eenheid met zijn enorme economische 
en culturele gewicht kan zieh echter siechts verder 
ontwikkeien en de haar toekomende piaats in de 
wereld innemen, wanneer haar bestuurskracht wordt 
versterkt en haar interne samenhang en internatio-
naal concurrentievermogen worden vergroot. 

Deze doelsteliingen stonden in het centrum van de 
onderhandelingen tussen de regeringen van de Lid-
Staten, die in het begin van het jaar hebben geleid 
tot de ondertekening van de Europese Akte. 

Deze akte vult de verdragen aan en wijzigt deze om 
zo nieuw elan te brengen in de eenwording van de 
democratische Europese landen. Thans loopt nog  
de procedure om deze akte door de nationale parle-
menten te doen ratificeren, na afioop waarvan de 
herziening van de Verdragen in werking zal treden. 

De onderwerpen bij de herziening van het E.E.G.-
Verdrag, die verband houden met de werkzaamhe-
den van de Bank, zijn volgens de tekst van de akte 
de volgende: 

— „De Gemeenschap steit de maatregelen vast die 
ertoe bestemd zijn de interne markt geleideiijk tot  
stand te brengen in de loop van een période die ein- 
digt op 31 decomber 1992 

De interne markt omvat een ruimte zonder binnen- 
grenzen waarin het vrije verkeer van goederen, per-
sonen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens 
de bepalingen van dit Verdrag". (Artikel 8 A) 

— „Ten einde de voor de verdere ontwikkeling van 
de Gemeenschap noodzakeiijke convergentie van 
het economisch en monetair beleid te waarborgen, 
werken de Lid-Staten samen overeenkomstig de 
doelsteliingen van artikel 104. Met inachtneming van 
de bestaande bevoegdheden houden zi] daarbij re-
kening met de ervaringen die bij de samenwerking 
in het kader van het Europees Monetair Stelsel 

(E.M.S.) en bij de ontwikkeling van de Ecu zijn op-
gedaan. 
Indien de verdere ontwikkeling op het gebied van 
het economisch en monetair beleid institutionele wij-
zigingen noodzakelijk maakt, is artiket 236 van toe-
passing. Bij institutionele wijzigingen op monetair 
gebied worden ook het Monetair Comité en het Co
mité van Presidenten van de Centrale Banken ge-
raadpleegd". (Artikel 102 A) 

— ,,Ten einde de harmonische ontwikkeling van de 
Gemeenschap in haar geheei te bevorderen, ontwik-
keit en vervoigt deze haar activiteiten gericht op de 
versterking van de economische en sociale samen-
hang. 
De Gemeenschap rieht zieh er in het bijzonder op, 
het verschil tussen de onderscheiden regio's en de 
achterstand van de minst begunstigde regio's te  
verkleinen". (Artikel 130 A) 
— „De Gemeenschap stelt zieh ten doei de weten-
schappelijke en technologische bases van de Euro
pese industrie te versterken en de ontwikkeling van 
haar internationale concurrentiepositie te bevorde
ren". (Artikel 130 F) 
— „Het optreden van de Gemeenschap op milieu-
gebied heeft tot doel: 
• de kwaiiteit van het milieu te behouden, te be-
schermen en te verbeteren; 
• bij te dragen tot de bescherming van de gezond-
heid van de mens; 

Totale communautaire flnanclerlngen voor structu-
rele doeleinden In de twaaif Lld-Staten In 1986 

(miljoen Ecu) 

Kredieten 

E.I.B. — eigen rekening 
— nieuw instrument 

6 678,1 
393,0 

(1) De ze s oorspronkelijke L id-Staten w aren Belgiâ. Ouitsiand. Fr ankrijk, Italie.  
Luxemburg en Nederland: de e erste uilbreiding (1973) leidde tot de to etreding 
van Denemarken, lerland en het Verenigd Konmkrijk, terwl)! Griekeniand in 19Θ1  
ie toegetreden. 

Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Stasi 1 069,0 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 587,0 

Totaal 8 727,1 

Subsidies 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 3 206,0 
Europees Sociaal Fonds 2 493.0 
Europees Orientatie- en Garantietonds 
voor de Landbouw, sectie Ohëntatie 844,0 

Totaal 6 543,0 

Totaal generaal 15 270,1 
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Communautaire beleidslijnen 

• zorg te dragen voor een · behoedzaam en ratlo-
neel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen" (Arti 
kel 130 R) 

Tijdens zljn vergaderingen van Den Haag en Londen 
bevestigde de Europese Raad opnieuw de noodzaak 
het macro- en micro-economische beleid te richten  
op structurele verbetering van de Europese econo-
mieën, daarblj wijzend op het belang van de dlen-
stensector en het midden- en kleinbedhjf voor de 
groei van de werkgelegenheid, aismede op dat van 
de instelling van een werkelljke Europese markt voor 
kapitaaioverdrachten en financiële diensten, met In-
begrip van verzekeringsdiensten. 

Wat betreft de financiële communautaire Instrumen 
ten ten behoeve van de structurele aanpassing van 
de produktiestelsels der Lid-Staten heeft de Raad 
van Ministers verleden jaar het princlpebesluit goed-
gekeurd tot voortzetting van het nleuwe commu
nautaire leningslnstrument (IV). Het instrument IV 
zou over 750 mlijoen kunnen beschikken ter finan 
ciering van vooral het Innoverende midden- en klein-
bedrljf; de Raad nodigde tevens de Bank uit om 

voor deze zelfde doelstelling een gelijk bedrag voor 
haar eigen rekening ter beschikking te stellen, terwijl 
de Bank tevens de mìddeien van het Instrument In 
opdracht van de Gemeenschap zou gaan beheren. 

Het formele besluit te dien aanzien Is tenslotte ge- 
nomen op 9 maart 1987 na overleg tussen het Euro- 
pese Parlement en de Raad. BIj zijn besluit van 25  
februarl 1987 had overigens de Raad van Gouver 
neurs van de Bank haar reeds gemachtigd het be-
heersmandaat inzake het nieuwe Instrument IV te  
aanvaarden en kredieten voor haar eigen rekening te  
verlenen voor projecten van het midden- en kieinbe-
drljf buiten regionale ontwikkelingsgebleden. 

De Commissie heeft zieh, te zamen met de Bank, 
verder bezonnen over de mogelijke verruiming van 
de financleringslnstrumenten en mechanismen. In dit  
kader hebben elf Instellingen voor de kredietverle-
ning op lange termljn In de Gemeenschap In juli 
1986 besloten tot oprichting van de European Finan
cial Engineering Company — Société Européenne  
d'Ingénierie Financière. Deze door de Bank volledig  
gesteunde Instelling heeft tot taak bij voorkeur 

Koers van de Ecu (aantal Ecu's voor 1 dollar, 100 yen, 1 DM, 10 Ffr., 1 ε, 1 000 lire) 
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Communautaire beieidsiijnen 

transnationale Initiatleven te bevorderen van het 
midden- en kleinbedrijf in de Gemeenschap. De for 
male oprichting vend plaats op 20 maart 1987; de 
installing zal zijn gevastigd te Luxemburg. 

Een zekere vooruitgang is ook geboekt op de weg  
naar een communautaire financlële markt. Met 
name is het kapitaaiverkeer verder geiiberaliseerd (^) 
en is een harmonisatie tot stand gekomen voor de 
jaarrekeningen van banken en andere financlëie in-
stellingen (^), aismede van de bewaking van grote fi-
nanciële risico's van kredietinstellingen (^). Wat het 
Europese Monétaire Stelsel (E.M.S.) betreft, kan 
worden gesproken van een grotere convergentie 
van het economisch beleid, maar blijft desondanks 
een zeker gebrek aan evenwicht bestaan. Spannin 
gen op de internationale wisselmarkten, hoofdzake-
lijk in verband met de sterke daling van de waarde 
van de dollar, leidden tot een aanpassing van de 
spDkoersen op 6 aprii 1986, een nieuwe, kleinere  
aanpassing op 2 augustus 1986 en ten slotte tot een 
verdere herschikking op 12 januari 1987. 

Regionaal beleid 
De bepalingen van de nieuwe, op grond van de 
Europese Akte in het E.E.G.-Verdrag in te voegen 
artikeien 130 A en D wljzen de communautaire 
structuurfondsen een bijzondere roi toe bij de be-
vordering van de ontwikkeling van de minder ontwik-
kelde gebieden; ook de taak van de Bank te dien  
aanzien wordt door deze artikeien bevestigd. De bij-
drage die de Bank tot de regionale ontwikkeling le-
vert, wordt beschreven op bladzijde 27. Wat de an 
dere instellingen betreft, is 1986 gekenmerkt door  
het aanvatten van programmafinancieringen door het 
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(E.F.R.O.), naast de reeds langer bestaande project-
financieringen. In dit kader heeft de Raad twee com
munautaire programme's goedgekeurd. te weten 
Star (betere toegang voor achtergebleven regio's 
tot de geavanceerde telecommunicatiediensten) en 
Valoren {exploitatie van eigen energiepotentieel in 
de regio's), waarvoor geraamde bedragen van in to-
taal 1180 miljoen zijn gereserveerd. 
Cm haar gebieden aan de MIddellandse Zee, die In 
het algemeen minder ontwikkeld zijn. te helpen zieh  
aan te passen aan de wijzigingen die zieh voordoen 
ten gevolge van de uitbreiding, heeft de Gemeen
schap de geïntegreerde mediterrane programma's 
geëntameerd. Na veel voorbereiding en overleg op 
regionaal, natlonaal en communautair niveau, is een 

eerste programmacontract tussen Griekenland en 
de Commissie ondertekend (zie verder bladzijde 44).  
Naar aanleiding van de aardbeving die het gebied 
van Kalamata in de Griekse Peleponnesus had ge-
teisterd, heeft de Gemeenschap bovendien besloten 
een bedrag aan dringende hulp ter beschikking te 
stellen, aismede een financiële bijdrage tot de we-
deropbouw. 

Energiedoelsteilingen 
Het jaar 1986 zag een sterke daling van de prijzen 
voor Ingevoerde aardolie (zie de grafiek op bladzijde 
15). Daarnaast heeft de kernramp van Tsjernobyl 
weer voedsel gegeven aan de discussie over kern-
energie als een van de alternatieven met het oog op 
de beperking van de omvangrijke invoer van pri
maire energie uit landen die West-Europa voor grote 
politieke risico's kunnen stellen. 

In een resolutie van de Raad van 16 September  
1986 C^), verplichten de Gemeenschap en de Lid-
Staten zieh tot een verdere herstrueturering van de 
energievoorziening. De hoofdlijnen van de doelstel-
lingen voor 1995, die vroeger gegeven richtiijnen be- 
vestigen, lulden als voigt; 
— beperking van het aardolieverbruik tot ongeveer 
40% van het totale energleverbruik, waarbij de netto-
invoer van aardolie hoogstens een derde van het to
tale energieverbruik mag bedragen; 
— beperking van het aandeel van koolwaterstoffen 
in de elektriciteitsproduktie tot op zijn hoogst 15%; 

— opvoering van het aandeel van vaste brandstof-
fen en handhaving van het aandeel van aardgas in 
de energiebalans; 

— verbetering van de energie-efficiency met ten  
minste 20%; 

— aanzientijke opvoering van de bijdrage van 
nieuwe en duurzame energiebronnen ter vervanging 
van traditlonele brandstoffen. 

Een resolutie van de Raad van 26 november 1986 (®) 
betreft specifiek de ontwikkeling van nieuwe en her-
nieuwbare energiebronnen. Gezien de onzekerhe-
den ten aanzien van het verloop van het prijsniveau 
heeft de Raad de noodzaak bevestigd verdere voor
uitgang te boeken op het gebied van energiebespa-
ringen, met name op het gebied van he t vervoer —  
een sector die zeer veel aardolie verbruikt. 

Ook in 1986 heeft de Bank talhjke projecten gefinan-
cierd, die ertoe bijdragen deze doelstellingen ook 

(<) PB nr. L 332 van 26 11 1986. 
(2) PB nr. L 372 van 31 12. 1986. 
(3) PB nr. L 33 van 4 2 1987. 

{*) PB nr. c 241 van 25. 9. 1986. 
(5) PB nr. C 316 van 9. 12. 1966 
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Communautaire beieidsiijnen 

werkelijk te realiseren en de behaalde resultaten 
verder te consolideren (zie bladzijde 28). 

Concurrentievermogen van de industrie 
Handhaving van het concurrentievermogen van de 
Europese industrie op de wereldmarkten Is een es-
sentiële voorwaarde voor een gestage en evenwich-
tlge groei. De strategie om enkeie zorgwekkende 
zwakke piekken in dit concurrentievermogen te eii-
mineren is gericht op voltooiing van de Interne 
markt, verwijdering van obstakels voor de internatio
nale handei en aanpassing van de produktiestruc-
tuur. De prioritaire maatregelen in dit verband, waar-
toe de bestaande communautaire financiehngsin-
strumenten al naar hun mogelijkheden via kredietver-
lening of subsidiëring dienen bij te dragen, voorzien 
in de stimulering van vernieuwende en dynamische  
bedrijven — met name binnen het midden- en klein-
bedrijf — en de bevordering van de industriële sa-
menwerking. Het bestaan van deze Instrumenten,  
aismede van versch illende communautaire program 
me's voor steun aan research en aan het multinatio
nale Eureka-initiatief, steit de Gemeenschap in Staat  
tot stimulerend optreden in diverse stadia: van fun-
damenteel en vóór-industrieei onderzoek via pro-
duktontwikkeling tot investeringen In vaste activa. 
De liberalisatie van openbare aanbestedingen voor 
leveringen en werken, ten aanzien waarvan de Com-
missie de Raad in 1986 voorstellen voor richtiijnen 
heeft gedaan, die het toepassingsgebied van be
staande bepalingen uitbreiden, zal eveneens de 
communautaire economie sterker kunnen maken. 

De geleidelijke instelling van èén enkeie markt voor 
telecommunicatie-apparatuur is een stap verder ge-
komen door de aanvaarding van richtiijnen betref 
fende de wederzijdse erkenning van te lecommunica-
tieterminals en van normen voor de rechtstreekse 
uitzending van televisieprogramma's per satelliet. De 
Raad heeft voorts een aanbeveling aangenomen be 
treffende de gecoordineerde invoering van he t digi
tale netwerk voor geïntegreerde diensten — basis  
voor het toekomstige stelsel voor telecommunicatie 
in de Gemeenschap via geluid, geschrift of beeld —  
waarbij de financiële instrumenten van de Gemeen
schap werden uitgenodigd middelen ter beschikking 
te stellen voor dit soort infrastructuur. 
Ten aanzien van het midden- en kieinbedrijf in het 
bijzonder heeft de Raad op 20 Oktober 1986 (^) een 
resolutie aangenomen, waarin hi] zijn instemming 
betuigt met het beleidsprogramma dat de bevorde
ring van het midden- en kieinbedrijf beoogt, niet al-
leen door middel van financiële maatregelen, maar 

eveneens door juridische, fiscale en administratieve 
maatregelen. 

Milieu 
op 19 maart 1987 heeft de Raad in grote lijnen de 
voorstellen van de Commissie goedgekeurd voor 
een vierde actieprogramma (1987—1992) ten be-
hoeve van het milieu (^). Hierbij wordt het beginsel 
bevestigd, dat de milieubescherming voortaan een 
bestanddeel moet vormen van communautair en na-
tionaal beleid op andere gebieden. Overigens zijn 
maatregelen aanvaard voor instandhouding van de 
kwaliteit van he t water, de lucht, de bodem en voor 
de bescherming van levende wezens, voor zover 
mogelijk door tenuitvoerlegging van internationale 
overeenkomsten. 

Communautaire vervoersinfrastructuur 
In het vooruitzicht van de voltooiing van de interne 
markt en van een grotere economische en sociale 
samenhang in de Gemeenschap heeft de Raad con-
clusies aangenomen ten aanzien van een vervoersin-
frastructuurprogramma van communautair belang op 
middeilange termijn. Wordt tot 1992 één enkeie 
markt voor het goederenvervoer over de weg ge-
schapen en wordt vooruitgang geboekt bij de om-
schrijving van een communautair beield ten aanzien 
van he t lucht- en zeeverkeer, dan zal dit leiden tot  
intensievere intracommunautaire handeisbewegin-
gen, waartoe de bestaande vervoersnetwerken die 
nen te worden aangepast. Deze ontwikkeling roept 
niet alleen om uitvoering van grote projecten aan de 
grenzen van de Lid-Staten, zoals de tunnel onder 
het Kanaal, of van doorgangswegen door derde lan 
den, maar eveneens om verbetering van vele andere  
routes, soms zelfs in het binnenland van de Lld-Sta-
ten. Evenals in het verleden op dit gebied door de 
Bank gefinancierde projecten, tonen de in 1986 gefi-
nancierde projecten (zie bladzijde 33) de prioriteit 
die zlj steeds heeft gegeven aan het opheffen van 
lacunes in de vervoersinfrastructuur en in het teie-
communicatienet. 

Ontwikkelingssamenwerking 
Op 1 mei 1986 is de derde overeenkomst van Lomé 
tussen de 66 A.C.S.-landen en de E.E.G. in werking 
getreden, nadat deze zowel door de Lid-Staten als  
door het vereiste aantal A.C.S.-landen was geratifi-
ceerd. 

De eerste fase van de tenuitvoerlegging is de pro-
grammering van de communautaire steun, waarbij 
de Gemeenschap zieh ten opzichte van alle A.C.S.- 
landen vastlegt voor wat betraft de omvang van de 

PBnr. C 287vam4 11 19 86 (2) P Bnr, C 70van 18 3 1987 
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steun en de te ontwikkelen sectoren. Deze fase was  
sind 1986 vrijwel afgesloten. Indicatieve program-
ma's zijn ondertekend door enerzijds de betrokken 
A.C.S.-landen en anderzijds de Commissie en de 
Bank; volgens deze programma s zal de steun wor 
den geconcentreerd op de daarîn vermelde gebie-
den, meestal de piatteiandsontwikkeiing en de eigen  
verzorging met voedingsmiddelen. 

De overeenkomst erkent voorts het belang van par
ticulière investeringen in de A.C.S.-landen en onder-
streept de noodzaak dergelijke investeringen te sti-
muleren en te beschermen. 
De assoolatie van 25 landen en gebieden overzee, 
die nog banden onderhouden met Frankrijk, Neder-
land en het Verenigd Konlnkrijk, aismede van Groen
land dat nog banden met Denemarken onderhoudt, 
is op 1 jull 1986 van kracht geworden. De regeling  
voor deze landen en gebieden vertoont grote gelij-
kenis met die voor de A.C.S.-landen en betreft 
vooral vrije toegang van hun produkten tot de markt  
in de Gemeenschap, aismede — behalve in het geval 
van Groenland — de financiële samenwerking. 

In het versiagjaar is verder voortgang gemaakt met 
de tenuitvoerlegging van de finenciële protocollen 
met de Middellandse-Zeelanden; deze protocollen 
liepen op 31 Oktober at. Op communautair niveau is  
de hernieuwing van deze protocollen voorbereid en 
de onderhandelingen met de betrokken landen zijn 
in 1987 van start gegaan. De onderhandelingen met 
Joegoslavië over een nieuw financieel protocol zijn 
hervat. 
Op beperkte schaal is de financiële samenwerking 
met Turkije voortgezet, daar de Bank een bedrag 
heeft kunnen toezeggen uit hoofde van het aanvul-
lende protocol dat na de eerste uitbreiding van de 
Gemeenschap was afgesloten, maar dat pas op 
1 maart 1986 in werking is getreden. 

Het tweede financiële protocol E.E.G.-Malta is op 
1 Oktober 1986 van kracht geworden; het voorziet in 
de toekenning van 29,5 miljoen tot 31 Oktober 1988  
(16 miljoen aan kredieten voor eigen rekening van 
de Bank, 3 miljoen aan leningen tegen bijzondere 
voorwaarden en 10,5 miljoen aan niet-terugvorder-
bare steun). 

Versterking van het concurrentievermogen van haar industrie is van wezenlijk belang voor de Gem eenschap, In vele sectoren 
gebeurt dit via gea vanceerde lechnologieën. Ter onde rsteuning va n dit streven he eft de Ban k in 1986 Ecu 574 miljoen aan 
kredieten verstrekt. 
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De Bank verstrekt voornamelijk kredieten voor eigen rekening (uit middeien die in hoofdzaak worden  
verkregen op de kapitaalmarkten), alsmede garanties. Bovendien kan de Bank op grond van het commu 
nautaire economische en financiële samenwerkingsbeleid bepaalde transacties in derde landen verrichten  
in opdracht en uit middeien van de Gemeenschap, of ook — sinds 1979 — kredieten in de Lid-Staten 
toekennen uit de middeien van het nieuwe communautaire leningsinstrument. Dergelijke transacties wor 
den buiten de balans geboekt in de Speciale Sectie; ze zljn evenwel begrepen in de statistieken en  
verslagen die de Bank over haar activiteiten publiceert, voor zover het besluit tot toekenning van derge
lijke bedragen tot de competentie van haar Raad van Bewind behooil. 

In 1986 heeft de Bank nieuwe kredieten verstrekt 
voor in totaal 7 544,8 miljoen, tegenover 7 184,6 mil-
joen in 1985 en 6 897,1 miljoen in 1984; de stijging in 
het verslagjaar bedroeg dus zowel nominaal als  
reëel circa 5% (zie het voorbehcht op bladzijde 8 
voor de verhouding nominale/reèle prijzen). 

De kredietverlenìng voor eigen rekening beliep 
7 059,9 miljoen, hetgeen 13,4% meer was dan in 
1985 (6 225 miljoen); die in het kader van de Spe
ciale Sectie (zie bladzijde 94) daalde daarentegen 
verder sterk van 959,6 miljoen tot 484,9 miljoen, 
vooral ten gevolge van de geleidelijke uitputting van  
de middeien die op grond van het nieuwe instrument  
beschikbaar waren. 

In het boekjaar 1986 maakten Spanje en Portugal  
voor het eerst geheei deei uit van de Gemeenschap. 
Uit tabel 1 blijkt, dat een bedrag van 7 071,1 miljoen 
of 93,7% van de totale kredietverlenìng bestemd was  
voor projecten in de — thans — twaalf Lid-Staten van  
de Gemeenschap, waarvan 6 678,1 miljoen voor 
eigen rekening en 393 miljoen uit het nieuwe instru 
ment. 

Buiten de Gemeenschap is in totaal 473.7 miljoen 
ter beschikking gesteld, waarvan 381,8 miljoen voor 
eigen rekening en 91,9 miljoen uit begrotingsmidde-
len van de Gemeenschap. 

Tabel 1 : Kredietverlenìng In 1986, van 1982 tot 1986 en van 1959 tot 1986 
Onderverdeeld naar herkomst der middeien en lokalisatie van het projecl 

1966 1982—1966 1959—1986 
Mil). Ecu % Milj. Ecu % Milj. Ecu •Vb 

Kredieten en garanties voor 
eigen rekening (̂ ) 7 059,9 93,8 27 439,4 85,1 48 490,5 87,3 
binnen de Gemeenschap 6 678,1 88,5 25 015,3 77.6 42 142.8 79,1 
buiten de Gemeenschap 381,8 5,1 2 424,1 7.5 4 347,7 8,2 

Transacties van de Speclaie Sectie ( )̂ 484,9 6,4 4 798,7 14,9 6746,9 12.7 
binnen de Gemeenschap uit het nieuwe 
communautaire leningsinstrument 393,0 5.2 4 449,1 13,8 5 463,6 10,3 
buiten de Gemeenschap uit de midde
ien van de Lid-Staten of de Gemeen
schap 91,9 1.2 349,6 1.1 1 283,3 2.4 

Totaal 7 544,8 100,0 32 238,1 100,0 53 237,4 100,0 
binnen de Gemeenschap 7071,1 93,7 29 464,4 91,4 47 606,4 89,4 
waarvan garanties 97,6 0,3 622,1 1.2 
buiten de Gemeenschap 473,7 6,3 2 773.7 8.6 5 631,0 10,6 

(h De kredieiverlening in Spanje en Portugal viel lot eind 19β5 ondar die buiten de Gemeenschap. 
(2) Mei uitzondering van Euratom-kredieten en de lenmgen legen bijzondere voorwaarden op grond van de overeenkomsten van Lomé, die worden toegekend  

door de Commissie van Europese Gemeenschappen. 
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Ter financiering van de kredietverlening voor haar  
eigen rekening heeft de Bank In totaal 6 785,5 mll-
joen op de kapltaalmarkten opgenomen (In 1985; 
5 709,2 miljoen). Hiervan is 6 153,1 miljoen verkregen 
door midde! van openbare emissies en onderhandse 
plaatsingen tegen vaste rente, waarvan 249,2 mlljoen 
via valuta- en renteswaps is omgezet in leningen te
gen variabele rente, terwiji voorts 291,4 mlljoen di

rect tegen variabele rente Is geëmitteerd. In het ge-
heel was aldus 540,6 m lljoen of 8% van h et In totaal 
opgenomen bedrag beschikbaar voor kredietverle
ning tegen variabele rente. Ten slotte zijn nog be-
dragen van respectievelijk 321 mlljoen en 20 miljoen 
gemobiliseerd door middel van interbankoperaties 
en via de afgifte van door de Bank gegarandeerde 
participatiecertificaten in haar kredietverlening. 

miljoen Ecu 
8 000 Kredietverlening 

Kredielen voor eigen rekening 
in de Gemeenschap 

Kredteten in opdracht en garanties  
in de Gemeenschap 

Kredieten voor eigen rekening 
buiien de Gemeenschap 

Kredieten uil het nieuwe 
communautaire leningsinstrument 
Transacties uit begrotingsmiddelen 
buiten de Gemeenschap 

1959-62 63-67 68-72 73- 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
gemiddeid per jaar 
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Kredietformules en rentetarieven 

Kredletformules — De Bank biedt haar geidnemers vol 
gendo mogelijkheden: 

— kredieten tegen vaste rente 

— luidende In verscheidene geidsoorten met een va-
habele samenstelling al naar gelang de wensen van 
de kredietnemer en de beschikbare middelen van de  
Bank; 

— luidende In één enkele valuta, al dan niet commu-
nautalr; 

— luidende In verscheidene geidsoorten met een be-
paalde standaardsamenstelling waarblj looptijd, sa
menstelling en rentevoet bij voorbaat zijn vastgelegd; 

— binnen bepaalde grenzen eveneens kredieten tegen 
variabele rente. 

In alle omstandigheden kan de Ecu de ultbetallngsvaluta 
of één van deze valuta's zljn. 

Rentetarieven — De rentetarieven van de Bank worden  
vastgesteld door haar Raad van Bewlnd. In de praktijk 
bepaalt deze een spectflek tarief voor eike door de Bank 
gebrulkte valuta, vooral de valuta's van de LId-Staten en 
de Ecu, alsmede de VS-dollar, de yen en de Zwitserse 
frank. BIj kredieten In meerdere valuta's wordt voor elk 
dezer valuta's het betreffende tarief in rekening gebracht. 

Daar de Bank haar kredletbedrljf financiert door het 
plaatsen van ieningen op de kapltaalmarkten, maar zij 
daarbij geen winstoogmerk nastreeft, liggen haar tarieven 
dicht bIj de gemiddelde rentevoeten op de kapitaaimark-
ten. De voor een kredlet tegen een vaste rente geldende  
voet of voeten worden In het algemeen vastgelegd bIj het 
afslulten van de financierlngsovereenkomst of soms bij 
storting; deze worden later niet meer gewljzigd. De voor 
kredieten tegen variabele rente geldende voeten worden  
eIke d rie of zes maanden vastgesteld. Kredieten worden  
a pari uitbetaald. Aflosslngen en rentebetallngen vinden 
plaats In dezelfde valuta als de stortlngen, in het alge-
meen In constante halfjaarlijkse bedragen. 

De grafiek hieronder geeft een beeld van de rentetarie
ven van de Bank voor kredieten In Ecu en VS-dollar ge-
durende 1985 en 1986. 

Binds het begin van de rentedaling in 1985 zijn de tarie
ven in 1986 verder duldelijk omiaaggegaan. De daling was 
vooral aanzientijk In h et eerste kwartaal en zette zieh, na  
een onderbreking tijdens het midden van het jaar, gedu-
rende de laatste maanden voort, zij het in mindere mate. 
Een vergelljking met de grafieken op bladzijde 78 toont 
het parallelle verloop van de renteontwlkkellng op de ka
pltaalmarkten en de ontwikkeling van de rentetarieven 
van de Bank. 

Rente bij tienjarige kredieten in Ecu of VS $ (halfjaarlijkse aflossing) 

12 

10 

S / \ 

\ 

\ à 
— s 

/ 

\ Ν Ν 7 s 

\ 

DJ FMAMJJASONOJ FMAMJJASOND 
1985 19Θ6 

VS$ _ Ecu 

25 



Kredietverlening in 1986 

Wegens voor eigen rekening verstrekte kredieten Is 
in 1986 6 942,3 miljoen uitbetaald, waarvan 6 657,7 
miljoen in de Gemeenschap en 284,6 miljoen daar-
bulten. Het aan kredieten en garanties voor eigen  
rekening uitbetaalde bedrag (i) Steeg van 33 291 mil
joen op 31 december 1985 tot 36 960 miljoen op 
31 december 1986, of met 11%. In noot 2 bij de bij-
lage Β van de jaarrekeningen (zie bladzijde 99) 
een overzicht gegeven van de voornaamste garan 
ties die hierop zijn verkregen. 

(1) Oorspfo nkelijk bedrag der verstrekte kredieten en garanties, vermmderd o( 
— al near omstan digheden — vermeerde rd met aflossingen , opzeggingen, an-
nuleringen. koersa^peissingen en. wai de kredietverlening voor eigen rekening 
betreft, deelnemin g^ van derden m de kredieten (zie nool 3 bi| bi|lage Β van 
de laarrekenmgen). 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1986 
40 720,9 mil joen tegenover 35 092 miijoen eind 1985 
(zie hiervoor ook bijiage E, noot A, sub 3, bij de  
jaarrekeningen). 

De uitbetalingen krachtens toezeggingen uit midde-
len van de Gemeenschap beliepen 634,9 miljoen, 
waarvan 543,5 miljoen betrekking had op kredieten 
•It het nieuwe instrument en 91,4 miljoen op finan-
cieringsovereenkomsten betreffende projecten in de  
landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille  
Oceaan, alsmede bepaalde landen in het Middel-
landse-Zeegebied. 

Het uitstaande bedrag (^) in de Speciale Sectio  
Steeg van 8 198,2 miljoen op 31 december 1985 tot  
8 865,4 miljoen op 31 december 1986, of met 8%. 

Voor produktieve projecten — doorgaans in de industrie — is in 1986 Ecu 1.9 mlljard ter beschikking gesteld. De helft hiervan 
(Ecu 955 miljoen waarvan Ecu 261 miljoen uit het nieuwe instrument) betrof globale kredieten, Uit dergelijke kredieten zljn 3 472 
bedragen toegewezen (waarvan 1 365 uit het nieuwe instrument) voor projecten op het gebied van het midden- en kleinbedrijf. 
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Algemeen overzicht 
Voor projecten in de — sinds de toetreding van Spanje en Portugal op 1 Januar! 1986 — twaalf Lid-Staten  
heeft de Bank In 1986 voor eigen rekening kredieten verleend tot een bedrag van 6 678,1 mlijoen. Om de 
ontwikkeiing sinds hot voorafgaande jaar te kunnen beoordeien, moet rekening worden gehouden met de 
uitbreiding van de Gemeenschap. De kredietveriening in de tien „oude" Üd-Staten Steeg van 5 640,7 mii-
Joen tot 6177,7 mlljoen, d.w.z. met 9,5%; maar wordt mede rekening gehouden met de kredieten die in 
Spanje en Portugal uit hoofde van de financiële steun vóór hun toetred ing zijn toegekend, dan beiiep de 
totale kredietverlening in de Gemeenschap van de Twaalf in 1985 5 900,7 mlljoen, zodat de stijging In 1986  
13,2Vo heeft bedragen. Ho e deze stijging ook wordt berekend, h et Is duidelljk dat de toenemlng aanzlenlljk 
is geweest. 

De kredietverlening ult het nieuwe Instrument, waarvan de middelen geleidetljk opraakten, Is daarentegen 
sterk gedaald. Dergelijke kredieten zijn toegekend in zeven landen — waaronder Spanje en Portugal — voor 
een bedrag van In totaal 393 mlljoen (1985: 883,7 miljoen). 

De kredietverlening in de Gemeenschap beiiep derhaive in t otaal 7 071,1 mlljoen tegenover 6 784,4 mlljoen 
in 1985 (met Inbegrip van Spanje en Portugal), hetgeen een stijging met 4,2Vo impliceert. 

Voor de wederopbouw van de door aardbevingen 
geteisterde regio's Campanië en Basilicata zijn kre
dieten verstrekt met een rentesubsidie van 3% per 
jaar tan las te van de algemene begroting van de Ge
meenschap. Met inbegrip van de in voorgaande ]a-
ren reeds voor dit doel toegekende kredieten is van 

het maximumbedrag van 1 miljard dat voor deze 
hulp was vastgelegd (^), tha ns 927,3 miljoen toege-
zegd, waarvan 611,5 miljoen ult het nieuwe instru 
ment. 

(1) Besluit van de Raad 81/19/EEG van 20 1 19Θ1 

Kredietverlening op het gebied van de communautaire beleidsonderwerpen 

Het streven naar een groter regionaal evenwicht is 
een van de voornaamste doelstellingen van de Euro- 
pese Akte met het oog op de bevordering van de 
economische en sociale samenhang van de Ge
meenschap (zie biadzijde 20). Deze akte doeit te  
dien aanzien op de structurele aanpassing van min
der ontwikkelde gebieden en van gebieden met  
achteruitgaande industrie en vormt een aanvuliing 
op de tekst van artikel 130 van het Verdrag, dat de 
Bank de taak geeft „bij te dragen tot een evenwich-
tige en ongestoorde ontwikkeiing van de gemeen-
schappeiijke markt in het belang van de Gemeen
schap". Dit artikel legt tevens de doelstellingen van 
economisch beleid voor de Bank vast, welke doel
stellingen nader zijn omschreven in de richtiijnen en  
besluiten van haar Raad van Gouverneurs. De 
beiangrijkste economische beleidsdoelstelling van 
de Bank is dientengevolge haar bijdrage tot de re
gionale ontwikkeiing door het financieren van pro
jecten in alle sectoren van de economie (zie derde 
biadzijde van de omslag). 

Europa maakt thans een fundamenteie verandering 
door, die vele gebieden met omschakelingsprobie-
men confronteert. De kredietverlening ten behoeve 
van achtergebleven of achteruitgaande gebieden 
krijgt daardoor een bijzonder belang. Sinds de toe
treding van Spanje en Portugal teilen de gebieden 

met een inkomen per hoofd dat minstens 20% onder 
het communautaire gemiddeide ligt, meer dan 110  
miljoen inwoners. Ook de verschillen in produktie 
per hoofd, werkloosheid en economische uitrusting 
zijn door deze toetreding groter geworden. 

Evenals in 1985 was het economische klimaat ook in 
het verslagjaar nog weinig bevorderiijk voor een toe-
neming van de produktieve investeringen of van in-
frastructuurinvesteringen in de minder ontwikkelde 
gebieden. Desondanks is de regionale kredietverie
ning van de Bank in absolute cijfers büjven stijgen; 
deze iegde ook in 1986 besiag op het grootste deel 
van de kredietverlening van de Bank (54% van de 
kredietverlening voor eigen rekening in de Üd-Sta
ten). De regionale kredieten beliepen in totaai 
3 685,1 miljoen, waarvan 88,3 miljoen uit het nieuwe 
Instrument. Zij waren voor 70% geconcentreerd in 
de gebieden die bij het communautaire regionale be
leid de hoogste prioriteit hebben verkregen: Portu
gal, Griekenland, ierland, Zuid-italië, deien van 
Spanje. Noord-ierland. De Bank heeft ook in 1986  
steun geboden bij investeringen in gebieden met  
oude, achteruitgaande industrie en in andere gebie
den met achterbiijvende ontwikkeiing, met name in 
Frankrijk en het Verenigd Koninkhjk. Ruim driekwart 
van het betrokken bedrag is terechtgekomen in ge-
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bieden met een werkloosheid die minstens 20% bo-
ven het communautaire gemiddelde lag. 

waarvan d riekwart bestemd was voor het vervoers-
wezen en de teiecommunicatie. 

De omvang van de kredietverlening van de Bank 
kwam voor de Qemeenschap overeen met circa 1% 
van de totale Investeringen. Daar haar kredieten ge-
mlddeld ongeveer een derde van de investerings-
kosten der betrokken projecten dekken, mag wor 
den gesteld, dat de investeringen waartoe de Bank 
heeft bijgedragen, ruim 3% uitmaakten van de totale  
investeringen in vaste activa In de Gemeenschap. In 
minder welvarende landen en gebieden ligt de di 
recte bijdrage van de Bank duldelijk hoger: 3% in 
Portugal, 3,3% in Griekenland en Italie (in Zuid-ltalië  
echter 6.1%), alsmede 5,4% in lerland. 

Eén derde van het totale bedrag was bestemd voor  
projecten op het gebied van de industrie en — in  
mindere mate — de dienstensector, de landbouw en 
de visseri] (1 211,1 miljoen waarvan 636,6 miljoen 
door middel van globale kredieten ter financiering  
van het midden- en kleinbedhjf); voor basisinfra-
structuur is 1 871,1 miljoen ter beschikking gesteld. 

* « * 

De nieuwe energiedoelstellingen van de Gemeen
schap voor 1995, die eind 1986 zijn aangenomen 
(zie bladzijde 20) en de vooruitzichten op middel-
lange termijn ten aanzien van de prijsontwikkeiing 
voor aardolie bevestigen de noodzaak de bestaande 
prioriteiten te handhaven: betere beheersing van het 
energieverbruik en beperking van de afhankelijkheid 
van ingevoerde aardolie door een bevordering van 
de ontginning van interne energiebronnen en een 
voortgezet beleld, gericht op een evenwichtige di-
versificatie en een grotere flexibiliteit van de ener-
gievoorziening. 

De kredietverlening van de Bank voor deze doelein-
den beliep in 1986 2 600,1 miljoen. Dit bedrag is  
vooral ten goede gekomen van grote investerings-
programma's die reeds sinds jaren lopende zijn, met 

Kredietveriening In de Gemeenschap in 1986 
Onderverdeeld naar economische doelstelling (^) 

Regionale ontwikkeling 
Ecu 3 685,1 miljoen 

j Portugal | Frenkrijk 

I Griekenland Q Verenigd Koninkriik 

I lerland • Italië 

I Spanje Overige 

Energievoorziening 
Ecu 2 600.1 miljoen 

m Interne energiebronnen 

m Diversificatie de invoer 

Radoneei energieverbruik 

^ « e 
Modernisering 
bedrijfsieven 

Ecu 1 005.5 miljoen 

•
Geavanceerde 
lechnologieën 

• Modemisenng en 
omschakeling 

• indusinële 
samenwerking 

•
Investeringen van het 
midden- en kleinbedriji 

Milieu — cultureel 
erfgoed 

Ecu 701,7 miljoen 

Luchtverontreiniging 

• Water- en bodem-
verontreiniging 

Q Overige 

Cultureel erfgoed 

Communautaire 
infrastriiCtuur 

Ecu 561,5 miljoen 

Vervœr 

• Telecom-
mumcaiie 

• Overige 

(') Sommige projecten beantwoorden aan meerdere doelstellingen legelijkenijd; de verschillende rubneken kunnen dus met bij elkaar worden opgeteld. 
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name op het gebied van de kernenergie. alsmede 
ook van veiligheids- en mllleuvoorzieningen die beo-
gen te beantwoorden aan de snelle ontwikkeling van 
de wetgeving op dit gebied. 

Als agent van Euratom heeft de Bank daarnaast, te  
zamen met de Commissie van de Europese Ge-
meenschappen, zeven financieringsovereenkomsten 
ondertekend voor een bedrag van in totaal 586,6 mil-
joen ten behoeve van kerncentraies in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Italie en Duitsiand. De Bank 
voert de administratie van d eze kredieten en boekt 
ze buiten haar balans in de Speciale Sectie (zie  
bladzijde 94). In de statistieken van de Bank wordt 
met deze transacties geen rekening gehouden, daar 
het financ/eringsbesluit tot de competentle van de  
Commissie behoort. 

De kredietverlening ten behoeve van ratloneler 
energieverbruik (797,1 miljoen) had voornameiijk 
betrekking op de aanleg van stad sverwarmingen. de  
ontginning van geothermische energie, de koppeling 
van hoogspanningsnetten en de elektrificatie van 
spoorlijnen. Voor dlversificatle van de invoer, gas-
leidingen en kolenstoken de centrales , is 402 miljoen 
verstrekt. Het omvangrijkste bedrag of 1 400,9 mil
joen is ook in het verslagjaar weer ter beschikking 
gesteld voor de ontwikkeling van Interne energie-

brennen (kernsector, waterkrachtcentrales en de  
ontginning van olie- en gasvelden). 

Het effect van de In 1986 mede door de Bank gefl-
nancierde projecten op het communautaire aardolie-
verbruik kan worden geraamd op circa 6,2 miljoen 
ton aardolie-equivalent per jaar, waarvan 1,3 mil joen 
ton alleen al betrekking heeft op rationeel energie
verbruik. De sinds 1982 g efinancierde projecten lei-
den in totaal naar raming tot een verbruikseffect van 
56 miljoen ton aardolie-equivalent per jaar (waarvan 
15,6 miljoen ton dankzij rationeel energieverbruik), 
dat wil zeggen ongeveer 15% van de verwachte 
communautaire invoer in 1995. 

• * « 

Versterking van het concurrentievermogen van de  
Gemeenschap op de wereldmarkten vereist inten-
sieve en gecoördineerde inspanningen van de Euro
pese industrie om tot structurale aanpassingen te  
komen en tot algemene toepassing van geavan-
ceerde technologieën. De Bank streeft dezelfde 
doelsteilingen na als een aantal Europese samen-
werkingsprogramma's op dit gebied (Esprit, Eureka, 
Race, Brite) en heeft uitbreiding gegeven aan haar  
activiteiten te dien aanzien. Met name streeft zii naar 

label 2; Kredietverlening voor eigen rekening in de Gemeenschap In 1986 
(milj. Ecu) 

Sector Ooeisteliing (M 

Totaal 

Industrie, 
landbouw. 

diensten Energie 
Inlra-

structuur 

Regionale  
ontwikke

ling 
Energie-

voorziening 

Geavanceerde 
technologieën.  
modernisering 

bedrilfsleven Milieu 
Communautaire 

infrastructuur 

België 46,1 46,1 46,1 — 46,1 — — 
Denemarken 198,3 5,0 193,3 — 5,0 193,3 — _ — 
Duitsiand 441,8 — 302,1 139,7 25,7 311,6 — 266,4 62,7 
Griekenland 253,0 178,3 24,4 50,2 253,0 125,0 — 113.2 21,2 
Spanje 340,0 92,0 27,3 220,8 294,6 27,3 62,7 __ 87,3 
Frankrijk 565,0 121,6 22,3 421,1 389,6 22,3 105,8 16,0 65,8 
lerland 214,3 19,2 69,2 125,9 214,3 47.2 — — — 
Italie 2 912,5 951,5 908,3 1 052,8 1 802,2 814,0 304.0 143,3 232,8 
Luxemburg 18,2 — — 18,2 — — — — 18,2 
Nederland 98,2 94,9 — 3.3 18,1 — 94,9 — — 
Portugal 160,4 34,9 29,1 96,4 160,4 64.0 — 34,9 — 
Verenigd 
Koninkrijk 1 355,3 110,7 866,4 378,1 387,7 874,3 55,5 128,0 61,2 
Elders (2) 75,0 — — 75,0 — — 75,0 — 75,0 

Toteal 6 678,1 1654^ 2 442,4 2 581,4 3 596,8 2479,1 744,0 701,7 561,5 

(') Sommige projecten beantwoorden aan meerdere doetstellingen tegel!|ker1i|d: de verschiltende rubneken kunnen dus niel bi] elkaar worden opgeteld. 
(2) Project buite n. maar van direct belang voor de Gemeenschap. gefmancierd op grond van een speciale machtigmg van de Raad van Gouverneurs. 
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Spitstechnologie 
Versterking van het concurrentievermogen van de indus 
trie door ontplooiing van ge avanceerde technologieën is 
van vitaal belang geworden voor de toekomst van de Ge
meenschap. Een toenemend dee! van de kredietverlening 
van de Bank is dan ook voor dit doel bestemd overeen-
komstig de aanbevelingen die haar Baad van Gouver 
neurs in juli 1984 h eeft gedaan (zie jaarverslag 1985, biz. 
19). 

Zo is in 1986 574 miljoen voor dergelijke projecten ter  
beschikking gesteld tegenover 325,6 miljoen in 1985. 
Hiervan betrof 530,4 miljoen individuele kredieten en 43,6 
miljoen globale kredieten, Ruim de helft (53%) van het 
totaal der individuele kredieten is gegaan naar informa 
tica- en elektronicaprojecten; een kwart was voorts nog 
bestemd voor de telecommunicatiesector. De rest van 
het bedrag is ter beschikking gesteld voor projecten op 
het gebied van de Chemie, de farmacologie, de automo- 
bielindustrie en de metallurgie. 

In de laatste twee jaar is 781,3 miljoen toegekend voor 32  
technologisch geavanceerde projecten (^). Deze beoog-
den de ontwikkeling van nieuwe Produkten (19 gevalien), 
maar soms ook tegelijkertijd de ontwikkeling van be-
paalde technologieën (14 gevalien). Vijf projecten hadden 
betrekking op de informatisering en automatisering van  
produktielijnen, terwijl zes andere projecten het opzetten 
van researchcentra beoogden. Een aantal projecten (13)  
was gevestigd in minder ontwikkelde of achteruitgaande 
gebieden; de evenwichtige ontwikkeling van de Gemeen
schap voegt zieh in deze gevalien bij de bevordering van  
het concurrentievermogen van de industrie als grond 
voor hun financiering. 

« 
« if 

Alleen al in de elektronicasector is in 1986 149,1 miljoen 
ter beschikking gesteld voor projecten die de betrokken 
ondernemingen op het niveau van hun Japanse en Ame-
rikaanse concurrenten moeten brengen. Bij deze projec
ten is soms sprake van samenwerking tussen bedrijven 
in verschillende landen; andere projecten valien in het ka-
der van Europese onderzoeksprogramma's zoais Esprit, 
Race of Eureka. 

In Nederland heeft de Bank zo onderzoeks- en ontwikke-
lingsfaciliteiten, alsmede een centrum voor computer 
aided design gefinancierd met het oog op de produktie 
van statische halfgeleidergeheugens met een geheugen-
capaciteit van 1 Megabit. Het project is een onderdeei 
van een groter programma dat samen met een Duitse on-
derneming wordt uitgevoerd, ten einde de Europese po-
sitie op de chipmarkt op het niveau van de Japanse en  
Amerikaanse concurrentie te brengen. 

In Frankhjk is een krediet toegekend voor het ontwerp en 
de produktie van kleine series geïntegreerde schakelin-
gen voor specifieke doeleinden. Hierbij worden in de we-
reld unieke spitstechnologieën toegepast voor het ont
werp (siliciumcompilatoren) en voor de produktie (lonen-
straalprinting) van deze schakelingen. 

Met Italiaanse project betreft de ontwikkeling en produk 
tie van twee soorten schakelingen: bipolaire linéaire 
schakelingen, vooral bestemd voor professionele toepas-
singen, en MOS-schakelingen, in het bijzonder verschil
lende soorten geheugens en microprocessoren. Het pro 
ject impliceert een grote technologische vernieuwing, zo-
wel wat Produkten als produktieprocédés betreft. 

Andere informatica- en elektronicaprojecten beogen de 
handhaving of verwerving van een leidende positie op de 
wereldmarkt. 

Dit is in het bijzonder het geval in België waar de uitbrei-
ding en automatisering van een fabriek van compact 
disc-spelers is gefinancierd. Het project omvat tevens 
het nodige onderzoek en ontwikkellngswerk voor nieuwe 
generaties Produkten (uitwisbare compact dises en 
nieuwe types CD-spelers). 

In Frankrijk is een krediet toegekend voor de uitbreiding 
van de produktie-, onderzoeks- en demonstratiefacilitei-
ten voor CAT/CAM-apparatuur en voor automatische  
snijsystemen, bestemd voor de confectie en schoen-
industrie. 

In Italië is de vergaande automatisering ondersteund van 
een fabriek van personal computers, hetgeen reeds heeft 
geleid tot een snelle toeneming van de produktie en van 
de uitvoer naar landen buiten de Gemeenschap, met 
name naar de Verenigde Staten. 

Al deze projecten bewegen zieh op zeer geavanceerde 
sectoren waar sprake is van een omvangrijke doordrin-
ging van de Europese markt door derden. Zij speien zieh  
meestal af in de voorhoede van de technische ontwikke
ling in de wereld en vormen een bemoedigend teken van 
de dynamiek van het Europese bedrijfsleven. 

Consolidatie van het concurrentievermogen van de com 
munautaire industrie veronderstelt vordere inspanningen 
die zieh daarnaast ook moeten uitstrekken tot de meet 
traditionele sectoren, waar de invoering van geavan
ceerde technologieën eveneens noodzaketljk is om in de  
Gemeenschap een gediversifieerd industrieel stramien in 
stand te kunnen houden. 

(1) Hiert>ij komen n og bedragen uit globale kredieten voor in tolaal 59,4 mii-
joen voor 18 kleinere projecten. 
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een bevordering van de toepassing van nog te wei 
nig verbreide geavanceerde technologieën, In het 
bijzonder in het midden- en kleinbedrijf. Voor a! der-
gelijke industriële projecten is in 1986 1 005,5 mil-
joen toegekend, waarvan 744 miijoen voor eigen re-
kening. 
Het grootste deel van de voor eigen rekening toege-
kende middelen Is gegaan naar projecten op het 
gebled van geavanceerde technologieën in Italie,  
Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Neder-
land en Beigië (573,9 miijoen). De projecten hadden 
vooral betrekking op micro-elektronica, Informatica  
en te lecommunicatie (zie kader). Daarnaast z ijn ook 
Investehngen in de chemo-farmaceutische sector 
gefinancierd (kankerbestrijdingsmlddelen, research-
laboratorla enz.). Verscheidene van deze projecten 
vioeiden voort uit samenwerkingsacties op commu-
nautair niveau. 
In de automobielsector in Itallë en Spanje, alsmede 
In de telecommunicatlesector in Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk zljn projecten gesteund, die tot 

stand komen dankzij een Intensieve Industriala sa- 
manwarking tussen ondernemlngen in verschlllende 
lid-staten (117,3 miijoen). 
In Spanje zijn drle kredieten toegekend voor In to-
taal 52,7 miijoen met het oog van de aanpassing 
van ondamemingan op het gebled van de automo-
bielindustrie aan de nieuwe marktomstandigheden 
die een gevolg zijn van de toetreding van het land 
tot de Gemeenschap. 
Ten slotte is 261,5 miijoen uit hat niauwa Instru
ment ter beschlkking gesteld voor produktieve in-
vesteringen van het midden- en kleinbedrijf. Ook 
hier leidde de geleldelijke uitputting van deze midde
len tot een achteruitgang van de kredietverlening 
voor dit doel. 

De Europese Akte benadrukt, dat de eisen ten aan-
zlen van de millaubascharmlng een bestanddeel 
vormen van de andere beleidsonderwerpen van de 

label 3; Kradiatverlenlng in da Gameenschap in 1986,1985 en van 1982 tot 1988 
Onderverdeeld naar land 

1986 1985 1962—1986 

Voor eigen Nieuw Voor eigen Nieuw Voor eigen Nieuw 
Totaai rekening instrument Totaai rekening instrument Totaai rekenmg instrument 

Mil). Mil], Miij. Mil]. Miij. Mil], Mil). Milj. Miij. 
Ecu % Ecu Ecu Ecu % Ecu Ecu Ecu % Ecu Ecu 

Beigië 46,1 0.7 46,1 77.8 1.2 77.8 217,0 0,7 217,0 
Denemarken 258,2 3.7 198,3 59,9 332,5 5.1 264,0 68,5 1 555,1 5.3 1 102,9 452.2 
Duitsland 441,8 6.2 441.8 — 91,4 1.4 91,4 — 840,5 2,9 840.5 — 
Griekenland 253,0 3.6 253,0 — 423,7 6.5 401,7 22.0 1 929,7 6,5 1 628,1 301.6 
Spanie(i) 409,3 5.8 340,0 69,2 — — — — 409,3 1.4 340,0 69,2 
Frankrijk 623,4 8.8 565,0 58,4 1 247,4 19,1 889,6 357.8 4 427,0 15,0 3 400,7 1 026,3 
lerland 262,1 3.7 214,3 47,8 174,5 2.7 146,6 27,9 1 323,1 4.5 1 044,9 278,2 
Italie 3 024,0 42,8 2 912,5 111,4 2 978,0 45,6 2 603,9 374,1 13 686,7 46,5 11 589,0 2 097,7 
Luxemburg 18,2 0.3 18,2 34,7 0.1 34,7 — 
Nederland 98,2 1,4 98,2 — 69,1 1.1 69,1 — 167,3 0,6 167,3 — 
Portugal (') 190,3 2.7 160,4 29,9 — — — — 190,3 0.6 160,4 29,9 
Verenigd 
Koninkrijk 1 371,5 19,4 1 355,3 16,3 1 130,1 17.3 1 096.7 33,4 4 608,8 15,6 4 414.8 194,0 
Bülten de 
Gemeenschap 75,0 1.1 75,0 — — — — — 75,0 0,3 75,0 — 

Totaai 7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 6 524,4 100,0 5640,7 883,7 29 464,4 100,0 25015,3 4 449,1 

1 ) Kr»d tetv*rl*nlng in Spente en Portugel ven 19β2 tot 1986 (tot en met 1985: steun vòór toetreding) (miijoen Ecu) 
1986 1985 1982—1986 

Spanje 409,3 160,0 919.3 
Portugal 190,3 100,0 535.3 

(Zie ook Jaerversiag 1985. tabe! 16, bU. 111) 
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Vijf jaar financiering van miiieubeschermingsprojecten 

Het Vierde communautaire actieprogramma voor het mi
lieu, dat juist vóór het Europese Jaar van het Milieu is 
aangenomen, betekent een belangrijke nieuwe stap voor-
waarts: mllleubescherming op basis van strikte normen is 
thans een Integrerend bestanddeei van de andere be-
leidsgebieden van de Gemeenschap. 

De laatste vijf jaar heeft de Bank toenemende bedragen  
ter beschtkking gesteld voor de milieubescherming, over- 
eenkomstig de communautaire richtlijnen te dien aanzien  
en de aanbevelingen die haar Raad van Gouverneurs in  
juni 1984 heeft gedaan. Afgezien van het feit, dat zi] er 
zieh namelijk telkens van vergewist of door haar te finan-
cieren projecten geen schadeiijke gevolgen voor het mi 
lieu zullen hebben, ondersteunt zij ook de uitvoering van 
projecten die positief kunnen bijdragen tot een verbete-
ring van d e milieubeschermtng, bij voorbeeld het tegen-
gaan van verontrelniging van de lucht of van h et water, 
met inbegrip van de binnenwateren en de zeeën rond de 
Gemeenschap, overeenkomstig de geldende internatio
nale a kkoorden te dien aanzien, zoals de Overeenkomst 
van Barcelona die betrekking heeft op de Middellandse 
Zee. Zij financiert eveneens milieubeschermingsinstalla-

Kredletvertenlng voor de mIHeubeschermIng 
Ontwikkeling per land 

mJ Frankrijk 
m Denemarken 

Ή ierfend 

Portugal  

-^1 Griekentand 

• Duitsland 
r~1 Varenigd 
«—I Koninkrijk 

• «al» 

miljoen Ecu 

— 800 

I 700 600 

- 500 
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- 300 
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1982 83 84 es 

ties in bestaande of nieuwe bedrijven, waar ook In de Ge
meenschap. De Bank rieht zieh zoveel mogelijk naar 
nieuw ontstaande behoeften. Daarom ondersteunt zij 
thans ook projecten die beogen de drinkwatervoorzie-
ning te verruimen, voor zover deze deei ultmaken van ge-
coördineerde saneringsprogramma's en wanneer zij op 
significante wijze kunnen bijdragen tot een rationeler be-
heer van de waterhuishoudlng in gebieden die te dien 
aanzien structurele tekorten vertonen. 

De bescherming van het culturele erfgoed — met name  
het architecturele erfgoed — berust op analoge overwe-
gingen, daar deze bijdraagt tot instandhouding van een 
vaak in gevaar verkerend leefmilieu en veelal van een toe-
ristische attractie. Zo heeft de Bank op nog bescheiden 
schaal kredieten verstrekt voor de bescherming van ver-
schillende monumenten in de Dogenstad en van archeo-
logische opgravingen in Campanie. 

De onderstaande grafieken tonen niet aiieen de toene-
ming van de kredietverlening voor milieubescherming, 
maar eveneens de toenemende spreiding over verschll-
lende typen projecten en landen. 

Ontwikkeling per projecttype 

Riolering en  
waterzuivehng 

Grole walerprojeden 

^ Luchtverontreinjging 

Overige 

Cultureel erfgoed 
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Qemeenschap. Een gezamenlijke aanpak van de 
milieubescherming op communautair niveau dringt  
zieh steeds meer op, daar verontreinigingen door-
gaans grensoverschrijdend zijn, terwijl tevens con-
currentievervalsingen dienen te worden voorkomen. 

De kredietverlening van de Bank voor milieube-
schermingprojecten is in 1986 opnieuw verdubbeld 
(701,7 miljoen). De geflnancierde projecten vallen in 
twee grote categorieën. Enerzijds zljn grote water-
zuiveringsprojecten en drinkwatervoorzieningen gefi-
nancierd in Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 
lerland en Frankrijk (310,1 mi ijoen). Deze projecten 
vallen veelal binnen het kader van langiopende pro-
gramma's voor grotere gebieden, zoals de projecten 
in Italië die de sanering van de Po-, Tiber- en Arno-
bekkens beogen. Dergelijke programme's vormen 
een voorafschaduwing van hetgeen eens met de  
Rijn zou kunnen gebeuren. Anderzijds heeft de  
Bank steun geboden aan de instaliatie van rookgas-
reinigingen en andere milieuvoorzieningen in elektri 
sche centrales en verbrandingsinstallaties in Duits
land, alsmede in aardolieraffinaderijen In de agglo-
meratie Athene en bij Cagliari op Sardinië (250,1 mil-
joen). 

Bovendlen zijn in Portugal, Duitsland en Italië globa 
le kredieten toegekend ter financiering van — uitsiui-
tend of mede — milieu beschermingsprojecten, ter-
wijl in Italië projecten zijn gefinancierd die de herbe-
bossing of de bescherming van het culturele erf-
goed beogen (141,5 miljoen). 

De voltooiing van de interne communautaire markt  
impliceert een voldoende dicht verkeers· en tele· 
communicatienet zonder knelpunten; dit klemt 
temeer na de toetreding van Spanje en Portugal, 
daar beide landen nog slechts gebrekkig zijn aan-
gesloten op het verbindingsnet tussen de andere  
landen. In het verladen heeft de Bank hiertoe bijge-
dragen door de financiering van vele autosnelwegen, 
Aipentunnels, luchthavens en zeehavens. Grote pro
jecten zoals de Kanaaitunnel en de Noordeuropese 
supersnelle trein, zulien de Bank ook In de toekomst 
nog gelegenheid bieden op dit terrain werkzaam te  
zijn. Soortgelijke overwegingen gelden voor de tele-
communicatle, met name die via satel lleten. 

Kredietverlening In de Gemeenschap in 1986 
Onderverdeeid naar land en sector 

Energie 
2 533,4 miljoen Ecu 

Verbindingen 
1 903,3 miljoen Ecu 

Overige infrastructuur 
718,7 miljoen Ecu 
Industrie, landbouw, 
diensten 
1 915,8 miljoen Ecu 

Totaal 
7 071,1 miljoen Ecu 

Β DK D Η E F EIR I L NL Ρ GB 
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Kredietverlening in de Gemeenschap In 1986 
Onderverdeeld naar sector 

Energje 

l^H Produklle 

Transport en distribulie 

Globale kredleten 

Verbindingen 

Vervoer 

Telecommunicatie 

Overige infrastructuren 

Waterprojecten 

Diverse inlrastructuren 

Globale kredieten 

Industrie, landbouw, diensten 

Atzondertijke kredieten 

Globale kredieten 

De kredietverlening op dit gebied beliep in 1986 
561,5 miljoen. De projecten betroffen delen van 
autowegen tussen Italie en Zwitseriand, Portugal en 
Spanje, Frankrijk en Italie, Zwitseriand en Luxem
burg, spoorwegen in Griekenland, Spanje en Portu
gal, havens en luchthavens in Noord-ltalië. te Athene 
en in Zuidoost-Engeland, alsmede de uitbreiding van 
luchtvloten voor de verbindingen tussen Italië en de  
andere Lid-Staten. 

Voorts zijn enkele grote telecommunlcatieprojecten 
gefinancierd, zoals de bouw en lancering van com-
municatiesatellieten door Eutelsat en de aanleg van 
transoceanische kabels van Europa naar de Verenig-
de Staten enerzijds en naar het MIdden-Oosten en 
Singapore anderzijds. 

Kredietverlening naar sector 

De kredietverlening voor de industrie, de landbouw  
en de dienstensector is weer enigszins toegeno-
men, terwiji de stijging bij die voor infrastructuur- en 
energieprojecten ook In 1986 weer aanzienlijk was  
(zie tabe! 13). 

Voor projecten op het gebied van de Industrie, de 
landbouw en de dienstensector is 1 915,8 miljoen 
ter beschikking gesteld, d.w.z. 27% van de totale 
kredietverlening in de Gemeenschap. Van een 
Sterke stijging was sprake bij de afzonderlijke kre
dieten voor eigen rekening (960,6 miljoen) ten be-
hoeve van een zeer gevarieerd palet van projecten 

label 4; Kredietverlening voor de Industrie, de landbouw en de dienstensector (1982-1986) 

19Θ2 

Afzonderlijke kredieten:  
bedrag (a) in miljoen Ecu 
Toewijzingen uit lopende globale kre
dieten: 
bedrag (b) in miljoen Ecu  
aantal 
Totaal (a + b » c) 
Belang van toewijzingen uit globale kre
dieten in de totale kredietverlening: 
(b/c) in % 

470,8 

438,0 
1 183 

908,8 

48 

1963 

431,6 

1 010,9 
3172 
1 442,5 

1984 

506,2 

1 381,1 
4 563 

1 887,3 

1985 

70 73 

509,0 

1 582,5 
5 747 
2 091.5 

76 

19Θ6 

960,6 

1 023,6 
3 569 
1 984.2 

52 
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in acht landen, waarbij vooral de geavanceerde-
technologieprojecten aandacht verdienen. De glo 
bale kredietverlening voor eigen rekening is onge-
veer gelijk gebleven en die uit het nieuwe instrument 
is sterk gedaald. 

Bij ΙηίΓ88ΐΓυε!υυφΓ0{β€ΐβη (2 621,9 mlljoen of 37% 
van het totaai) Is vooral de kredietveriening voor het 
vervoerswezen en met name de aanleg van wegen  
en spoorwegen toegenomen. Van een zekere stabili-
satie was sprake bij de kredietverlening voor tradi-
tionele tetecommunicatienetten, waterprojecten (met 
inbegrip van waterzuivehng) en samengestelde in-
frastructuurprojecten. De betrokken projecten wa 
ren grotendeels gelokaiiseerd in minder ontwikkeide 
gebleden. 

Voor de energlesector is 2 533,4 miljoen (36%) ter  
beschikking gesteld. Een omvangrijk, maar dalend 
aandeel van dit bedrag was bestemd voor kerncen-
trales en opwerkingsinstallaties. De rest had betrek-
king op waterkracht-, geothermische of kolen sto-
kende centrales, de ontginning van gas- en ollevei-
den en het transport van elektriciteit, gas of warmte. 

Gemlddeld is in 1986 ongeveer een derde gefinan-
cierd van de kosten van alle door de Bank ge-
steunde investeringen, die in totaai kunnen worden  
geraamd op 23 miijard (waarvan 5,3 miljard betrek-
king had op industriële investeringen). 

Volgens de dossiergegevens Is op deze wijze bijge-
dragen tot het scheppen van bijna 30 000 perma 
nente arbeidspiaatsen, waarvan 23 000 in de indus 
trie. De meeste hiervan, of 18 500, komen tot stand 
dankzij kleinere projecten die in het kader van glo 
bale kredieten zijn gesteund. 

De kredieten van de Bank dragen er eveneens toe 
bij de produktiviteit te verbeteren en de werkgele-
genheid te stabiliseren in vele ondernemingen, ter-
wijl de realisering van de gefinancierde projecten de  
uitvoering van werken en toeleveringen vereisen, die 
een aanzieniijk werkgelegenheidseffect kunnen heb-
ben voor soms vhj lange périodes. 

De gemiddelde iooptijd van de in 1986 verstrekte 
kredieten lag voor infrastructuur- en energieprojec-
ten bij 13 jaar; voor industriële projecten was deze 9 
à 10 jaar. 

Regionale kredietverlening in de Gemeenschap 
(1982-1986) 

Onderverdeeld naar land en sector 
miljoen Ecu 
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Circa 73% van de industriële kredietverlening (en het 
gehele bedrag van de globale kredieten die via over-
heids- of semi-overheidsinstellingen zijn verstrekt) is 
ten goede gekomen van private bedrljven. De ener 
gie- en infrastructuurprojecten lagen In de meeste 
gevallen in de steer van overheidsbedrijven en la 
gere overheden. 

Globale kredieten en daaruit 
toegewezen bedragen 
In het verslagjaar zijn aan 37 instellingen in 8 landen  
in totaal 87 nieuwe globale kredieten verstrekt voor 
een bedrag van in totaal 1 234,4 miljoen (17% van de  
kredietverlening in de Gemeenschap tegenover 
1 858,5 miljoen en 28% in 1985). 

De globale kredieten voor eigen rekening beliepen 
964,3 miljoen (1985: 1 229,4 miljoen) en dienden: 

— in minder ontwlkkelde gebieden tot financiering 
van kleinere projecten op het gebied van de indus 
trie. de dienstensector en het toerisme (595 mil
joen), alsmede van kleinere infrastructuurprojecten 
(103,6 miljoen): 

— in andere gebieden tot financiering van kleinere  
industriële projecten die de invoering of toepassing 
van geavanceerde technologieën beoogden (43,6 
miljoen) en van kleinere industriële of infrastructuur
projecten die beantwoorden aan de doelstellingen 
van de Gemeenschap op het gebied van de energie-
voorziening en/of de milieubescherming (222,1 mil 
joen). 

Uit het nieuwe Instrument zijn globale kredieten 
voor 231,6 miljoen toegekend ter financiering van 
produktieve investeringen van het midden- en klein-

bedrijf buiten de regionale ontwikkellngsgebieden en 
voor 38,6 miljoen voor energie-investeringen (tegen
over in totaal 629,1 miljoen in 1985). 

Het aantal uit lopende globale kredieten toegewe
zen bedragen is in 1986 sterk gedaald (3 930 tegen
over 6 465 in 1985), terwiji het bedrag van deze toe-
wijzingen (1 267 miljoen tegenover 1 877,9 miljoen) 
in de zelfde mate is teruggelopen als de omvang van 
de nieuwe kredietverlening. Deze daling betrof de  
toewljzingen voor het midden- en k leinbedrijf (2 104 
bedragen voor in totaal 572,7 miljoen in regionale  
ontwikkelingsgebieden en 1 368 bedragen voor 
304,1 miljo en daarbuiten), voor infrastructuurprojec
ten In regionale ontwikkelingsgebieden (249 to ewij-
zingen voor in totaal 91,2 miljoen), alsmede die voor 
energieprojecten (180 bedragen voor in totaal 218,8 
miljoen). Deze daling kon niet worden goedgemaakt 
door de stijging van de toewijzingen voor geavan-
ceerde-technologie- en milieubeschermingsprojec-
ten (29 bedragen voor in totaal 80,3 miljoen). 

Bij de 3 569 toewijzingen voor het industriële mid
den- en kleinbedrijf blijken de omvangrijkste bedra
gen ten goede te zijn gekomen van de kleinste on-
dernemingen: ongeveer 78% van de toewijzingen en 
54% van het toegewezen bedrag waren bestemd 
voor bedrijven met minder dan 50 man personeel. In 
tabel 14 wordt een verdere specificatie van de uit 
globale kredieten toegewezen bedragen gegeven. 

Grote ondernemingen vervullen een wezenlijke func-
tie bij de vernieuwing van de industrie in de Qe-
meenschap, vooral omdat zij beschikken over ruime 
mogelijkheden voor research, ontwikkeling en ult-
voerbevordering. Hun financiering door de Bank 
dient echter te worden aangevuld door steun aan  
het midden- en kleinbedrijf dat in zijn verscheiden- 
heid en dynamiek een groter werkgelegenheids- 
effect per geinvesteerde eenheid kapitaal vertoont. 

Kredietverlening in de verschillende landen 

Italie 
In Italië heeft de Bank voor eigen rekening 2 912,5  
miljoen toegekend tegenover 2 603,9 miljoen in 
1985. De kredietverlening uit het nieuwe instrument  
daalde van 374,1 miljoen tot 111,4 miljoen in het 
verslagjaar. De totale kredietverlening lag aldus met 

3 024 miljoen weer op het niveau van 1984 na een 
lichte inzinking in 1985 (2 978 miljoen). 

De kredietverlening is ten goede gekomen van in
frastructuurprojecten (1 077 miljoen), de Industrie 
(1 030 miljoen waarvan een groot deel via globale 
kredieten) en de energievoorziening (916,9 miljoen). 
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Van het totale bedrag is 60% gegaan naar projecten 
die bijdragen tot de regionale ontwikkeling en een 
stijgend aandeel naar projecten die voldoen aan de  
communautaire doelstellingen op het gebled van 
geavanceerde technleken en van de milieubescher-
ming. 

« 
• » 

De infrastructuurprojecten hadden in hoofdzaak be-
trekking op het vervoerswezen, de telecommunlca-
tle, de waterzuivering en riviernormaliseringen. Bij 
energieprojecten was sprake van een aanzienliike 
toeneming van de kredietverlening voor waterkracht-
en geothermische centrales, alsmede voor de ont-
ginning van gas- en olievelden. 

Ondanks de aanzienlijke inkrimping van de globale  
kredietverlening uit het nieuwe instrument, lag de ίη- 
dustriële kredietverlening in 1986 h oger dan in het 
voorafgaande jaar, vooral dankzi] de duidelijke toe
neming van de kredietverlening voor eigen rekening 
ten behoeve van projecten op het gebied van ge
avanceerde technologieën. 

Er zijn globale kredieten verstrekt aan 19 bemidde-
lende instellingen voor in totaal 673,4 miljoen, het-
geen 22,3% uitmaa kt van he t totale bedrag dat naar 
Italië is gegaan (20,1% van de kredietverlening voor 
eigen rekening). Dit illustreert het belang van de al  
sinds lang bestaande nauwe samenwerking met de  
Italiaanse instellingen voor de kredietverlening op 
middellange en lange termijn. 

Deze globale kredieten waren vooral bestemd voor 
de financiering van het industriële midden- en klein-
bedrijf in ontwikkelingsgebieden (423,9 miljoen voor 
eigen rekening) en daarbuiten (78,6 m iljoen uit het 
nieuwe instrument). Uit lopende globale kredieten is 
in totaal 610,5 miljoen toegewezen voor 1 994 klei 
nere bedrijven. 

Een bedrag van 43,6 miljoen is toegewezen voor de  
financiering van 14 projecten die bijdroegen tot de  
invoering van geavanceerde technologieën. Ten 
slotte zijn nog globale kredieten toegekend ter fi
nanciering van industriële en infrastructuurprojecten 
die beantwoorden aan de communautaire doelstel
lingen op het gebied van de energievoorziening 
(97,1 miljoen) en — voor h et eerst in Italië — de mi-
lieubescherming (20,3 miljoen). 

« * * 

De regionale kredietverlening beliep 1 826,5 mil
joen, waarvan 24,2 miljoen uit het nieuwe instru

ment, en maakte aidus drie vijfde uit van de totale 
kredietverlening in Italie. 

Ongeveer 90% hiervan, of 1 622,6 miljoen. betrof 
Zuid-ltalië. Dit hoge percentage kon worden bereikt 
door voortgezette steun aan de industrie — d oor-
gaans via bemiddelende instellingen — en aan de  
uitvoering van grote vervoers- en telecommunicatie-
projecten die worden ondernomen door regionale  
overheden of in het kader van het Fondo Investi 
menti ed Occupazione (fonds voor investeringen en  
werkgelegenheid). 

De kredietverlening in 2uid-ltalie was als volgi over 
het land verdeeld: 273,3 miljoen in Campanië, 147.1  
miljoen in Sicilië, 137,1 miljoen in Latium, 93,5 mil
joen in Sardinië, 76,1 miljoen in de Abruzzen, 27,9  
miljoen in Basilicata, 34,1 miljoen in Apulië, 23,5 mil
joen in de Marken en 16,3 miljoen in Molise. De in 
Campanië en Basilicata toegekende bedragen om-
vatten tevens 24,4 miljoen aan kredieten voor de 
wederopbouw van de schade die in 1980 bij aardbe-
vingen was aangericht; het voor dit doel uitgetrok-
ken bedrag ìs thans voor 93% effectief toegezegd. 

Voorts Is nog 474,3 miljoen toegekend voor projec
ten op het gebied van de telecommunicatie en de 
aardgasvoorztening, die van belang zijn voor diverse 
regio's, alsmede globale kredieten voor in totaal 
257,9 miljoen ter financiering van kleinere projecten 
op het gebied van de industrie, de dienstensector 
en het toerisme in grote deien van Zuid-ltalie. 

De Zuiditaliaanse regio te buiten gaand, zijn ten  
slotte nog kredieten voor 42,7 miljoen toegezegd 
voor de aanschaf van vliegtuigen voor interregionaal 
verkeer en was een bedrag van 9,7 miljoen bestemd 
voor vliegtuigen en helicopters van de dienst be-
scherming bevolking, alsmede een globaal krediet 
van 20,8 miljoen voor de financiering van ambachts- 
bedhjven in het gehele land. 

Meer in het bijzonder is in Campanlö een omvang-
rijk bedrag toegezegd voor een geintegreerd ont-
wlkkelingsplan voor de agglomeratie Napels, dat 
vooral voorziet in de aanleg van infrastructuur voor 
een nieuw zakencentrum, verbeteringen aan de ver-
keersvoorzieningen (aanleg van een eerste metrolljn, 
uitbreiding van het voorstadsspoorwegnet en aanleg 
van een verkeersknooppunt in de rondweg) en ver
beteringen aan de elektriciteits-, water- en aardgas-
voorziening. Andere bedragen zijn gegaan naar de  
modernisering van fabrieken van kunstvezels en 
spoorwegmaterieel te Napels, schrijfmachines te  
Pozzuoli, elektronische onderdelen voor telecommu-
nicatie-apparatuur te Pagani, glasvezelkabels te Bat 
tipaglia en consumptie-ijs te Galvano. 
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Voorts is weer een krediet verstrekt voor de voort-
zetting van de werkzaamheden ter bescherming van 
de archeologische vindplaatsen te Pompei, Hercula-
num en Stabiae. Ten slotte is ook in 1986 steun ge-
boden aan het herstel van wegen en industrieterrei-
nen in gemeenten die bij de aardbevingen van 1980 
waren verwoest. 

De kredietverlening in Sicillë betrof vooral de ener-
giesector: ontginning van het omvangrijkste aard-
olieveld in Italie voor de kust van Augusta en van 
een aardgasveld in de provincie Catanië, modernise- 
ring van een aardolieraffinaderij te Augusta. Ook is 
de bouw van een kernfysisch onderzoekscentrum 
voor Îndustriëie en medische toepassingen gefinan-
cierd. 

De In Latlum gefinancierde projecten betreffen de  
rondweg rond Rome, die een schakel zai vormen 
tussen de verbindingen naar Noord-ltalië (Florence 
en Milaan), Oost-ltalië (Pescara-L'Aquila) en Zuìd- 
Italië (Napels-Reggio Calabria), alsmede de bouw  
van een fabriek van kasregisters te Pomezia en een  
weverij te Prosinone. 

In Sardinlë zijn middelen toegezegd voor een water-
krachtcentrale bij Sassari, de uitbreiding van het 
stroomkoppelnet, een verbetering van de watervoor-
ziening, de omschakeling van een raffinaderi] op de 
produktie van loodvrije benzine, de rationalisering 
van een textielbedrijf te Villa Gidro, de bevordering 
van de viskwekeri] in de lagunes bij Oristano en de 
herbebossing van 1 800 ha land. 

ring van nieuwe technologische procédés in een pa-
pierfabriek te Foggia en de bouw van een fabriek 
van grondverzetmachlnes te Lecce. 

In Molise is bijgedragen tot de financiering van de  
ontginning van een aardolieveld in de provincie 
Campobasso, de uitbreiding van de watervoorzie-
ning en verschlllende werken ter consolidatie van in-
stabiele gronden in de bergachtige delen van deze 
regio. 

De regionale kredietverlening ten behoeve van de  
minder ontwikkelde delen van Midden- en Noord- 
ltalië beliep tenslotte 170,6 miljoen, waarvan 122,8 
miljoen via globale kredleten is toegekend voor het 
midden- en klelnbedrijf. De individuele kredleten 
hadden betrekking op de modernisering van een pa-
pierfabrlek te Riva del Garda, voorzleningen in de  
haven van Triëst, de aanleg van bosbouwwegen in 
de provincies Udine en Pordenone, alsmede werken  
ter bescherming van de provincies Rovigo, Mantua 
en Ferrara tegen overstromingen van de Po, ter nor-
malisering van de rivier de Cordevole in Veneto, als
mede de aanleg van rioleringen en afvalwaterzuive-
rlngen op het eiland Grado en längs de rivier de Me-
tauro in de Marken. 

* * * 

In de Abruzzen Is het grootste deel van he t bedrag 
gegaan naar Industriëie projecten; een fabriek van 
bedrijfsauto's — waarbij wordt samengewerkt met 
Franse ondernemingen — te Atessa en een fabriek 
van vlakglas voor automobielen en de bouwnijver-
heid te San Salvo. De overige projecten betroffen de  
aanleg van een jachthaven te Pescara en de verbe 
tering van de watervoorziening in de provincies  
Aquila en Teramo. 

In Basilicata is steun geboden aan de uitbreiding 
van het stroomkoppelnet en de watervoorziening te 
Potenza, alsmede aan het herstel van enkele weg-
vakken. 

In Apullë zijn weer middelen toegezegd voor de aan
leg van strekdammen ter bescherming van de ko-
lenterminal in de haven van Brindisi en daarnaast 
voor verschillende industriëie projecten: de Invoe-

Sommige van de genoemde projecten in regionale  
ontwikkelingsgebleden voldoen eveneens aan an 
dere economische doelstellingen dan de regionale  
ontwikkeling; deze projecten worden In het navol-
gende niet meer afzonderlijk genoemd. 

Voor projecten die beantwoorden aan de commu
nautaire energledoelstelllngen is 822,7 miljoen toe
gezegd. Hiervan is 537,8 miljoen gegaan naar pro
jecten in Noord-ltalië: waterkracht en geothermie, 
ontginning van gasvelden, aanleg van gasteidingen 
en gasopslaginstallaties, aardgasvoorziening in de 
agglomeraties Milaan en Turijn. Bovendien zijn kre-
dieten verstrekt voor de koppeling van de Italiaanse 
en Franse hoogspanningsneîten, de aanleg van een 
stadsvenvarming te Reggio Emilia en energiebespa-
ringen in een glasfabriek in Veneto. 
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De gefinancierde vervoerslnfrastructuur van com-
munautair belang (232,8 miljoen) betrof de auto-
snelwegverbinding met Zwitserland, de spoorweg-
aansiuiting van de luchthaven van Milaan, de renova-
tie van het stationsgebouw op de luchthaven van 
Pisa, de aanschaf van MD 82-vliegtulgen voor het 
Europese net en Installaties voor de afhandeling van 
container- en ro/ro-schepen in de havens van Li 
vorno en Triëst. 

Voor milieubeschermlngsprojecten Is 143,3 miljo en 
toegekend, waarvan 121 miljoen in Midden en 
Noord-ltaiië ten behoeve van de aanleg van rioierin-
gen en waterzuiveringen in het Po-bekken, in het 
bekken van de Gorzone en längs de Arno; in laatst- 
genoemd geval voorziet het project tevens in be- 
scherming tegen overstromingen en verbetering van  
de watervoorziening in de provincies Novara en  
Alessandria. 

Tenslotte Is 304 miljoen ter beschikking gesteld voor 
Industrieprojecten die betrekking hadden op ge-
avanceerde technologlën of die voortvioeiden uit de 
Industriële samenwerking met ondernemingen in 
andere landen. De meeste van deze projecten zijn 
gelokaliseerd in Midden en Noord-ltalië buiten de re
gionale ontwikkelingsgebieden (274,2 miljoen). Zlj 
betreffen In het bijzonder de micro-electronlca 
(computers te Scarmagno, onderdelen te Agrate) en  
procesvernleuwlngen op het gebied van de koper- 
metallurgie te Luca en Pistola, van de chemische in 
dustrie te Alessandria en de rubbernijverheid te Set 
timo Torinese. Voorts zijn researchcentra gefinan- 
clerd te Varese, Milaan en Nerviano (medische ap- 
paratuur en farmaceutica), alsmede te Turijn (tele- 
communicatle). 

len stokende centrale te Kilroot in Noord-letland 
(205,7 miljoen). 

Gefinancierd zljn voorts vele kleinere Infrastructuur- 
projecten, doorgaans in regionale ontwikkelingsge 
bieden, op het gebied van het vervoer (158,4 mil 
joen): wegenaanleg (met name in Schotland, Mld- 
den-Engeland, Wales en Cornwall), spoorwegen (llj- 
nen in East-Anglla en rond Glasgow), havens (Felix
stowe en Wisbech) en luchthavens (in Essex en 
vooral te London op vroegere haventerreinen). Di
verse van deze projecten beoogden ook de verbln-
dingen met de andere Lid-Staten te verbeteren. 

BIjgedragen is voorts tot de financiering van de aan
leg van een geavanceerd kabelnet te Glasgow, rlole-
ringen en waterzuiveringen (milleubescherming en 
verbetering van de drinkwaterkwaliteit) in Noord-
west-Engeland, Yorkshire, Wales en Schotland, als
mede van verschlllende samengestelde projecten 
die onder andere voorzagen in de ontsluiting van in-
dustheterreinen, wegenaanleg, afvalwaterzulveringen 
en andere voorzieningen. 

De industriele kredletverlenlng is gegaan naar de  
vliegtulgbouw (de bouw van een nieuw korte-af-
standsvtlegtulg In Noord-lerland en van revlsiebedrij-
ven in Schotland), de metallurgie (alumlniumwalse-
rljen in Northumberland en Gwent en een kabelfa-
briek In Merseyside), de bouwmaterlalensector (gra-
nletgroeve in Schotland en spaanderplaatfabriek in 
Wales), het toerisme (hotels te Manchester en Dun
dee) en de omschakeling op computers van een 
groothandelscooperatie. 

Uit lopende globale kredieten zijn bovendien 25 be-
dragen voor In totaal 10,8 ml ljoen toegewezen voor 
het industriële midden- en kleinbedrijf. 

Verenigd Koninkrijk 
In het Verenigd Koninkrijk zijn kredieten voor in to
taal 1 371,5 miljoen toegekend. waarvan 16,3 miljoen 
uit het nieuwe Instrument. Deze stijging met 21% 
vioeit vooral voort uit een verdere toeneming van de  
kredietverlening in de energiesector (866,4 m iljoen 
of bijna twee derde van het totaal), terwiji ook die 
voor de Infrastructuur (394,4 miljoen) en voor de in 
dustrie (110,7 miljoen) tot dit resultaat hebben kun-
nen bijdragen. 

Wat de energlevoorzlenlng betreft zijn kredieten ge
gaan naar de kerncentrale van Torness Point en de  
koppeling van deze centrale aan he t nationale kop-
pelnet, evenals als naar nieuwe Installaties In de op-
werkingsfabriek te Sellafield (660,8 miljoen). Ge-
noemd kunnen ook worden de ontginning van de  
Sean- en Esmond-velden In de Noordzee en de ko-

Frankrijk 
De kredietverlening in Frankrijk lag met 623,4 mil
joen — waarvan 58,4 mlljoen uit het nieuwe Instru
ment — ver onder het niveau van het voorafgaande 
jaar (1 247,4 mlljoen). Dit was een gevolg van de  
achteruitgang van de globale kredietverlening voor 
kleine projecten (123,7 miljoen tegenover 678,7 mil
joen In 1985) en van het teruglopen van de steun 
voor de energiesector (22,3 miljoen tegenover 191,6 
miljoen in 1985). 

In de produktiesector is 180 mlljoen ter beschikking 
gesteid voor een toenemend aantal industriële pro
jecten op het gebied van geavanceerde technolo-
gleën: invoering van robots In een autolakkerij, pro-
duktie van CAT/CAM-apparatuur voor de textielnij-
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verheid, de fabricage van geintegreerde schakelin-
gen en van extrusiematerieel; 

Er zijn aan bemiddelende instellingen globale kredie- 
ten voor eigen rekening van de Bank toegekend ten  
behoeve van het midden- en kleinbedrijf in regionale 
ontwikkelingsgebieden vooral in West-Frankrijk, Lan- 
guedoc-Roussillon en längs de kust, atsmede uit het 
nieuv/e instrument ten behoeve van kleine indus-
triële projecten in meer ontwikkeide delen van het 
land. De daling van deze activiteit in de loop van het 
jaar ko mt tevens tot uiting in het aantal toegewezen 
bedragen uit lopende kredieten (1 078 voor in totaal 
165 miljoen). De beianghjkste betrokken bedrijfstak-
ken waren die van de me taalconstructie en machine-
bouw (29,8 miljoen), de drukkerlj (16 miljoen), de in-
dustriële dienstverlening en de visserij (17,4 mil
joen). 

Wat de Infrastructuur betreft heeft de Bank bijge- 
dragen (281,1 miljoen) tot de ontsluiting van het  
Massif Central (wegvak Bourges—Clermont-Ferrand  
van de A 71), een verbetering van de verbindingen  
met West- en Zuidwest-Frankrijk (train à grande vi
tesse tussen Parijs en Le Mans, wegvak Le Mans—  
Angers van de Ail, rondweg rond Toulouse in de 
verbinding Bordeaux—Narbonne), verschillende we-
genprojecten in Bretagne, het Pays de la Loire en in 
Zuidwest-Frankrijk, aismede aan verbeteringen van 
het wegennet in Lotharingen (de Vogezen en het 
staal pr oducerende deel van dit gebied). Sommige 
gefinancierde wegenprojecten dienen ter verbete
ring van d e verbindingen naar Zwitserland en Italie 
(wegvak M âcon—Châtillon van de A 40 en rondweg 
rond Lyon) of naar Luxemburg (rondweg rond 
Thionville), 

Een krediet op het gebied van de telecommunicatie 
was bestemd voor het leggen van telefoonkabels —  
deels glasvezeikabels — naar de Verenigde Staten 
enerzijds en naar het Midden-Oosten en Azië ander-
zijds. 

Gesteund is voorts de bouw van een afvalwaterzui-
vering te Marseille, die tevens gezuiverd slib zal le-
veren ten behoeve van de herbebossing van gebie-
den in de omgeving van deze stad. Via een globaal 
krediet zijn daarnaast bedragen ter beschikking ge-
steld voor kleinere infrastructuurprojecten van la 
gere overheden. die bijdragen tot de regionale ont-
wikkeling. In 1986 zijn zo 214 bedragen voor in totaal 
56,5 miljoen ter beschikking gesteld voor hoofdzake-
lijk wegenprojecten. 

Twee kredieten waren ten slotte bestemd voor de 
energiesector (22,3 miljoen); een waterkrachtcen-
trale aan de R hône boven Lyon en de koppeling van 

de Britse en Franse hoogspanningsnetten via onder-
zeese kabels door het KanaaI. 

Duitsiand 
Het in Duitsiand ter beschikking gestelde bedrag 
nam toe tot 441,8 miljoen — meer dan in enig voor-
gaand jaar. Gefinancierd zijn projecten die beant-
woorden aan de communautaire doelstellingen op 
het gebied van de mllleubeschermlng en de ener-
glevoorziening. Zo is 126.7 miljoen gegaan naar 
elektriciteitscentrales of warmte/krachtcentrales die 
worden aangepast aan de nieuwe Duitse milieuwet-
geving en daarom rookgasreinigingen aanbrengen of  
nieuwe, minder verontreinigende ketels Installeren. 
Deze projecten dragen eveneens bij tot rationaler  
energieverbruik, net als de aanieg van een stadsver-
warming in Saarland, die industriële afvaiwarmte 
dienstbaar maakt aan verwarmingsdoeleinden. 

Met het Duitse bankwezen zijn de bestaande ban 
den versterkt; zo kon een globaal krediet worden  
toegekend ter financiering van kleinere infrastruc
tuurprojecten op het gebied van de milieubescher-
ming of de energiebesparing (in de loop van het jaar 
zijn hieruit 11 bedragen voor in totaal 31,4 miljoen 
toegewezen). 

Voorts is steun geboden aan de aanieg van een 
stuwmeer in de Dhünn ter verbetering van de water-
voorziening in Noord-Rijnland, dat aldus minder af-
hanketijk wordt van het voor de drinkwatervoorzie-
ning moeilijk inzetbaar geworden Rijnwater. 

Ten slotte is nog 149,7 miljoen verstrekt ten be
hoeve van de kerncentrales van Emsland en Neckar-
westheim, alsmede voor een leiding ten behoeve 
van het transport van Russisch aardgas naar de Ge
meenschap. 

Spanje 
Naar Spanje is 409,3 m iljoen gegaan, waarvan 69,2 
miljoen uit het nieuwe instrument; belangrijkste be-
stemmingen waren vervoersinfrastructuur- en indus 
triële projecten. In dit eerste jaar, waarin Spanje vol-
ledig deei had aan de activiteiten van de Bank, is 
dus aanzienlijk meer toegezegd dan in vroegere ja-
ren op grond van de samenwerking met dit land 
voor zijn toetreding. 
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Kredietverfening in de Gemeenschap 

Bij de Infrastructuurprojecten (191,5 miljoen) kun-
nen worden genoemd de verbetering van weg- en 
spoorwegverbindingen van regionaal belang — tus-
sen Madrid en Andalustë — en voo ral de grote ver-
bindingen naar Frankrijk en de rest van de Gemeen
schap: wegen tussen Madrid, Burgos en Saragossa,  
tussen de Portugese grens en Burgos, spoorwegen 
naar Frankrijk via Baskenland en Catalonië. Verder 
zijn voorzieningen te vermelden in de havens van 
Cadiz en Teneriffe, alsmede kleinere infrastructuur
projecten van regionaal belang, die zijn ondernomen 
door lokale overheden; voor deze laatste zijn 19 be-
dragen voor in totaal 29,2 miljoen toegewezen. 

De steun voor de produktlesectoren is enerzijds 
ten goede gekomen van het midden- en kleinbedrijf 
via drie globale kredieten (98,5 miljoen) en ander-
zljds van industriele projecten in de private sector 
(62,7 miljoen). Laatstgenoemde betreffen drie fabrie-
ken van telecommunicatie-apparatuur — bij Madrid, 
te La Coruha en te Algeciras — en verschillende 
automobielindustrieën in oude industriegebieden: 
twee produktiebedrijven bij Madrid en Vigo en een 
autoruitenfabriek bij Valencia. 

Uit lopende globale kredieten zijn 116 bedragen toe
gewezen voor in totaal 65,8 miljoen (waarvan 62 
voor 45,3 m iljoen ult globale kredieten die in het ka-
der van de samenwerking vòòr toetreding waren  
toegekend). Van deze bedragen waren er 11 voor 
3,9 miljoen toegewezen uit een globaal krediet van 
het nieuwe Instrument. 

In de energlesector zijn ten slotte twee kredieten 
van in totaal 27,3 miljoen verstrekt voor een groot 
waterkrachtcomplex ten zuidwesten van Valencia en 
voor het aardgasleidingnet in Baskenland. 

lerland 
De kredietverlening in lerland lag met 262,1 miljo en 
— wa arvan 47,8 m iljoen uit het nieuwe instrument — 
aanzienlijk hoger dan in de voorgaande jaren. De  
voor de ontwikkeling van het land noodzakelijke in-
frastructuur en uitrusting legden beslag op verreweg 
het grootste deel van de middelen: de kolen sto-
kende centrale van Moneypoint, een hoogspannings-
leiding tussen deze centrale en Dublin (117 miljoen), 
Verbeteringen aan het wegennet — met name rond  
Cork — alsmede watervoorziening en afvalwaterzui-
vering in andere delen van het land (87,9 miljoen), 

Daarnaast heef t de Bank bijgedragen aan bosbouw-
projecten en de bouw van bedrijfsgerede fabrieks-
hallen (42,2 m iljoen). Ten slotte dienen drie globale 

kredieten (15 miljoen) ter financiering van het In
dustriele midden- en kleinbedrijf. 

Denemarken 
In Denemarken is 258,2 miljo en ter beschikking ge-
steld, waarvan 59,9 miljoen uit het nieuwe instru
ment, vooral voor de aardgasvoorziening en stads-
verwarming. 

Voor de aanleg van het transportnet dat het aardgas 
uit het Deense deel van de Noordzee naar vele ge-
meenten in Zuid-Jutland en Sjaelland zai brengen en 
het land daardoor een hogere graad van zelfvoorzie-
ning met energie zaI geven, is 73,2 miljoen verstrekt. 

Wat de stadsverwarmingen betreft, is bijgedragen 
tot die in de agglomeratie Kopenhagen en tot die in 
Fredericia, Aarhus en een aantal gemeenten längs  
de kleine Belt (154,7 miljoen); deze netten bevorde 
ren niet alleen het rationeel energieverbruik, maar 
kunnen ook de milieuverontreinigingen beperken. 

Ten slotte waren globale kredieten voor in totaal 
30,3 miljoen bestemd voor de financiering van het 
midden- en kleinbedrijf; ult lopende kredieten zijn 
168 bedragen toegewezen voor in totaal 49,8 mil
joen. 

Griekenland 
Het in Griekenland toegekende bedrag van 253 mil
joen was als volgt onderverdeeld: vervoersinfra-
structuur (50,2 miljoen), de opwekking en distributle 
van elektriciteit (24,5 miljoen), de modernisering van 
raffinaderijen (113,2 miljoen), globale kredieten (56,5 
miljoen) en de bouw van technische vakopleidings-
centra die het nodige kaderpersoneel moeten le-
veren voor de economische ontwikkeling (8,6 mil
joen). 

Bij de infrastructuurprojecten kunnen worden ge 
noemd: wegenaanleg op Kreta, Rhodos en Euboea, 
alsmede in het midden en noorden van het land, de 
modernisering van de internationale luchthaven van 
Athene en verbeteringen aan het spoorwegnet. 
Voorts zijn kredieten verstrekt voor kleine water-
krachtcentrales te Stratos en Ghiona en voor een 
nieuwe hoogspanningslijn tussen Macedonië en  
Athene. 

Bijgedragen is daarnaast aan de modernisering van 
twee raffinaderijen bij Athene met het oog op de 
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produktie van loodvrije of loodarme benzine; deze 
projecten verminderen eveneens de lucht- en water-
verontreiniglng. 

Twee globale kredieten zljn bestemd ter financiering  
van kleinere projecten op het gebied van enerzijds  
de industrie en het toerisme, en anderzijds op dat 
van de landbouw en de agro-industrie. Dit lopende 
globale kredieten zijn 151 bedragen voor in totaal 29  
miljoen toegewezen ten behoeve van agro-indus-
triële en ambachtelijke bedrijven. 

In September 1986 hebben de Gemeenschap en de 
Griekse autoriteiten in het kader van het eerste 
geïntegreerde mediterrane programma een pro-
grammacontract ondertekend betreffende het eiland 
Kreta; bij deze gelegenheid heeft de Bank een in-
tentieverklaring afgegeven bij te zullen dragen tot de 
financiering van dit programma. 

Portugal 
In Portugal is 190,3 miljoen toegezegd — waarvan 
29,9 miljoen uit het nieuwe instrument — voor ver-
voersinfrastructuur (96,4 miljoen), voor kleinere pro
jecten via globale kredieten (64,8 miljoen) en voor 
de elektriciteitsvoorziening op Madeira (29,1 mil
joen). 

De infrastructuurprojecten hadden betrekking op de 
verbetering van de weg- en spoorwegverbinden tus-
sen Oporto en Lissabon, de aanieg van autosnelwe-
gen rond Oporto, wegenaanieg in Noord- en Oost-
Portugal, waaronder met name de verbinding tussen 
Aveiro en Goïmbra naar de Spaanse grens, aismede 
de uitbreiding en overschakeling op numerieke tech-
nieken van de telefoon- en telexdienst. 

Uit de drie globale kredieten zullen een groter aantal 
projecten betreffende het midden- en kleinbedrijf 
kunnen worden gefinancierd, niet alleen met het oog 
op de modernisering van dit bedrijf, maar eveneens 
op de vermindering van het energieverbruik en, in 
bepaaide gevallen, de installatie van milieuvoorzie-
ningen. Uit lopende globale kredieten zijn 60 bedra
gen toegewezen voor in totaal 10,5 miljoen, waarvan 
58 bedragen voor 9 miljoen afkomstig waren uit kre
dieten die in het kader van de samenwerking v6ôr 
de toetreding van Portugal waren toegekend. 

Nederland 
Naar Nederland is 98,2 miljoen gegaan, waarvan een 
omvangrijk deel (80,1 miljoen) voor research- en 
ontwikkelingsfaciliteiten te Eindhoven met het oog 
op de vervaardiging van ha lfgeleidergeheugens met 
een grote geheugencapaciteit, de zogenaamde me 
gachips. In dit technisch zeer geavanceerde project  
wordt overigens samengewerkt door ondernemin-
gen in verschillende Europese landen. De andere  
bedragen waren bestemd voor de bouw van een fa-
briek van kunstmatige zoetstof en voor de aanschaf 
en installatie van een vluchtsimulator, beide in Lim 
burg. 

België 
In België is een krediet van 46,1 miljoen toegekend 
voor de uitbreiding en automatisering van een fa-
bhek van compact disc-spelers, waarbij uiterst ge
avanceerde technieken tot toepassing komen (opto 
elektronische laseruitlezing en numerieke signaal-
overbrenging). De fabriek is gevestigd te Hasseit in 
de Provincie Limburg, waar in het bijzonder de  
mijnsluitingen grote problemen veroorzaken. 

Luxemburg 
Tot de financiering van de uitbreiding van het ge-
bouw van het Hof van Justifie van de Europese Ge-
meenschappen, dat ten gevolge van toenemende 
werkzaamheden en de uitbreiding van de Gemeen
schap met plaatsgebrek kampt, is bijgedragen door  
een krediet van 18,2 miljoen. 

Eiders 
De Europese organisatie voor telecommunicatiesa-
tellieten Eutelsat heeft ten slotte een krediet van 75  
miljoen verkregen voor de bouw en lancering van 
een tweede generatie satellieten met grote capaci-
teit ten behoeve van de verbindingen tussen de 
Europese landen. De Baad van Gouverneurs heeft 
op grond van artikel 18 van de Statuten van de Bank 
haar tot deze kredietveriening gemachtigd, gezien 
het belang van het project voor de Gemeenschap. 
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Kredietverlening in de Gemeenschap C) 
A. Kredieten voor eigen rekening van de Bank 

Projecten waarvoor in 1986 financieringsovereenkomsten zljn ondertekend 

In 1986 is voor een bedrag van 6 678,1 miljoen aan nieuwe kredieten voor eigen rekening toegekend ten be-
hoeve van projecten in de Gemeenschap. De betrokken kredieten vailen geheel onder verantwoordelijkheld van 
de Bank en verschljnen als zulks in de boekhouding. In deze lijst zljn de economische doelstelllngen aangege-
ven, waaraan de projecten beantwoorden. De indeling is geiijk aan die welke is toegepast in tabel 12. 

Modernisering bedrijfsleven 

Milieubescherming/Cultureel erfgoed 
Communautaire infrastructuur 
Energievoorziening 
Regionale ontwikkeling 

BELGIË 

miljoen Ecu 

46.1 

Bfr. 2 miljard 

1. Ultbreiding en automatisering van een fabriek van compact disc-spelers te Hasselt (Lim 
burg) 
N.V. Philips Industrie 
Bfr. 2 miljard 46,1 

DENEMARKEN 196.3 

Deense kr. 1 581 miljoen 

2.-4. Aardgasleidingnet in 43 gemeenten in Zuid-Jutland 
Naturgas Syd l/S — NGS via de Kongeriget Danmarfcs Hypotekbank og Finansforvaltning 
Deense kr. 200 miljoen 25,1 
Deense kr. 162 miljoen 20,2 
Deense kr. 150 miljoen 16,8 

5. Aardgasleidingnet in Vestsjaelland en Storstrom (Sjaelland) 
Naturgas Sjeelland l/S via de Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning 
Deense kr. 72 miljoen 9.0 

6.-7. Stadsverwarming in vijf gemeenten aan de Kleine Belt (Oost-Jutland) 
Trekantomrèdets Transmisslonsselskab l/S 
Deense kr. 100 miljoen 12,5 
Deense kr. 100 miljoen 12,5 

8. Stadsverwarming in de agglomeratie Kopenhagen  
Centralkommunemes Transmisslonsseiskab l/S 
Deense kr. 275 miljoen 34,5 

9.—10. Stadsverwarming in de gemeente Gentofte (Kopenhagen) 
Gemeente Qentofte 
Deense kr. 50 miljoen 6.3 
Deense kr. 50 miljoen 6.3 

11. Warmwaterleidingen ten behoeve van verschillende stadsverwarmlngen ten westen van 
Kopenhagen 
Vestegnens Kraftvarmesalskab l/S 
Deense kr. 250 mi ljoen 31,4 

12. Uitbreiding van de stadsverwarming in de gemeente Aarhus (Noord-Jutland) 
Gemeente Aarhus 
Deense kr. 100 miljoen 12,5 

13. Aansluiting van de stadsverwarming te Fredericia op het regionale warmtetransportnet 
(Vejle) 
Fredericia Fjemvarmecentral a.m.b.a. 
Deense kr. 32 miljoen 4,1 

14. Globaal krediet aan de Deense staat (Engsentviklungsrédet) ter financiering van kleinere  
industriële en toeristische projecten in regionale ontwikkelingsgebieden 
Deense kr. 40 miljoen 5,0 

(1) 0 · geopende kredieten liMen in he! elgemeen in de legenweerde van de netioneie valuta, de in deze Njsten gebrulkie afltortinoen worden verklaard op biz. 64. 
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Modernisering bedrìjfsleven 
Milieubescherming/Cultureel erfgoed 
Communautaire infrastructuur 
Energievoorziening 
Regionale ontwikkeiing 

DUITSLAND 

miljoen Ecu 

441,8 

DM 946 miljoen 

15. Kerncentrale Emsland (1 230 MW) te Lingen (Neder-Saksen) 
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH 
DM 50 miljoen 22,9 

16.—17. Kerncentrale van Neckarvirestheim (Baden-Württemberg), tweede eenheld van 1 230  
MW 
EVS Kemkraft Neckarwesthelm GmbH 
DM 100 miljoen 45.8 
DM 30 miljoen 14,0 

18. Kolen stokende warmte/krachtcentrale te Stöcken bij Hannover (Neder-Saksen) ter ver-
vanging van verouderde en verontreinigende centrales 
Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH 
DM 100 miljoen 47,8 

19.—20. Warmte/krachtgroep van 300 MW ter vervanging van drie verouderde en verontreini
gende kolen stokende eenheden te Elberfeld (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Wuppertaler Stadtwerke AG 
DM 50 miljoen 23.0 
DM 50 miljoen 23,3 

21. Vervanging van drie verouderde. met gas of olle gestookte generatore n in een warmte-
krachtcentrale bij Keulen door een moderne geflutdiseerd-bedketel (Noord-Rijnland-Westfalen) 
Gas-, E lektrizitäts- und Wasserwerke Köln A.G. via de Westdeutsche Landesbank Girozen
trale 
DM 40 miljoen 18.6 

22.-23. Installatie van een rookgasreiniging voor de kolen stokende centrale te Voerde 
(Noord-Rijnland-Westfalen) 
Kraftwerk Voerde Steag-RWE oHG 
DM 10 miljoen 4,7 
DM 20 miljoen 9.3 

24.-26. Stadsvenflrarming te Dillingen en Saarlouis, gevoed met industriële afvalwarmte (Saar
land) 
Femwärme-Verbund Saar GmbH via Floris-Corsten B.V . 
DM 20 miljoen 9,2 
DM 20 miljoen 9,2 
DM 16 miljoen 7,4 

27. Aanvullende gasleiding voor het transport van Russisch aardgas tussen Waidhaus aan de 
Tsjechoslowaakse grens en Medelsheim aan de Franse grens 
Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH via de Megal Rnanca Company Ltd 
DM 140 miljoen 67.0 

28. Stuwdam in de Dhünn, drinkwaterbereidingsinstallatie en toevoerleidingen voor de drink-
watervoorziening in Noord-Rijnland-Westfalen 
Wupperverband via de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DM 150 miljoen 69.8 

29. Globaal krediet aan de Westdeutsche Landesbank Girozentrale ter financiering van klei
nere infrastructuurprojecten die milieubescherming of rationeel energieverbruik beogen 
DM 150 miljoen 69.8 

GRIEKENLAND 253,0 

drachme 35 miljard 

30. Waterkrachtcentrales van S tratos In de Acheloos (6 MW) en van Ghiona (8,5 MW) (Mid-
den-Griekenland) 
DEL 
drachme 400 miljoen 2,9 

31. Aanleg van 400 kV-hoogspanningslijnen tussen West-Macedonlö en de agglomeratie 
Athene 
DEI. 
drachme 3 miljard 21,6 
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Modemisering bedrijfsleven 
Miiieubescherming/Cultureel erfgoed 
Communautaire infrastructuur 
Energlevoorziening 
Regionale ontwikkeiing 

miljoen Ecu 

32. Spoorverdubbeling en verdere verbeteringen aan de spoorlljn Athene-Salonlki-Joego-
slavlsche grens 
OSE. 
drachme 2,5 miljard 16,0 

33. Verbeteringen aan 290 km nationale en regionale wegen op de eilanden Kreta, Euboia en  
Rhodos 
Griekse Staat (Ministerle van Milieu, Rulmtelijke Ordening en Openbare Werken) 
drachme 3 miljard 21,8 

34. Verbeteringen aan circa 210 km nationale en regionale wegen 
Griekse Staat (Minlsterie van Milieu, Rulmtelijke Ordening en Openbare Werken) 
drachme 1 miljard 7,2 

35. Modernisering en uitbreiding van de luchthaven van Athene 
Griekse Staat (Minlsterie van Milieu, Rulmtelijke Ordening en Openbare Werken) 
drachme 450 miljoen 3,2 

36. Modemisering van een a ardolieraffinaderij te Aghii Theodor! ten zuidwesten van Athene en  
de bouw van twee eenheden voor de produktie van loodarme en loodvrije benzine 
Motor Oll (Hellas) Diylistirla Korinthou A.E . 
drachme 1 650 miljoen 12,6 

37. Modernisering van een aa rdolieraffinaderij te Aspropyrgos ten noordwesten van Athe ne 
Ellinlka Diyilstiria Aspropyrgou A.E. 
drachme 14 miljard 100,6 

38. Bouw en inrichting van technische Instituten te Kavala (Macedonië) en Piraeus (Midden- 
Griekenland), alsmede van een technische school te Saloniki (Macedonië) 
Griekse Staat (Ministerle van Economlsche Zaken) 
drachme 1,2 miljard 8,6 

39. Globaal krediet aan d e ETBA ter financiering van kleinere industriële en toerlstische pro- 
jecten 
drachme 1 miljard 7.6 

40. Giobaai krediet aan de Agrotlkl Trapeza tis Ellados ter financiering van kleinere agro-in-
dustriêle projecten en Investeringen op boerenbedrijven, aismede van kleine industriële bedrij-
ven in landeiijke gebieden 
drachme 6,8 miljard 48,9 

SPANJE 340.0 

pta46 713 miljoen 

41. Waterkrachtcompiex met twee centrales aan de Jucar op 50 km ten zuidwesten van Valen 
cia 
Hldroeléctrica EspaAola S.A. via de BCI en de ICO. 
pta 2 750 miljoen 20,0 

42. Aardgasnet in Baskeniand 
Socledad de Gas de EuskadI 
pta 1 miljard 7,3 

43.-44. Verbetering van de spoorwegen tussen Madrid en Andaiusië. alsmede van het regio 
nale net in Andalusië 
— RENFE 
pta 5,5 miljard 40,0 
— de MInIsterles van Flnanclén en van Verkeer, Toertsme en Telecommunicatle 
pta 3,5 miljard 25,4 

45.-46. Verbeteringen aan 220 km van de hoofdspoorlijnen naar Frankrijk via irOn e n Port 
Bou 
— MInIsterles van Flnanclén en van Verkeer, Toertsme en Telecommunicatle 
pta 4 miljard 29,1 
— RENFE 
pta 4 miljard 29,1 
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Modernisering bedrijfsleven 
Milieubescherming/Cultureel erfgoed 
Communautaire infrastructuur 
Energievoorziening 
Regionale ontwikkeling 

FRANKRMK 

29,1 

mlljoen Ecu 

47. Verbeteringen aan 10 wegvakken met een totale langte van 180 km van de hoofdweg 
tussen Madrid en Andalusië 
Konlnkrljk Spanje (Minlsteries van Flnanciën en van Openbare Werken en Rulmtetljke Orde- 
ning) 
pta 3 miljard 21.8 

48. Verbeteringen aan 1 2 wegvakken met een totale lengte van 215 km van de boofdwegen 
tussen Madrid enerzijds en Burgos en Zaragoza anderzijds, alsmede van de hoofdweg tussen 
de Portugese grens en Frankrijk via Burgos 
Koninkrijk Spanje (MInisterles van FInanclën en van Openbare Werken en Rulmteliike Orde-
nlng) 
pta 4 miljard 

49. Voorzieningen aan de haventerreinen bij Cadiz in Andalusië door de bouw van een m assa-
goederenkade met daarbi] behorende installaties; aanleg van s trekdammen en een havenbek-
ken In de haven van Santa Cruz de Tenerife op de Canarische Eilanden 
Konlnkrljk Spanje (Ministerlea van FInanclën en van Openbare Werken en Ruimtelljke Orde-
nlng) 
pta 2 338 miljoen 

50. Fabriek van autorulten te Sagunto (Valencia) 
SIV EspaAola S.A. 
pta 2 750 miljoen 

51. Modernisering en rationalisatie van een autcmobielfabriek te Vigo (Galìciè) 
Citroën HispaAla S.A. 
pta 2 miljard 

52. Modernisering en rationalisatie van een au tomobielfabriek te Villaverde bij Madrid 
Automovtles Talbot S.A. 
pta 2,5 miljard 

53. Ultbreiding van een bedrijf van telecommunicatiematerleel en van de onderzoeks- en ont-
wikkellngsafdeling van dit bedrijf te Algeciras (Andalusië), La CoruAa (Galicie) en bij Madrid 
Telettra EspaAola S.A. 
pta 1 375 miljoen 

54. Globaal krediet aan de Banco de Crédito Local da EspaAa via de ICO ter financiering van 
kleinere infrastructuurprojecten van lagere overheden in de regionale ontwikkelingsgebieden 
pta 4 miljard 

55. Globaal krediet aan de BOI via de ICO ter financiering van het midden- en kleinbedrijf op 
het gebied van de industrie en de dienstensector in de regionale ontwikkelingsgebieden  
pta 4 miijard 

17,0 

20,0 

14,5 

18,2 

10,0 

29,3 

29,3 

565,0 

Ffr, 3 854 miljoen 

56. Waterkrachtcentrale van 45 MW te Sault-Brenaz, 60 km stroomopwaarts van Lyon (Rhône-
Alpen) 
Compagnie Nationale du Rhône 
Ffr. 50 miljoen 7,3 

57. Verbinding tussen de Franse en Britse stroomkoppelnetten door middel van vier onder-
zeese kabelparen door het Kanaal t ussen Bonningues-lès-Calais (Nord-Pas de Calais) en Sel-
lindge (Zuidoost- Engeland) 
EDF 
Ffr. 100 miljoen 15,0 

58. Aanleg van nieuwe geëlektrificeerde 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, alsmede indienststelling van 95 treinstellen 
SNCF 
Ffr. 300 miljoen 43,8 

59. Aanleg van het wegvak Bourges — Clermont-Ferrand (182 km) van de autoweg A 71 tus
sen Orléans en Clermont-Ferrand (Auvergne) 
Société des Autoroutes Parfs-Rhin-Rhône via de CNA 
Ffr. 400 miljoen 58.4 
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60. Aanleg van het wegvak Le Mans-Angers (81,5 km) van de autoweg A 11 tussen Parijs en 
Nantes (Pays de la Loire) 
Société des Autoroutes du Sud de la France via de CNA 
Ffr. 156 miljoen 22,8 

61. Aanleg van het wegvak Mâcon-Châtlllon (96 km) van de autoweg A 40 naar de Mont 
Blanc-tunnel (Rhône-Alpes) 
Société des Autoroutes Paris Rhln-Rhéne via d e CNA 
Ffr. 400 miljoen 58,4 

62. Aanleg van de oostelijke rondweg rond Lyon (wegvak Rlllieux-Neyron van de A 46) 
(Rhône-Alpes) 
Communauté urbaine de Lyon via de CAECL 
Ffr. 20 miljoen 3,0 

63. Aanleg van de oostelijke rondweg rond Toulouse tussen de A 61 en A 62 (Midi-Pyrénées) 
Région MIdl-PyrénéeSt Département de Haut-Garonne en de stad Toulouse via de CAECL 
Ffr. 30 miljoen 4,4 

64. Verbeteringen aan n egen wegvakken met een totale lengte van 84,4 km, vooral in Zuid-
west-Frankrijk, aismede bij Marseille en in Lotharingen 
Fonds Spécial de Grands Travaux 
Ffr. 500 miljoen 73,0 

65. Verbeteringen aan ru im 100 km wegen, met name de verbindingen Rennes-Nantes en St 
Brieuc-Quimper 
Région de Bretagne, de betrokken departementen, Région des Pays de la Loire en Départe
ment de Lolre-Alantlque via de CAECL 
Ffr. as miljoen 12.9 

66. Verbeteringen aan negen wegvakken in Lotharingen 
Région Lorraine, Départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges via de CAECL 
Ffr. 30 miljoen 4,4 

67. Aanleg van twee onderzeese telefoonkabels; een glasvezeikabel van 6 679 km tussen de 
Verenigde Staten en Europa en een kabel van 13 473 km tussen Frankrijk en Singapore ter 
vergroting van de gesprekkencapaciteit tussen Europa enerzijds en het Midden-Oosten, als-
mede Azië anderzijds 
Administration des Postes et Télécommunications via de CNT 
Ffr. 340 miljoen 50,9 

68. Bouw van een installatie voor de zuivering van het afvaiwater van het grootste deel van de 
agglomerane Marseille en voor de verwerking van afvalslib (Provence-Côte d'Azur) 
Stad Marseille via de CAECL 
Ffr. 110 miljoen 16,0 

69. Uitbreiding en modernisering van een bedrljf voor de fabricage van extrusiepersen ten  
behoeve van de voedingsmiddelen- en chemische industrieën te Firminy (Loire) 
Clextral S.A. 
Ffr. 10 miljoen 1,5 

70. Invoering van informatica en robotica in de lakkerij van een automobielfabriek te Sochaux 
(Franche-Comté) 
Automobiles Peugeot S.A. 
Ffr. 300 miljoen 43.8 

71. Uitbreiding van de produktiecapaciteit en van de onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten 
van een fabriek van CAT/CAM-machines te Cestas (Aquitaine) 
Lectra-Systèmes S.A. 
Ffr. 16 miljoen 2,3 

72. Bouw van een fabriek van geïntegreerde schakelingen voor speciale doeleinden bij Aix-en-
Provence (Provence-Côte d'Azur) 
E$2 — European Silicon Structures S.A. France 
Ffr. 80 miljoen 8,8 

73. Qlobaal krediet aan de CAECL ter financiering van kleinere overheidsinvesteringen In re 
gionale ontwikkelingsgebieden 
Ffr. 500 miljoen 73.0 
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74.-78. Globale kredieten aan drie Sociétés de Développement Régional (SDR) ter financie
ring van kleinere projecten op het gebied van de industrie, het toerisme en de dienstensector In 
regionale ontwikkelingsgebieden 
— SDR de Bretagne 
Ffr. 20 miljoen 2,9 
Ffr. 40 miljoen 5,8 
— SDR de l'Ouest — Sederò 
Ffr. 20 miljoen 2,9 
Ffr. 40 miljoen 5,8 
— SDR du Languedoc-Roussillon — Sodler 
Ffr. 75 miljoen 11,0 

79. Globaal krediet aan de CEPME ter financiering van kleinere projecten op het gebied van 
de industrie, het toerisme en de dienstensector in regionale ontwikkelingsgebieden 
Ffr. 99 miljoen 14.5 

80. Globaal krediet aan de Caisse Centrale de Crédit Coopératif ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de grote visserij in de regionale ontwikkelingsgebieden längs de  
kust 
Ffr. 150 miljoen 22.4 

lERLAND 214,3 

lers £ 159.8 miljoen 

81.—82. Uitbreiding van de kolen stokende centrale van Moneypoint met een derde eenheid 
van 300 MW 
Electricity Supply Board 
lers £ 15 miljoen 21,0 
lers £ 20 miljoen 26.2 

83. Uitbreiding van het hoogspanningsnet en met name de aanleg van 400 kV-hoogspannings-
lijnen tussen de centrale van Moneypoint en Dublin 
Electricity Supply Board 
lers £ 16.8 miljoen 22.0 

84.-89. Verbeteringen aan het nationale wegennet 
ierse Staat (Ministerle van Financiën) 
lers £ 5 miljoen 7,0 
lers £ 18,5 miljoen 24,2 
lers £ 10 miljoen 13,1 
lers £ 5 miljoen 6.6 
lers £ 3,5 miljoen 4.6 
lers £ 7,5 miljoen 9,8 

90. Rondweg rond Athlone en brug over de Shannon 
ierse Staat (Minlsterie van Financiën) 
lers £ 3 miljoen 3.9 

91.-93. Watervoorziening en afvalwaterzuivering 
ierse Staat (Ministerie van Financiën) 
lers £ 4 miljoen 5,6 
lers £ 4 miljoen 5,2 
lers £ 6 miljoen 7,9 

94. Bouw van geheel gerede bedrijfsgebouwen 
Shannon Free Airport Development Company Ltd en Udaras na Gaeltachta via de Ierse Staat 
(Minlsterie van Financiën) 
lers £ 3 miljoen 4,2 

95.-96. Bosbouwvoorzleningen en herbebossing van 13 000 ha 
ierse Staat (Minlsterie van Financiën) 
lers £ 24 miljoen 33.4 
lers £ 3.5 miljoen 4.6 

97.-99. Globale kredieten aan de industrial Credit Coφoratlon pic ter financiering van klei
nere Industiële en toeristische projecten 
lers £ 3 miljoen 4.2 
lers £ 3 miljoen 4,2 
lers £ 5 miljoen 6.6 
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2 912.5 

lire 4 279.9 miljard 

100. Bouw van waterkrachtcentrales met een vermögen van i n totaal circa 70 MW In Friaul, 
Emilia-Romagna en Lombardije 
ENEL 
lire 35 miljard 23,5 

101. Modernisering en herstel van een waterkrachtcentrale met een vermögen van 23.4 MW te  
Coghinas op Sardinia 
ENEL 
lire 20 miljard 13,6 

102.—103. Modernisering en herstel van acht waterkrachtcentrales met een vermögen van in 
totaal circa 224 MW in Piémont, Emilia-Romagna en Lombardije 
ENEL 
lire 80 miljard 54,2 
lire 40 miljard 27,7 

104. Waterkrachtcentrale (18.6 MW) in de Braullo (Lombardije) 
Gemeente Milaan via de IMI 
lire 7,5 miljard 5.0 

105.—106. Zeven geothermische centrales in Toscane met een vermögen van in totaal 140 MW 
ENEL 
lire 100 miljard 67,8 
lire 60 miljard 41.5 

107.—108. Stadsverwarming te Reggio Emilia en bouw van een warmte/krachtcentrale (Emilia- 
Romagna) 
Azienda Gas Acqua Consorziale via de BNL-SAFOP 
lire 10,5 miljard 7.3 
lire 4,5 miljard 3.1 

109.-112. Ontginning van het grootste aardolieveld (Vega) van Italie in de straat van Sicilie 
voor de kust van Ragusa 
Società Energia Montdison. Canada N.W. Italia en Petromarine Italia via de MEDIOBANCA 
lire 56 miljard 37,9 
lire 24 miljard 16,2 
lire 28 miljard 19,0 
lire 12 miljard 8,1 

113. Ontginning vsm de aardgasveiden Eleonora en Pennina voor de kust van de provincies 
Teramo (Abruzzen) en Ascoli (de Marken) en van het veld Bronte in de Provincie Catanie 
(Sicilie), alsmede bouw van een regeistation te Chieti (Abruzzen) 
AGIP via de ENI 
lire 130 miljard 89.9 

114. Ontginning van drie aardgasveiden voor de kust van de Marken (Barbara) en Emilia-Ro
magna (Armida en Antarés) 
AGIP 
lire 80 miljard 54,2 

115.-116. Ontginning van het aardolieveld van Torrente Tona in de provincia Campobasso 
(Molise) 
AGIP via de ENI 
lire 11,9 miljard 6,1 
lire 5.1 miljard 3,5 

117. Aanleg van 138 km hoogspanningsiijnen tussen Rondissone in het Val d'Aosta en de 
Kleine St-Bernard aan de Franse grens ter koppeling van de Franse en de Italiaanse hoogspan-
ningsnetten 
ENEL 
lire 35 miljard 24,4 

118. Aanleg van een leiding tussen het ondergrondse aardgasresen/oir te Minerbio (Emilia-Ro
magna) en Alessandria (Piémont), alsmede inrichting van het gedeeltelijk uitgeputte gasveld te 
Settala (Lombardije) voor gasopsiag 
SNAM 
lire 80 miljard 54,2 
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119. Uitbreiding van het hoogspanningsnet In Campanië, Calabrië, Basilicata en Sardiniê  
ENEL 
lire 200 miljard 135,4 

120. Aanieg en uitbreiding van aardgasnetten in verschillende delen van Zuid-ltalië 
Italgas Sud 3.ρΛ. via de Banco di Napoli 
lire 50 miljard 33,9 

121.—122. Omschakeling van het gasnet te Napels en omgeving op aardgas en uitbreiding van 
dit net (Campanië) 
Napoletana Gas S.p.A. via de ENI 
lire 14 miljard 9,5 
lire 6 miljard 4,1 

123.—126. Omschakeitng van het gasnet in en rond Mllaan o p aardgas en uitbreiding van dit 
net (Lombardije) 
Gemeente Mllaan, Azienda Energetica Municipale via de BNL 
lire 21 miljard 14,5 
lire 9 miljard 6,2 
lire 14 miljard 9,7 
lire 6 miljard 4,2 

127.—130. Aanieg van aardgasnetten in 47 gemeenten en uitbreiding van de netten in 59 an 
dere gemeenten, vooral in de provinole Turijn (Piémont) 
ITALGAS 
lire 17,5 miljard 12,1 
lire 7,5 miljard 5.2 
lire 17,5 miljard 12,1 
lire 7.5 miljard 5,2 

131.·* Spoorverdubbeling op de lijn Mllaan-Saronno met het oog op een betere passagiers-
dienst naar de internationale luchthaven van Malpensa (Lombardije) 
Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. via het Mlnlsterie van Verkeer 
lire 30 miljard 20,3 

132.-133. Verbreding van de autosnelweg Rome-Napels (176 km) tot tweemaal drie rijstroken 
(Latium en Campanië) 
AUTOSTRADE 
lire 40 miljard 27.1 
lire 60 miljard 41,5 

134.—135.** Voltooiing van de rondweg rond Rome tussen de autosnelwegen naar Mllaan, 
respectievelijk Napels (46,9 km) (Latium) 
AUTROSTRADE via de IRI 
lire 60 miljard 40,7 
lire 40 miljard 27,7 

136.-138. Aanieg van vijf nieuwe wegvakken (54 km) van de autosnelweg tussen Genua en de 
Zwitserse grens (Piémont) 
AUTOSTRADE via de CREDIOP 
lire 59,5 miljard 39,9 
lire 25,5 miljard 17,1 
lire 100 miljard 67,8 

139.·* Vergroting van het verkeersplein Vomero in de stadsautoweg te Napels (Campanië) 
Regione Campanie 
lire 10 miljard 6,9 

140.· Herste! van zes viaducten in de autoweg Napels-Avellino-Bari, die in november 1980  
waren beschadigd door aardbevingen (Campanië) 
AUTOSTRADE 
lire 5 miljard 3.4 

141.· Herstel van twaaif viaducten in de autoweg Napels-Avellino-Bari, die in november 1980  
waren beschadigd door aardbevingen (Campanië) 
AUTOSTRADE 
lire 8 miljard 5,5 

* Wederopbouw van jn 1980 door aardbevingen geteisterde gebieden 
" Project m hei kader van hel Fondo Investimenti ed Occupazione 
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142.* Voortzetting van herstelwerkzaamheden aan h et wegennet In Campanlê en Basilicata,  
dat in november 1980 was beschadigd door aardbevingen 
ANAS via de Italiaanse Staat  
lire 20 miljard 

143." Uitbreiding van een pier in de haven van Triëst, bestemd voor de afhandeling van con
tainer- en roll on/roll off-schepen (Friuli-Venetia Giulia) 
Itallaanse Staat (Mfnisteiie van Openbare Werken)  
lire 5 miljard 

144." Aanleg van een strekdam en aanlegplaatsen voor kolenschepen in de buitenhaven van 
Brindisi (Apulië) 
Itallaanse Staat (MInlsterie van Openbare Werken) 
lire 10 miljard 

145.** Aanleg van installatles in de haven van Livorno voor de afhandeling van c ontainer- en 
roll on/roll off-schepen (Toscane) 
Italiaanse Staat (Minlsterie van Openbare Werken)  
lire 10 miljard 

146." Aanleg van een jachthaven te Pescara (Abruzzen) 
Regione Abruzzi 
lire 4 miljard 

147.** Uitbreiding en vernieuwing van de passagiersterminal op de internationale luchthaven 
van Pisa (Toscane) 
Società Aeroporto Toscano „Galileo Galllei" S.p.A. via de Italiaanse Staat (Ministerle van 
Verkeer) 
lire 5 miljard 

148.—150. Aanschaf van tien MD 82-vliegtulgen. bestemd voor de verbetering van de verbin-
dingen met de overige landen van de Gemeenschap 
Alitalia via de 
— MEDIOBANCA 
lire 35 miljard 
lire 15 miljard 
— Ifll 
lire 60 miljard 

151. Aanschaf van MD 82- vliegtuigen voor regionale verbindingen 
Aero Trasporti Italiani via de IRI 
lire 63,1 miljard 

152.** Aanschaf van drie vliegtuigen en drie helicopters ten behoeve van de dienst bescher- 
ming bevolking 
Itallaanse Staat (Ministerle voor de Bescherming van de Burgerbevolklng) 
lire 14 miljard 

153.** Verbeteringen aan een voorstadsspoorlijn te Napels en bouw van lijnwerkplaatsen 
(Campanie) 
Itallaanse Staat (Ministerle van Verkeer) 
lire 10 miljard 

154.** Aanleg van circa 9 km van de eerste ondergrondse metrolijn te Napels (Campanie)  
Qemeente Napels via de Regione Campania 
lire 15 miljard 

155. Uitbreiding van de telefoondienst In de Abruzzen, Molise, Latlum, Campanie, Basilicata,  
Apulië, Calabrië, Sicilie en Sardinië 
SIP via de IRI 
lire 650 miljard 

156.** Uitbreiding van de drinkwatervoorziening te Potenza (Basilicata) 
Regione Basilicata 
lire 4,6 miljard 

157. Uitbreiding van de watervoorziening in de stad en de provincie Napels, in Caserta en op  
het eiland Ischia (Campanië) 
Cassa per il Mezzogiorno 
lire 20 miljard 

13.4 

3.4 

6,9 

6,7 

2.8 

3.4 

23,5 
10.1 

40,7 

42.7 

9.7 

6,9 

10,4 

440,4 

3.1 

13,5 

* Wederopbouw van in 1980 door aardbevingen geteisierde gebieden 
·· Projeci in het kader van bet Fondo Investimenti ed Occupazione 
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158." Ultbreiding van de watervoorziening In verschlllende gemeenten van Molise  
Regione Molise 
Iire2mlljard 1.4 

159." Rationalisatie en uitbrelding van de watervoorziening in 67 gemeenten van de provin-
cles L'Aquila en Teramo (Abruzzen) 
Regione Abruzzi 
lire 4 miljard 2,7 

160." Ratlonalisatie en uitbrelding van de watervoorziening van Cagliari (Sardinlë) 
Gemeente Cagliari en Regione autonoma dl Sardegna 
lire 10 mitjard 6,7 

161." Verbetering van de watervoorziening In 28 gemeenten in de provlncies Novara en Ales
sandria (Piémont) 
Regione Piemonte 
lire 3.6 miljard 2.4 

162." Werken ter bescherming van het Po-bekken tegen overstromingen In de provlncies 
Rovigo (Veneto). Mantua (Lombardije) en Ferrara (Emilia-Romagna) 
itailaanse Staat (Mlnisterie van Openbare Werken) 
lire 30 miljard 20,1 

163.—164." Rioleringen en waterzuiveringen in het Po-bekken ten behoeve van een gebied 
met circa 3,5 miljoen inwoners 
— Regione Lombardia 
lire 15 miljard 10,2 
— Regione Piemonte 
lire 10 miljard 6,9 

165." Werken ter erosiebestrijding en ter regulering van de Cordevole, zijrivier van de Piave 
(Veneto) 
Regione Veneto 
lire 4 miljard 2,7 

166.· · Rioleringen en afvalwaterzuiveringen in het bekken van de Gorzone (Veneto) 
Regione Veneto 
lire 8 miljard 5,5 

167." Rioleringen, afvalwaterzuiveringen en watervoorziening op het eiland Grado 
Regione Friuil-Venetia-Giuila 
lire 4 miljard 2,7 

168. Aanleg van hoofdrioien en een waterzuivering te Rome-Zuid, alsmede uitbrelding van de 
waterzuivering te Rome-Ostia (Latium) 
Gemeente Rome via het istituto Bancario San Paoio di Torino 
lire 27 miljard 18,7 

169.·* Regulering van de Arno en bescherming tegen overstromingen van met name Florence 
en Pisa, alsmede aanleg van rioleringen en afvalwaterzuiveringen 
Regione Toscana 
lire 30 miljard 20.3 

170.*· Installaties voor de erosie- en aardverschuivingsbestrijding in de bergachtige deien van  
de provincia Isernia (Molise) 
itailaanse Staat (Mlnisterie van Openbare Werken) en Regione Molise 
lire 5 miljard 3.5 

171.* Ontsiuiting van industrieterreinen te Conza, Morra de Sanctis. Porrara en Ollveto Cifra 
(Campanië) na de verwoestingen die in november 1980 door aardbevingen waren aangericht  
itailaanse Staat 
lire 3 miljard 2,0 

172.** Watervoorziening, afvalwaterzulvering en verwijdering van vast afval in het gebied van 
de rivier de Metauro (de Marken) 
Regione Marche 
lire 10 mitjard 6,8 

173.** Aanleg van exploitatiewegen in 8.300 ha bossen in de Vooralpen en het dal van de 
Natisene 
Regione Friuli-Venetla-Giulia 
lire 2 miljard 1,4 

* Wederopbouw van in 19Θ0 door aardbevingen geteisterde ç^ebieden  
" Projed in het kader van het Fondo investimenti ed Occupazione 
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174." Herbebossing op circa 1.800 ha terrein met bijkomende bosbouwvoorzieningen In de  
Provincie Cagliari 
Regione autonoma dl Sardegna 
lire 3 miijard 2.0 

175.—176. Installatie van twee moderne ovens in walserijen voor koper en koperalliages te 
Luca en Pistoia (Toscane) 
La Metalli Industriale S.p.A. via de CENTROBANCA 
lire 3.5 miijard 2,4 
lire 1,5 miijard 1,0 

177.-176. Rationalisatie en modernisering van de produktie van glasverpakkingsmateriaal In 
een fabriek te Vicenca en Lonigo (Veneto) 
Vetrerie Italiane - VETR. I. S.p.A. via de IMI 
lire 14 miijard 9,4 
lire 6 miijard 4,0 

179. Modernisering van de produktie van vlakglas voor autoruiten en de woningbouw te San 
Salvo (Abruzzen) 
Société Italiana Vetro S.p.A. via de EFIM 
lire 10 miijard 6,8 

180.—181. De produktie van loodarme en loodvrije benzine en verbetering van de milieube-
scherming in een aardolieraffinaderij bij Cagliari (Sardinia) 
Saras S.p.A. — Raffinerie Sarde via de Banco di Napoli — Sezione di Credito Industriale 
lire 10,5 miijard 7.1 
lire 4,5 miijard 3.0 

182.-185. Modernisering van een aardolieraffinaderij te Augusta (Sicilie) 
Esso Italiana S.p.A. via de IRFIS en de Banca Commerciale Italiana 
lire 10,5 miijard 7,3 
lire 4,5 miijard 3.1 
lire 10.5 miijard 7.3 
lire 4,5 miijard 3,1 

186.-187. Nieuwe installaties voor de produktie van hoogwaardige fluorchemicaliën in een 
fabriek te Spinetta (Piémont) 
Auslmont S.p.A. en Montefluos S.p.A. via de IMI 
lire 7 miijard 4,7 
lire 3 miijard 2,0 

188.-189. Hergroepering van de produktie van kankerbestrijdlngsmiddelen en antibiotics in 
een fabriek te Nerviano (Lombardije) en toepassing van moderne technologieën in het produk-
tieproces 
Farmitalla Carlo Erba S.p.A. via de IMI 
lire 10.5 miijard 7,1 
lire 4,5 miijard 3,0 

190.-191. Produktie van elektronische kasregisters te Pomezia (Latium) 
I.E.S. Industrie Elettroniche registratori di cassa Sweda S.p.A. via de IMI 
lire 8,4 miijard 5.6 
lire 3,6 miijard 2.4 

192.-193. Modernisering van een fabriek van elektronische schrijfmachines en kasregisters te 
Pozzuoli (Campanlë) 
Ing. C. Olivetti & Co S.p.A. via de ISV EIMER 
lire 14 miijard 9.5 
lire 6 miijard 4,1 

194.-195. Uitbreiding van een fabriek van grondverzetmachines te Lecce (Apulie) 
Fiat Allls Europe S.p.A. via de Banco di Napoli 
lire 12,3 miijard 8.3 
lire 5.2 miijard 3,6 

196.-197. Modernisering en uitbreiding van een fabriek van spoorwegmaterieei te Napels 
(Campanie) 
Ansaldo Trasporti S.p.A. via de ISVE IMER 
lire 8.4 miijard 5.7 
lire 3,6 miijard 2,4 

Proieci in het Rader van het Fondo Investimenti ed Occupazione 
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198.—199. Modernisering van een fabriek van bedrljfswagens ten behoeve van Fiat en Peugeot 
te Atessa (Abruzzen) 
Sevel S.p.A. - Società Europea Veicoli Leggeri via de CREDIOP 
lire 19,6 miljard 13,6 
lire 8,4 miljard 5,8 

200.—201. Automatisering en uitbreiding van een fabriek van professionele microcomputers te 
Scarmagno (Piémont) 
Ing. C. Olivetti & Co S.p.A. via de IMI 
lire 89,6 miljard 60,1 
lire 38,4 miljard 25,8 

202. Uitbreiding van een onderzoeks* en ontwikkelingscentrum voor de teiecommunicatie en  
elektronicasector te Turljn (Piémont) 
Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. via de IRI 
lire 15 miljard 10,2 

203. Uitbreiding van een fabriek van geïntegreerde produktiesystemen en numerleke machi-
newerktuigen te Piacenza (Emilia-Romagna) 
Mandelii S.p.A., Mandeill Industriale S.p.A. en Plasma S.pJ^. via de IMI 
lire 3 miljard 2,0 

204.—205. Modernisering van de produktie van geïntegreerde schakelingen voor telecommuni-
catiedoeleinden te Pagani (Campanie) 
Fabbrica Apparecchiature Telefoniche e Materiale Elettrico S.p.A. via de iSVEIMER 
lire 17,5 miljard 12,1 
lire 7,5 miljard 5,2 

206.—208. Uitbreiding en modernisering van een fabriek van e lektronica-onderdelen (linéaire  
schakelingen) te Agrate (Lombardije) 
SGS Mlcroelettronica S.p.A. via de IRI 
lire 14 miljard 9.7 
lire 6 miljard 4,2 
lire 80 miljard 55.4 

209.—210. Uitbreiding van een fabriek van glasvezeikabels te Battipaglia (Campanie) 
Fibre Ottiche Sud S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 7 miljard 4,8 
lire 3 miljard 2,1 

211.-212. Modernisering en uitbreiding van de produktiecapaciteit en het afzetapparaat van  
een consumptie-ijsfabriek te Caivano (Campanië) 
Sagit S.p.A. via de iSVEIMER 
lire 10,5 miljard 7,3 
lire 4,5 miljard 3.1 

213.-214. Investeringen met het oog op de produktiviteits- en kwaliteitsverbetering in een 
fabriek van synthetische vezels bij Napels (Campanie) 
Società italiana Poliestere S.p.A. via de INTERBAN CA 
lire 17,5 miljard 11.8 
tire 7,5 miljard 5,1 

215.-216. Modernisering en uitbreiding van een weverij te Prosinone (Latium) 
Klopman international S.p.A. via de IMI 
lire 13,7 miljard 9,2 
lire 5.8 miljard 4,0 

217.-222. Modernisering en de invoering van nieuwe technieken in fabrieken van synthetische  
vezels te Castellacelo (Latium) en Napels (Campanie) 
Snia — Fibre S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 12,6 miljard 8,7 
lire 5,4 miljard 3,7 
— Villacidro (Sardinia) 
Snia — Fibre S.p.A. via de CIS 
lire 6,3 miljard 4,4 
lire 2.7 miljard 1.9 
— Cesano Maderno (Lombardije) 
Snia - Fibre S.p.A. via de MEDIOBANCA 
lire 16,1 miljard 11.1 
lire 6.9 miljard 4,8 

56 



Modemisering bedrijfsleven 
Mliieubescherming/Cultureel erfgoed 

Communautaire infrastructuur 
Energievoorziening 
Regionale ontwikkeiing 

miljoen Ecu 

223.-224. Modernisering en uitbrelding van een paplerfabriek te Riva del Qarda (Trentino-Alto  
Adige) 
Cartiere del Qarda via de IMI 
lire 10,5 miljard 7.0 
lire 4.5 milj ard 3.0 

225.-226. Herstructurering en modernisering van een paplerfabriek te Foggia (Apulië) 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato via de CENTROBANCA 
lire 15.9 miljard 10,8 
lire 6.8 miljard 4.6 

227.-228. Installaties voor de produktie van radiografische films en voor de ontwikkeiing van 
een procédé voor numerleke radiografie in een bedrijf te Ferrania (Ligurie) 
3M Italia S.p.A. via de MEDIOBANCA 
lire 4.2 miljard 2.8 
lire 1.8 m iljard 1.2 

229.-230. Rationalisatie en automatisering van een fabriek van radiaalbanden voor vrachtwa-
gens te Settimo Torinese (Piémont) 
Pirelli Pneumatici S.p.A. vi a de CREDIOP 
lire 14 miljard 9.5 
lire 6 miljard 4.1 

231. Onderzoekscentrum voor biotechnologie en biogenetica met het oog op de fabricage van 
nieuwe geneesmiddelen te Gerenzano bij Varese (Lombardije) 
Gruppo Lepetit S.p.A. via de IMI 
lire 2 miljard 1,4 

232.-233." Modernisering en uitbreiding van laboratorla voor de fabricage van geneesmidde
len, aismede van therapeutische en diagnostische hulpmiddelen in een kankerinstituut te Milaan 
(Lombardije) 
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura del Tumori via het MInIsterle van Openbare Werken 
lire 6 miljard 4.1 
lire 6 miljard 4,2 

^4." Inrichting van laboratoria te Catania (Sicilie) en Milaan (Lombardije) op het gebied van  
de kernfysica. de supergeleiding en de koudetechniek met het oog op industriéle en medische 
toepassingen 
istituto Nazionale di Fisica Nucleare via de Italiaanse Staat 
lire 5 miljard 3,5 

235." Uitbreiding van de viskwekerij in de lagunes längs de westkust van Sardinié 
Regione autonoma di Sardegna 
lire 8 miljard 5.4 

236." Restaurering en bescherming van de archäologische opgravingen van Pompei. Hercu-
lanum en Stabiae (Campanie) 
italiaanse staat (MInIsterle van Cultuur en Milieu) 
lire 5 miljard 3.4 

237. Globaal krediet aan de ARTIGIANCASSA ter financiering van kleine projecten van  
ambachtelijke bedrijven in de minder ontwikkelde deien van het land 
lire 30 miljard 20.8 

238.—240. Globale kredieten aan de BNL — Sezione Speciale per il Credito Industriale ter 
financiering van kleinere projecten op het gebied van de industrie en de diensten in Zuid-ltalié 
lire 25 miljard 16,9 
lire 10,5 miljard 7,3 
lire 4,5 miljard 3,1 

241.-243. Globale kredieten aan de BNL-SACAT ter financiering van kleinere projecten op het 
gebied van het hotelwezen en het toerisme in Zuid-ltalié 
lire 15 miljard 10,1 
lire 14 miljard 9,7 
lire 6 miljard 4.1 

244. Globaal krediet aan de Banco di Napoli - Sezione di Credito Industriale ter financiering 
van kleinere projecten op het gebied van de industrie en de diensten in Zuid-ltalié 
lire 35 miljard 24,2 

·* Proieci in het dad er van hei Fondo Investimenti ed Occupazione 
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245. Globaal krediet aan de Banco dl Sicilia ter financiering van kleinere projecten op het 
gebied van de industrie en de diensten in Sicilië 
lire 13,5 miljard 9,1 

246. Globaal krediet aan de CIS ter financiering van kleinere projecten op het gebied van de 
industrie en de diensten in Sardinië 
lire 35 miljard 23,7 

247. Globaal krediet aan d e (Ml ter financiering van kleinere projecten op het gebied van d e 
industrie en de diensten in Zuid-ltalië 
lire 40 miljard 27,1 

248. Globaal krediet via de IMI aan verschillende gespeclallseerde leasinginstellingen ter 
financiering van kleinere projecten op het gebied van de industrie en de diensten in Zuid-ltalië 
lire 30 miljard 20.1 

249. Globaal krediet aan de (RFIS ter financiering van kleinere projecten op het gebied van de 
industrie en de diensten in Sicilië 
lire 30 miljard 20.3 

250. Globaal krediet aan het istituto di Credito delle Casse Rurall e Artigiane S.p.A. ter 
financiering van kleinere projecten op het gebied van de industrie en de diensten in Zuid-ltalië 
lire 7,5 miljard 5,1 

251.—253. Globale kredieten aan de ISVEIMER t er financiering van kleinere projecten op het 
gebied van de industrie en de diensten op het Zuiditaliaanse vasteland 
lire 75 miljard 50,8 
lire 19,4 miljard 13,4 
lire 8,3 miljard 5,8 

254.-257. Globale kredieten aan het MEDIOCREDITO CENTRALE ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de industrie en de diensten in Zuid-ltalië 
lire 9,2 miljard 6,2 
lire 12,6 miljard 8,5 
lire 13,9 miljard 9,4 
lire 7,7 miljard 5,3 

258.-259. Globale kredieten aan de BNL-SACAT ter financiering van kleinere projecten op het 
gebied van het hotelwezen en het toerisme in de minder ontwikkelde deien van Midden- en  
Noord-ltalië 
lire 3,5 miljard 2,4 
lire 1,5 miljard 1,0 

260.—261. Globale kredieten aan de EFIBANCA 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 10,5 miljard 7,3 
lire 4.5 miljard 3.1 

262.-263. Globale kredieten aan de IMI ter financiering van kleinere projecten op het gebied 
van de industrie, het toerisme en de diensten In de minder ontwikkelde delen van Midden- en 
Noord-ltalië 
lire 28 miljard 19,4 
lire 12 miljard 8,3 

264.-265. Globale kredieten aan de INTERBANCA ter financiering van kleinere projecten op 
het gebied van de industrie, het toerisme en de diensten in de minder ontwikkelde delen van 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 10,5 miljard 7.1 
lire 4,5 miljard 3,1 

266.-269. Globale kredieten aan het MEDIOCREDITO CENTRALE ter financiering door de re 
gionale Mediocredito-organisaties van kleinere projecten op het gebied van industrie, het toe
risme en de diensten in de minder ontwikkelde delen van Midden- en Noord-ltalië 
lire 23,3 miljard 15,6 
lire 25,1 miljard 17,0 
lire 21,8 miljard 14,8 
lire 34,3 miljard 23,8 

270. Globaal krediet aan de Cassa Depositi e Prestiti ter financiering van i nfrastructuurpro-
jecten van lagere overheden in Zuid-ltalië 
lire 1.9 miljard 1.3 
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271.—276. Globale kredieten aan de BNL ter financiering van kleinere projecten die voldoen 
aan de communautaire doelstellingen op energiegebled 
— in Zuid-ltalie 
lire 14 miljard 9,5 
lire 6 miljard 4,1 
— In Midden- en Noord-ltalië 
lire 21 miljard 14,2 
lire 9 miljard 6,1 
lire 17,5 miljard 12.1 
lire 7.5 miljard 5.2 

277.-278. Globale kredieten aan de CENTROBANCA ter financiering van kleinere industriële  
projecten of infrastructuurprojecten die voldoen aan de communautaire doelstellingen op ener-
giegebied 
lire 10,5 miljard 7,1 
lire 4,5 miljard 3,1 

279. Globaal krediet aan de INTERBANCA ter financiering van kleinere industriële projecten of 
infrastructuurprojecten die voldoen aan de communautaire doelstellingen op energiegebied in 
Midden- en Noord-ltalië 
lire 20 miljard 13,8 

280. Qlobaal krediet aan het Istituto Bancario San Paolo dl Torino ter financiering van klei 
nere industriële projecten of infrastructuurprojecten die voldoen aan de communautaire doel
stellingen op energiegebied 
lire 15 miljard 10,2 

281.—282. Globale kredieten aan het MEDIOCREDITO CENTRALE ter financiering door de re 
gionale Mediocredito-organisaties van kleinere projecten die voldoen aan de communautaire  
doelstellingen op energiegebied in Midden- en Noord-ltalië 
lire 6 miljard 4,1 
lire 1,4 miljard 1,0 

283. Globaal krediet aan het MEDIOCREDITO Lombardo ter financiering van kleinere infra
structuurprojecten op het gebied van de energievoorziening in Midden- en Noord-ltalië 
lire 10 miljard 6,7 

284.-288. Globale kredieten aan de IMI ter financiering van kleinere industriële projecten op 
het gebied van geavanceerde technoiogieën in Midden- en Noord-ltalië 
lire 27,1 miljard 18,2 
lire 21 miljard 14,2 
lire 5,5 miljard 3,0 
lire 2,3 miljard 1,6 
lire 8,4 miljard 6,8 

289.—290. Globale kredieten aan de gespeciaiiseerde organisaties van de BNL (Sezione  
Speciale per II Credito Industriale, SAFOP, Coopercredlto en SACAT) ter financiering van 
kleinere projecten op het gebied van de miiieubescherming 
— in Zuid-itaiie 
lire 10 miljard 6,8 
— in Midden- en Noord-ltaiië 
lire 20 miljard 13,5 

LUXEMBURG 18,2 

Luxfr. 800 miijoen 

291. Uitbreiding van het gebouw van het Hof van Justifie van de Europese Gemeenschappen 
Hochtlef — Luxembourg via de Caisse d'épargne de l'État 
Luxfr. 800 miljoen 10,2 

NEDERLAND 98,2 

f 242,7 miljoen 

292. Aanschaf en installatie van een Fokker F27-vluchtsimulator op de luchthaven van 
Maastricht (Limburg) 
V.o.f. Friendship Simulation Co. 
77,7 miljoen 3,3 

293. Bouw van een fabriek van aspar taam (kunstmatige zoetstof) te Geleen (Limburg) 
Holland Sweetener Company v.o.f. 
735 miljoen 14,8 
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294. Investerlngen voor het beheersbaar maken van de technologie die nodig is voor de pro-
duktie van hatfgeleidergeheugens met een geheugencapaciteit van minstens 1 megabit te Eind
hoven (Noord-Brabant) 
Philips Finance Company B.V. 
f2O0 miljoen 80.1 

PORTUGAL 160,4 

escudo 23,734 miljard 

295. Bouw van de elektrische centrales van VItória en Calheta. alsmede ultbreiding van het 
stroomkoppelnet op Madeira 
Empresa de Electricidade da Madeira E.P. 
escudo 4,4 miljard 29,1 

296. Verbeteringen aan de spoorlljn Lissabon-Oporto ter vergroting van de capaciteit, de vei-
ligheid en het reizigerscomfort, alsmede ultbreiding van het rollend materieel voor goederenver-
voer 
Portugese Republiek (Caminhos de Ferro Portugueses E.P.) 
escudo 6,902 miljard 45,6 

297. Aanleg van drie, respectievelijk 8,5 km, 27 km en 12 km lange wegvakken van autosnel-
wegen rond Oporto 
Brisa Auto-Estradas de Portugal Sari via de Portugese Republiek 
escudo 2.195 miljard 15,0 

298. Aanleg van een 38 km lang wegvak van de autosnelweg Lissabon-Oporto 
Brisa Auto-Estradas de Portugal Sari via de Portugese Repubiiek 
escudo 1,514 miljard 10i0 

299. Verbeteringen aan vijf hoofdwegen in Noord- en Oost-Portugal, in de omgevlngen van 
Oporto, Aveiro, Viseu en Castelo Branco 
Portugese Repubiiek (Junta Autònoma de Estradas) 
escudo 1,463 miljard 10i0 

300. Aanleg van nieuwe wegvakken met een lengte van In totaal 99 km in de hoofdwegen 
tussen Aveiro en Coimbra enerzijds en de Spaanse grens anderzijds 
Portugese Repubiiek (Junta Autònoma de Estradas) 
escudo 1,665 miljard 11.0 

301. Uitbreiding van de telefoon- en telexdienst te Lissabon met numerieke installaties 
Correios e Telecomunicaçôes de Portugal E.P. 
escudo 680 miljoen 4,8 

302. Globaal kredlet aan de Banco Portuguâs de investimento ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de industrie, het toerisme en de diensten, alsmede van energiebe-
sparings- en milieubeschermingsprojecten 
escudo 2,115 miljard 15,0 

303. Globaal kredlet aan de Portugese Republiek ter financiering van kleinere projecten op 
het gebied van de industrie, het toerisme en de diensten, alsmede van energiebesparings- en 
milieubeschermingsprojecten 
escudo 2,8 miljard 19.8 

VERENIGD KONINKRUK 1.355,3 

£ 863,8 miljoen 

304,-308. Kemcentrale van Torness Point (Schotland); eerste en tweede eenheid (elk 611 
MW) 
South of Scotland Electricity Board 
£ 29 miljoen 45,0 
£ 80 miljoen 128,1 
£ 40 miljoen 63,4 
£ 28 miljoen 42,9 
£ 25 miljoen 34,0 

309.—310. Opwerkingsfabriek voor kernbrandstoffen te Sellafleld (Noord-Engeland) 
British Nuclear Fuels pic 
£ 50 miljoen 78,8 
£ 50 miljoen 84,5 
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311. Omschakeling van de centrale van Kilroot (600 MW) op gemengde koien/oliestook, als-
mede modernisering en uitbrelding van het stroomkoppelnet In Noord-lerland 
Northern Ireland Electricity Service 
£ 10 mlljoen 14,0 

312. Ontginning van het Esmond-gasveld in het Britse dee! van de Noordzee 
Hamilton Oil Great Britain pic 
e 60 miljoen 97,5 

313. Ontginning van het Sean-gasveld In het Britse deel van de Noordzee 
Britoil (P.I.) Ltd 
£ 60 miljoen 94,1 

314. Hoogspanningsverbinding tussen de kerncentrale van Torness Point en het Britse kop-
pelnet (Schotland) 
South of Scotland Electricity Board 
£ 20 miljoen 30.7 

315. Installaties voor da vltriflcatle en opslag van radloactief afval te Seiiafleld (Noord-Enge* 
land) 
British Nuclear Fuels pic 
£ 100 miljoen 153,3 

316. Modernisering en elektrificatie van de hoofdiijnen van het spoorwegnet in Anglla 
British Railways Board 
£ 25 miljoen 38,8 

317. Verbeteringen aan toegangswegen en rondwegen In Cornwall (Zuidwest-Engeland) 
Cornwall County Council 
£ 2.8 miljoen 4,5 

318. Aanleg van een wegvak van de rondweg rond Edinburg (Schotland) 
Lothian Regional Council 
£ 6 mlljoen 9,8 

319. Wegenaanleg en bruggenbouw in de Highlands (Schotland) 
Highland Regional Council 
£ 7 miljoe n 11,0 

320. Verbeteringen aan 18 km stedelljke wegen, met name te Birmingham, Coventry en Wol
verhampton (West-Midlands) 
West Midlands County Council 
£ 15 miljoe n 24,4 

321. Aanleg van een weg te Nuneaton (West-Midlands) 
Warwickshire County Council 
£1,4 miljoen 2,3 

322. Aanleg van een rondweg rond Bewdley en van een toegangsweg tot Hartlebury Trading 
Estate bij Kidderminster (West-Midlands) 
Hereford and Worcester County Council 
£ 2.4 miljoen 3.8 

323. Verbeteringen aan het wegennet In het graafschap Dyfed (Wales) 
Dyfed County Council 
£ 0,29 miljoen 0,5 

324. Aanleg van een weg tussen Llandundno en de A55 en verbeteringen aan het wegennet in 
het graafschap Qwynedd (Wales) 
Gwynedd County Council 
£ 2,2 miljoen 3,5 

325. Verbeteringen aan dr ie van de belangrijkste toegangswegen tot Swansea (Wales) 
West Glamorgan County Council 
£ 3 mlljoen 4.7 
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326. Verbeteringen aan het wegennet in het graafschap Durham (Noord-Engeland) 
Durtiam County Council 
E 1,85 miljoen 3,0 

327. Aanleg van een rondweg rond Middlesbrough (Noord-Engeland) 
Cleveland County Council 
£ 5 miljoen 8.1 

328.-329. Bouw van een Containerterminal te Felixstowe (East-Anglia) 
Felixstowe Dock and Railway Company 
e 5 miljoen 8,1 
£ 5 miljoen 7,8 

330. Verbeteringen aan de kade in de haven van Wisbech (East-Anglia) 
Feniand District Council 
E 0,15 miljoen 0.2 

331. Bouw van een nieuw stationsgebouw op de luchthaven van Southend in Essex (Zuidoost-
Engeland) 
SouthendOn-Sea Borough Council 
£ 0,35 miljoen 0,6 

332. Bouw van een luchthaven voor vliegtuigen voor zeer korte opstijging en landing op vroe-
gere haventerreinen te Londen 
London City Airport Ltd 
£ 4 miljoen 5,6 

333. Aanleg van een breedband-kabelnet in het centrum en noordwesten van Glasgow (Schot- 
land) 
Clyde Cablevlslon Ltd 
£ 6 miljoen 8,4 

334.-335. Riolering en afva twaterzuivering in de bekkens van de rivieren de Wiske, de Don en 
de Calder, alsmede verbetering van de watervoorziening van vier Steden in Zuid-Yorkshire 
Yorkshire Water Authority 
£ 10 miljoen 16,3 
£ 10 miljoen 15,8 

336.-337. Riolering en afvalwaterzuivering, alsmade watervoorziening in Noordwest-Engeiand 
North-West Water Authority 
£ 10 miljoen 16,3 
£ 14 miljoen 22,8 

338. Riolering te Newcastle-upon-Tyne (Noord-Engeland) 
Northumbrian Water Authority 
E 6 miljoen 8,3 

339. Verbetering van de watervoorziening en afvalwaterzuivering in geheel Wales 
Welsh Water Authority 
£ 17 miljoen 26,7 

340. Riolering en afvalwaterzuivering in de graafschappen Avon, Somerset en Dorset (Zuid-
west-Engeland) 
Wessex Water Authority 
E 10 miljoen 14,0 

341. Verbeteringen aan de riolering en waterzuivering in East-Lothian (Schotland) 
Lothian Regional Council 
E 5 miljoen 7,8 

342. Verbeteringen aan tien wegvakken van in totaai 13,5 km, aanleg van een toegangsweg tot 
een technologisch centrum en bouw van een centrum voor innoverende activiteiten In Clwyd 
(Wales) 
Chvyd County Council 
E 3,5 miljoen 5,5 

343. Wegenaanleg. luchthavenvoorzieningen en restauratie van pakhuizen met het oog op de  
vestiging van een zeevaartmuseum te Liverpool 
Merseyside County Council 
E 8,5 miljoen 13,8 
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344.-345. Wegenaanleg, ontsluiting van industrieterrernen en kustbeschermingsvoorzienlngen 
In Lancashire (Noordwest-Engeland) 
Lancashire County Council, Blackpool Borough Council en Blackburn Borough Council via de  
Lancashire County Council 
£ 3 mil joen 
£ 3 mil joen 

346. Wegenaanleg, uitbreiding van een technische school en energiebesparlngen in over-
heidsgebouwen in Staffordshire (West-Midlands) 
Staffordshire County Council 
£ 5 miljoe n 

347. Ontsiuiting of uitbreiding van ambachts- en industrieterreinen, aanleg van parkeerterrei-
nen en wegenaanleg in de agglomeratie Birmingham (West-Midlands) 
City of Birmingh am Metropolitan District Council 
£ 7 miljoen 

348. Wegenaanleg, watervoorziening en atvaiwaterzulvering in MIdden-Schotland 
Central Regional Council 
£ 7,5 miljoen 

349. Wegenaanleg, watervoorziening en afvalwaterzuivering in Strathclyde (Schotiand) 
Strathclyde Regional Council 
£ 17 miljo en 

350. Wegenaanleg, watervoorziening en afvaiwaterzulvering in de distrlcten Dunfermline en 
Kirkcaldy (Schotland) 
Fife Regional Council 
£ 5 miljoen 

351. Wegenaanleg, watervoorziening en afvaiwaterzuivering in Oost-Schotland 
Tayside Regional Council 
£ 6 miljoen 

352. Ontginning van een granietgroeve en op- en oversiaginstallaties voor scheepsbevrachtin-
gen te Glensanda in Argyll (Schotiand). aismede aanleg van een o pslagplaats te Purfieet in het 
Thames-bekken 
Foster Yeoman Ltd 
£ 10 mil joen 

353. Modernisering van aluminiumbedrijven in Noordoost-Engeland en Wales 
British Alcan Aluminium Ltd 
£ 3,4 miljoen 

354. Modernisering van de instailaties voor het moffeien van koperdraad in een kabelfabriek te  
Huyton (Noordwest-Engeland) 
BICC Connollys Ltd via de BICC Finance N.V. 
£ 3 miljoen 

355. Bouw van een fabriek van spaanderpiaat te Flint (Wales) 
Huurre Oy, Tampere 
£ 2,3 miljoen 

356. Vernieuwing van een oven vo or holglas te WIgan bij M anchester (Noordwest-Engeland) 
Co-operative Wholesale Society Ltd 
£ 2.5 miljoe n 

357.-358. Bouw van revisiewerkpiaatsen voor viiegtuigmotoren en onderdelen van grote 
straalvliegtuigen in Schotiand 
Caledonian Alrmotlve Ltd 
£ 5 miijoen 
£ 5 miljoe n 

359. Bouw van een nieuw korte-afstandsstraaivliegtuig voor 90 à 110 passagiers te Belfast 
(Noord-lerland) 
Short Bros Pic 
£ 30 miijoen 

4.9 
4,7 

7,9 

11.1 

12,2 

27,6 

7,9 

9,5 

15,7 

5,4 

4.7 

3.5 

3,5 

7.0 
7.0 

47,1 
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Modernisering bedrljfsleven 

Milieubescherming/Cultureel erfgoed 

Communautaire infrastructuur 

Energievoorziening 

Regionale ontwikkeling 

mlljoen Ecu 

360. Renovatie en verbouw van een hotel met 312 kamers te Manchester (Noordwest-Enge-
land) 
Midland Hotel and Conference Centre Ltd via de Holiday Inns (UK) Ino 
£ 5,4 miljoen 8,5 

361. Bouw van een hotel met 104 kamers te Dundee (Schotland) 
Stakis pic 
ε 2,2 miljoen 3,6 

362. Invoering van een nieuw geïnformatiseerd beheerssysteem voor een handelscooperatie 
Co-operative Wholesale Society Ltd 
e 3,1 miljoen 4.9 

ELDERS (M 7S^ 

Ecu 75 miljoen 

363. Bouw, lancering en exploitatle van een nieuwe generatle telecommunicatiesatellieten ten 
behoeve van grootschalige numerieke verbindingen tussen de Europese landen 
Eutelsat — Europese organlsatie voor telecommunlcatlesatellleten 75,0 

Gebruikte afkortlngen 

Griekenland DEI 

ETBA 

OSE 

Spanje BCI 

ICO 

RENFE 

Frankrijk CAECL 

CEPME 

CNA 

cm 

EOF 

SNCF 

AGIP  

>4ΛΜ5 

nem 

Dimosia Epihirisi llektrismou 

EUiniki Trapela Viomihamikis Anap-
tixeos 

Organismos Siderodromon Ellados 

Banco de Crédito Industrial 

tnstituto de Crédito Oficia! 

Red Nacionai de Ferrocarriies 
Espafìoles 

Caisse dAide à l'Équipement des 
Collectivités Locales 

Crédit d'Équipement des Petites et 
Moyennes Entreprises 

Caisse Nationale des Autoroutes 

Caisse Nationale des Télécommu
nications 

Électricité de France — Service 
National 

Société Nationale des Chemins de 
Fer Français 

Azienda Generale Industria Petroli 

Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade 

ARTIGIANCASSA Cassa per il Credito alle Imprese 
Artigiane 

AUTOSTRADE Autostrade — Concessioni e Co
struzioni Autostrade S.p.A. 

BNL Banca Nazionale de! Lavoro 

BNL/SACAT Sezione Autonoma per l'Esercizio 
de! Credito Alberghiero e Turisti co 
della Banca Nazionale de! Lavoro 

BNL/SAFOP 

CENTROBANCA 

CIS 

CREDIOP 

EFIBANCA 

EFIM 

ENEL 

ENI 

IMI 

INTERBANCA 

IRFIS 

IRI 

ISVEIMER 

ITALGAS 

MEDIOBANCA 

MEDIOCREDITO 
CENTRALE 

SIP 

SNAM 

VENEFONDIARIO 

Sezione Autonoma per il Finanzia
mento di Opere Pubbliche e di Im
pianti di Pubblica Utilità della 
Banca Nazionale del Lavoro 

Banca Centrale di Credito Popo
lare 

Credito Industriale Sardo 

Consorzio di Credito per le Opere 
Pubbliche 

Ente Finanziare Interbancario 

Ente Partecipazione e Finanza· 
mento Industria Manufattureria 

Ente Nazionale per l'Energia elet
trica 

Ente Nazionale Idrocarburi 

Istituto Mobiliare Italiano 

Banca per Fina nziamenti a Medio e 
a Lungo Termine 

Istituto Regionale per il Finanzia
mento alle industrie in Sicilia 

Istituto per la Ricostruzione Indu
striale 

Istituto per lo Sviluppo Eco nomico 
dell'Italia Meridionale 

Società Italiana per il Gas p.a. 

Banca de Credito Finanziario 

Istituto Centrale per II Credito a 
Medio Termine 

Società Italiana per l'Esercizio 
delle Telecommunicazionl p.a. 

Società Nazionale Metanodotti p.a. 

Istituto di Credito Fondiario delle 
Venezie 

(^) Artikel 18 van de Statuten, zie biz. 8 en 98. 
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Β. Uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 
Projecten gefinancierd in 1986 

In 1986 is voor een bedrag van 393 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten gezamelljk met de Com-
missie van de Europese Gemeenschappen ondertekend, betrekking hebbend op kredieten uit het nieuwe com 
munautaire leningsinstrument voor projecten In de Gemeenschap. Deze kredieten worden door de Bank in 
opdracht en naam en voor rekening en risico van de Europese Economische Gemeenschap verstrekt. Zij vallen 
buiten de normale boekhouding maar verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie. Bij 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 12. 

Midden- en klelnbedrijf 
Energievoorziening 
Regionale ontwikkeling 

DENEMARKEN 

miljoen Ecu  

59,9 

Deense kr. 475 miljoen 

364. Stadsverwarming in de agglo meratie Kopenhagen 
Centraikommunemes Transmisslonsselskab t/S 
Deense kr. 275 miljoen 34,6 

365. Globaal krediet aan het Finansieringslnstituttet for Industri og Héndvaerk A/S ter financiering 
van produktieve investeringen van het industriële midden- en kieinbedrijf 
Deense kr. 200 miljoen 25,3 

SPANÜE 69.2 

pta 9,5 miljard 

366. Globaal krediet aan de Banco de Crédito Agricola via het I CO ter financiering van het agro-
industriële midden- en kieinbedrijf in het gehele la nd 
pta 2,7 miljard 19,8 

367. Globaal krediet aan de SCI via het I CO ter financiering van produ ktieve inves teringen van het 
midden- en kieinbe drijf op het gebied van de industrie en de diensten in de minder ontwikkelde delen  
van het land 
pta 6,8 miljard 49,4 

FRANKRIJK 58,4 

Ffr. 400 miljoen 

368. Globaal krediet aan de CEPME ter financiering van pro duktieve investe ringen van het midden-
en kieinbedrijf 
Ffr, 400 miljoen 58.4 

lERLAND 47,8 

lers e 36,5 miljoen 

369.—370. Kolen stokende centrale te Moneypoint (twee groepen van elk 300 MW) 
Electricity Supply Board 
lers £ 20 miljoen 26,2 
lers £ 16,5 miljoen 21,6 

ITALIË 111,4 

lire 162,5 miljard 

371. Aanleg van de basisinfrastructuur voor een nieuw zakencentrum te Napels (Campanië)  
Mededil - Società Edilizia Mediterranea p.A. via de iSVEIMER 
lire 35 mitjard 24,2 

372.-373. Gobale kredieten aan de BNL — Sezione Speciale per il Credito industriale ter financie  
ring van produktieve investeringen van het midden- en kieinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië buiten de  
regionale ontwikkelingsgebieden 
lire 17,5 miljard 11,9 
lire 7,5 miljard 5,0 
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Midden- en kieinbedrijf 
Energievoorziening 
Regionale ontwikkellng 

mlljoen Ecu 

374. Qlobaal krediet aan de Banco dl Sicilia ter financiering van p roduktleve investeringen van het 
midden- en kieinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië buiten de regionale ontwikkellngsgebleden 
lire 10 miljard 

375. Qlobaal krediet aan de EFIBANCA ter financiering van p roduktieve investeringen van het mid
den- en kieinbedrijf in Midden- en Noord-ltalië buiten de regionale ontwikkelingsgebieden 
lire 20 miljard 

376.-377. Globale kredieten aan de IMI ter financiering van produktleve investeringen van het mid-
den- en kieinbedrijf In Midden- en Noord-ltalië buiten de regionale ontwikkelingsgebieden 
lire 24,5 miljard 
lire 10,5 miljard 

378. Globaal krediet aan het Instituto Bancario San Paolo di Torino — Sezione di Credito Agrario 
ter financiering van produktieve investeringen van het agro-industriële midden- en kieinbedrijf in Mid 
den- en Noord-ltalië buiten de regionale ontwikkelingsgebieden 
lire 15 miljard 

379. Qlobaal krediet aan het Instituto Federale dl Credito Agrario del Plëmonte, delia Liguria e del 
Val d'Aosta ter financiering van produktieve investeringen van het agro-industriële midden- en kieinbe
drijf 
lire 10 miljard 

380. Globaal krediet aan het VENEFONDARIO ter financiering in Midden- en Noord-ltalië van kleinere  
projecten die rationeel energieverbruik beogen in de sectoren infrastructuur, Industrie en bouwnijver-
heid 
lire 12,5 miljard 

6.9 

13,6 

17,0 
7.3 

10,2 

6.8 

8,6 

PORTUGAL 29,9 

escudo 4 530 miljoen 

381. Globaal krediet aan de Banco de Fomento Nacional ter financiering van produktieve investerin
gen van het midden- en kieinbedrijf op het gebied van de industrie, het toerisme en de diensten, 
alsmede van projecten die energiebesparing of de milieubescherming beogen 
escudo 4 530 miljoen 29,9 

VERENIGD KONINKRUK 16,3 

£ 10 miljoen 

382. Electrificatie van het spoorwegnet ten zuidwesten van Glasgow en aanschaf van rollend mate-
rleel (Schotland) 
Strathclyde Regional Council 
£ 10 miljoen 16,3 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Buiten de Gemeenschap heeft de Bank in 1986 kredieten voor haar eigen rekening verstrekt tot een bedrag 
van 381,8 mlljoen, alsmede een bedrag van 91,9 miijoen ult begrotingsmlddeien, d.w.z. In totaal 473,7 mll-
)oen. 

De Bank verleende kredieten in negen Mlddeiiandse-Zeelanden krachtens de financiele samenwerkingsover-
eenkomsten tussen deze landen en de Gemeenschap (231,1 mlljoen voor eigen rekening en 32,9 mlljoen ult 
begrotlngsmlddelen, d.w.z. In totaai 264 mlljoen). 

De kredietveriening in de ianden In Afrika, het Cariblsche gebied en de Stilie Oceaan (A.C.S.-landen) krach
tens de tweede en derde overeenkomsten van Lomé en In de landen en gebleden overzee (L.G.O.) krach
tens het betreffende besluit van de Read van de Europese Gemeenschappen beiiep 150,7 miijoen voor 
eigen rekening en 59 miijoen risicodragend kapitaal ult begrotingsmlddelen, d.w.z. In totaal 209,7 miijoen. 

Kredietverlening in de Middellandse-Zeeianden 

De tenultvoerlegging van de tweede generatie finan-
ciëte protocollen waarvan de iooptijd voor de Magh-
reb-ianden, de Machrak-landen en Israël eind Ok 
tober 1986 is afgelopen, is in het verslagjaar verder 
voortgezet en daarmee vrijwel voltooid. De Bank 
heeft daarnaast een krediet in Turkije toegekend 
krachtens het aanvullende protocol van 1973, dat in-
middels was gereactiveerd. 

Maghreb-landen 
in Tuneslë zijn zes bedragen van in totaal 63,5 mii 
joen (waarvan 3 miijoen tegen bijzondere voorwaar- 
den ult begrotingsmiddelen) gegaan naar de Banque 
Nationaie de Développement Agricole. De middelen 
dienden ter financiering van vooral de ontwikkeiing 
van de boomkwekerij en de veeteeit, aismede van 

De tweede generatie financiële protocollen met Middellandse-Zeeianden 

De tweede generatie financiële protocollen met de Magh
reb-landen. de Machrak-landen en Israël voorzag in de 
toekenning van kredieten voor eigen rekening van de 
Bank tot een bedrag van 600 miljoen, van ieningen tegen 
bijzondere voorwaarden toe te kennen door de Bank of  
door de Commissie tot een bedrag van 155 miljoen en 
van niet-terugvorderbare steun uit de begroting van de 
Gemeenschap tot een bedrag van 260 miljoen. In de 
meeste landen zljn bij de kredieten voor eigen rekening 
rentesubsldles toegekend. waarvoor onder het bedrag 
aan niet-terugvorderbare steun een som was gereser-
veerd. EInd 1986 was bijna het gehele bedrag aan kredie
ten voor eigen rekening van de Bank, waarin de protocol
len voorzagen, toegekend. of wel 545.2 miljoen ten be-
hoeve van 34 projecten. 

Dit bedrag Is ten goede gekomen van de energievoorzie-
ning (138.5 mlljoen) en van infrastructuurprojecten (we 
gen, watervoorziening, rloleringen en havenaanieg voor In 
totaal 171,5 miljoen). Zo is bijgedragen tot het scheppen 
van de n oodzakeiijke voorwaarden voor de industriële en 
agrarische ontwikkeiing van deze landen. Uit de aard der  
zaak betrof het hier in het algemeen grote overheidspro-
jecten. 

De industriële kredietverlening bellep 263 mlljoen, waar
van 28 mlljoen uit begrotlngsmlddelen. HIeronder vielen  
drie afzonderlljke kredieten (55 miljoen voor de produktie 
van bouwmaterialen in Egypte) en een aantal globale 

kredieten aan ontwikkelingsbanken ter financiering van 
Investerlngen van kleine bedrijven. 
Tljdens de looptijd van deze protocollen heeft de Bank 17  
globale kredieten verstrekt voor in totaal 143,5 miljoen 
aan 7 ontwikkelingsbanken In dit gebied, die hieruit 117,7  
miljoen ter beschikking hebben gesteld voor 544 kleinere  
bedrijven. Tijdens de looptijd van de eerste generatie 
protocollen was het Instrument van de globale kredieten 
uitslultend gebruikt voor de industhefinancierlng. maar in-
middels Is dit Instrument ook toegepast op de financie 
ring van iandbouwprojecten die van zeer groot belang  
zljn voor de ontwikkeiing van deze landen. Kredieten van 
laatstgenoemd type zijn verstrekt aan banken in Ma 
rokko, Tunesië en Jordanië. Bovendlen zljn via een derge-
iijke insteiiing in Tunesië bedragen ter beschikking ge
steld voor omvangrijke investeringen op het gebied van 
de veeteeit en de produktie van voedingsmiddelen (55,5  
miijoen). 
Nationale ontwikkelingsbanken zijn dus in zekere zin een 
verlengstuk van de Bank; zij moeten in staat worden  
geacht om potentiële geidnemers en hun projecten se-
rieus te kunnen beoordelen. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de vraag in welke mate de te financieren 
projecten internationaal concurrerend zljn. In de praktijk 
blijkt de bemiddeling van deze banken een betrouwbare 
weg om de private sector te bereiken en om middelen ter 
beschikking te stellen voor een toenemend aantal waar-
devolle projecten. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

een zuivelbedrijf te Bou Salem; twee globale kredie-
ten zijn bestemd voor agrarische en agro-industriële  
financieringen (uit lopende globale kredieten zljn 242 
bedragen toegewezen voor in totaal 10,4 miljoen). 
Algerlje heeft een krediet van 60 miljoen ontvangen 
voor de verbreding tot autosnelweg van de nationale  
weg tussen Algiers en Blida. 

Machrak-landen 
De kredietverlening in Egypte (62,5 miljoen) was be
stemd voor de bouw van een fabriek van witte ce
ment voor de binnenlandse markt ten zuiden van 
Kâïro en voor de instatlatie van een Vierde eenheid 
in de met binnenlands aardgas gestookte elektrici-
teitscentrale van Shoubrah El Keima. Een krediet 
van 16 miljoen in Syrië beoogde bij te dragen tot de  
aanleg van rioleringen en een afvalwaterzuivering te  
Aleppo. 

In Jordanlë is 9,1 miljoen toegekend voor een hole
ring te Zarqa ten noordoosten van Amman en voor 
een industrieterrein bij de hoofdstad. 

Andere landen 
In Israël zijn uit een globaal krediet van 20 miljoen 
16 kleinere industriele ondernemingen ondersteund. 
Op Malta is krachtens het eerste financiële protocol 
een bedrag van 13 miljoen ter beschikking gesteld 
voor de renovatie en uitbreiding van het binnen
landse en Internationale telefoon- en telexnet, ten 
dienste van het commerciële en toeristische berich-
tenverkeer. In Cyprus is 1,2 miljoen uit begrotings-
middelen toegekend voor de verdere aanleg van 
rioleringen in delen van Nicosia. Ten slotte was in 
Turfcije 18,7 miljoen bestemd voor de waterkracht-
centrale van Ozlüce aan de Peri in Oost-Anatolie. 

label 5; Financiële steun van de Gemeenschap krachtens per 12 mei 1987 geldende of nog te bekrachtlgen 
overeenkomsten, financiële protocollen en besluiten 

(milj. Ecu) 

Intervenlies uil begrotmgsmiddelen 

Rechtsgrondslag 

Kredieten voor Löningen tegen 
Geldig- eigen retcening bijzondere 

heidsduur van de Bank voorwaarden 

Risico- Niet-terug-
dragend vorderDare 
kapitaal steun (2) Totaal 

MIddellandse-Zeelanden 
Joegoslavlë 
Turkije 
Maghreb-landen 
Machrak-landen 
Israël 
Malta 

Cyprus 

Libanon 

tlnanciael protocol rtog al te siuilen 

4β llnancieie protocol nog niet onOertekend 

3a llnanciéla protocol 

2a llnanciaie protocol 

2a tinanciAle protocol 

builangawona ataun 

nog at te slulien 

1. 10. 1986-
31. 10. 1988 
1. 5. 1984-
31. 12. 1988 

225 

16 

28(1 
50 

325 (3) 

3(3) 

6(3) 

50 

10,5 

10 

600 

29,5 

44 

A.C.S.-ianden/L.G.O. 
A.C.S.-landen Ovaraankomtt van Lome 1986-1990 1 100(1) 600(2) 600 (3) 4 860 7160 

LG.O. Basiuil van Oe Read 1986-1990 20(1) 25(2) 15(3) 55 115 

Totaal Α.0.8.-ΐ8π89η/ί.6.0.(') 1 120 625 615 4 915 7 275 

(t) Kredieten met rentesubsidies uil de middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds voor proiecten in de A.C.S.-landen en de L.G.O. en uit de algemene 
begroting van de Gemeenschappen voor proiecten in de Middeilandse-Zeeianden ; de rentesubsidies worden in mindenng gebracht van de niei-terug-
vorderbare steun. 

(2) Toe le kennen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
(3) Toe le kennen door de Bank. 
(4) Niet vermeid zijn de transfers voor stabilisatie van exportopbrengsten der A.C.S.-landen (925 m iijoen) en L.G.O. (5 miljoen), evenmin als de speciale  

financieringsfaciliteit voor mijnbouwprojecten van de A.C.S.-landen (415 miijoen) ; deze bedragen worden toegekend door de Commissie. 
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Kredietverlening in de A.C.S.-landen en de L.G.O. 

Drie factoren hebben de activìteiten van de Bank in 
de A.C.S.-landen en de L.G.O. in belanghjke mate 
beïnvioed: de aanhoudend moeilljke economlsche 
omstandigheden in de meeste van de betrokken Ian-
den, de vertraagde inwerklngtreding — 1 mei 1986 — 
van de overeenkomst van Lomé III en de aanloop-
moeilijkheden bij het opstarten van de werkzaamhe-
den in het kader van een nieuwe overeenkomst. In 
de eerste maanden van het boekjaar is het nog be-
schikbare deel van de risicodragende middelen op 
grond van Lomé II geheel toegezegd. In het gehele 
jaar 1986 konden bedragen worden toegekend in 18 
A.C.S.-landen en in 1 L.G.O., het eiland Montserrat. 

Ruim 60% van het totale bedrag (met inbegrip van 
de bedragen voor feasibility studies) is gegaan naar 
industriële projecten (125,4 miljoen): de mijnbouw 

(50,5 miljoen), de verwerkende industrie (47,4 mil
joen) en het midden- en kleinbedrijf via globale kre-
dleten aan ontwikkelingsbanken (27,5 miljoen). Uit 
lopende globale kredieten zijn in 1986 85 bedragen 
toegewezen voor in totaal 41,1 miljoen, en zulks 
voor kleine ondernemingen vooral op het gebied van 
het toerisme (7,6 miljoen), de produktie van voe-
dingsmiddelen (6,6 miljoen), de textielnijverheid en 
de kunststof verwerkende Industrie. 
De rest van de middelen is gegaan naar de energie-
voorzienlng (52,3 miljoen of 25% van het totale be
drag) en Infrastructuurprojecten op het gebied van 
de telecommunicatie en de watervoorziening (32 mil
joen). 

Ruim 40% van de kredietverlening was bestemd 
voor projecten die de rehabilitatie of het opnieuw 

Balans van de tweede overeenkomst van Lomé 

De tweede overeenkomst van Lomé Is in de période  
1981-1985 tenuitvoergeiegd; deze période werd geken-
merkt door vele ongunstige ontwikkeiingen in de A.C.S.-
landen. De grondstofprijzen zijn aanhoudend gedaald en 
dientengevolge liepen ook de ruilvoet en de economi-
sche groei in deze landen terug. Vele van deze landen  
hadden bovendien te lijden van siechte klimaatomstan-
digheden (achtereenvolgende droogteperlodes in de  
meeste delen van Afrika, cyclonen in de Stille Oceaan). 
Deze omstandigheden bemoellijkten uiteraard het opzet-
ten en financieren van nieuwe produktieve projecten, in 
het bijzonder op het gebied van de industrie en de mijn 
bouw. Ondanks deze moeilijkheden heeft de Bank tljdens  
de looptijd van de tweede overeenkomst van Lomé 82% 
kunnen toezeggen van het maximumbedrag van 685 mil
joen, dat in de overeenkomst was voorzien voor de kre 
dietverlening voor haar eigen rekening, aismede het ge 
hele bedrag van 284 miljoen uit begrotingsmiddelen, dat  
was voorzien voor risicodragend kapitaai. 
De economische en financiële achteruitgang in de A.C.S.-
landen vormt tevens de verkiaring voor het feit, dat toe-
nemende bedragen ter beschikking zljn gesteld voor de 
herstructurering, renovatle en modernisering van be-
staande projecten (ongeveer een kwart van het krach-
tens Lomé II toegekende bedrag). In de meeste van deze 
landen is de capaciteit van het produktie-apparaat im
mers slechts voor ongeveer de helft bezet. Het is dus 
van wezenii jk belang om ondernemingen die in bepaaide 
omstandigheden weer rendabel kunnen worden, in stand 
te houden en te rehabiliteren. Dergeiijke financierings-
operatles — waarbij soms werd samengewerkt met plaat-
selijke ontwikkelingsbanken — kunnen dus leiden tot een 
bijzonder geëigende en doettreffende allocatie van m id
delen voor de economische ontwikkeling van de betrok
ken landen. 
Een ander opvaliend kenmerk van de activiteiten van de 
Bank krachtens Lomé II was het aandeei van infrastruc

tuurprojecten (15% van het totale bedrag). Deze betref 
fen telecommunicatie, stedelijke watervoorziening en 
havenaanieg — investeringen die de industriële ontwikke
ling dienen te begeleiden. 

Ongeveer 22% van h et bedrag is toegekend in de vorm 
van glo bale kredieten aan ontwikkelingsbanken. Eén van 
de doelstellingen hierbij is de bevordering van een eigen  
nationale bijdrage (in overheids- of particulière sfeer) tot  
de totstandbrenging en financiering van produktieve In
vesteringen. 

Voortbouwend op de opgedane ervaring wijst de derde 
overeenkomst van Lomé de Bank vrijwel dezelfde actie-
sectoren toe als vroeger. De overeenkomst legt het ac
cent bij projectfinancieringen, maar wijst eveneens op 
het belang van rehabilitatieprojecten en van actiepro-
gramma's in de industrie en de agro-industrie — met in
begrip van de commerciële landbouw, het toerisme. de 
mijnbouw en de voortbrenging van energie —, het trans
port en de telecommunicatie. De bij de overeenkomst 
van Lomé II opgedane ervaring heeft de opstellers van de 
derde overeenkomst er eveneens toe gebracht te wijzen 
op het belang van het herstel van de produktiecapaciteit 
van e conomisch rendabele bedrijven, aismede op de in-
standhouding van vaste activa. Te dien einde zai de sa-
menwerking meer dan In het verleden worden gehöht op  
aanloopsteun of op rehabilitatieprojecten. Operaties van  
deze aard kunnen betrekking hebben op zowel speci- 
fieke projecten als op sectorprogramma's. Volgens de  
overeenkomst van Lomé kan de Bank, evenals in het ver 
leden, weer kredieten voor haar eigen rekening verstrek- 
ken, gepaard gaande met rentesubsidies uit begrotings 
middelen van de Qemeenschap (tot een maximumbedrag  
van 1 100 miljoen), zowel als risicodragend kapitaa) uit  
begrotingsmiddelen (600 miljoen). 
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In 1986 In de MIddellandse-Zeelanden, de A.C.S.-landen en de L.G.O. geflnancierde projecten 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

opstarten van bedrijven beoogden, of ook het her-
stel van bestaande infrastructuur. 

In Afrika is in 1986 in totaal 164,4 miljoen ter be-
schikking gesteld, in 13 landen, waarvan 55,7 miljoen 
risicodragend kapitaal. Dit betrof vooral Midden- en 
West-Afrika. Zo is in Zaïre een krediet van 50 mil-
joen gegaan naar de rehabilitatie van de koper- en 
kobaltwinning. In ivoorkust was in totaal 24,2 mil-
joen bestemd voor de ultbreiding van de telefoon-
en telexdienst, een bedrijf voor het ontpitten van ka-
toen en een kartonfabriek. Ook in Senegal zljn in-
dustriële projecten gefinancierd (13,5 miljoen risico
dragend kapitaal): de herstructurering van een fosfa-
ten verwerkend chemisch bedrijf en het midden- en 
klelnbedrijf (eveneens op het gebied van het toe-
risme en de visserij). 

Een bedrag aan risicodragend kapitaal van 10 mil
joen is in Kongo verstrekt voor de verbetering van 
de watervoorziening te Pointe-Noire. Andere projec
ten betroffen de verbetering van de energievoorzle- 
ning: ultbreiding van het hoogspanningsnet in Mid
den- en Noord-Ghana (17 miljoen) en een water-

krachtcentrale In Equatoriaalguinee (4 miljoen risi
codragend kapitaal). 

In Zuidelijk Afrika is een Studie gefinancierd voor de 
eventuale ontginning van de waterkrachtreserves in 
Lesotho (3,5 miljoen risicodragend kapitaal). Verder 
zijn industriële projecten gesteund: een te zamen 
met een Maigassische onderneming te bouwen ka-
toen- en polyesterweverij en een globaal krediet aan 
de nationale ontwikkelingsbank in Mauritius (18,5  
miljoen waarvan 3,5 miljoen risicodragend kapitaal), 
de rehabilitatie van een textielbedrijf in Madagaskar 
(3,3 miljoen risicodragend kapitaal) en in Malawi (8  
miljoen waarvan 5,5 miljoen risicodragend kapitaal) 
de bouw van een houtzagerij en houtverwerkingsbe-
drijf in het noorden en het herstel van een cementfa-
briek in het zuiden van het land. 

In Oost-Afrika is ten slotte risicodragend kapitaal ter  
beschikking gesteid voor de installatie van een 
nieuwe eenheid in een waterkrachtcentrale aan de 
Blauwe N ijl in Sudan (9 miljoen) en voor een Studie 
naar de eventuele goudwinning In Etiopië (0,5 mil
joen). 

Tabel 6: Kredletverlening In de Middellandse-Zeelanden, de A.C.S.-landen en de L.G.O. In 1986 
(milj. Ecu) 

Sector 

Industrie, landbouw, diensten 

Voor eigen Uit begrotings- Inlra- Afzondertijke Globale 
Totaal rekening middelen Energie slfuctuur kredieten kredieten 

Algerije 60,0 60,0 — — 60,0 — — 
Tunesie 63.5 50.5 13,0 — — 43,5 20.0 
Egypte 62.5 62,5 — 30,0 — 32,5 — 
Jordanië 9,1 9.1 — — 2.6 6.5 — 
Syrie 16,0 16,0 — — 16.0 — — 
Cyprus 1,2 — 1.2 — 1,2 — — 
Israël 20,0 20,0 — — — — 20.0 
Malta 13,0 13,0 — — 13,0 — — 
Turkije 18,7 — 18,7 18,7 — — — 
Totaal Middellandse-
Zeelanden 264,0 231,1 32,9 48,7 92,8 82,5 40,0 

Afrika 164,4 108,7 55,7 30.0 20.0 96,9 17.5 
Caribisch gebied 23,5 21,5 2.0 5,0 8.5 — 10.0 
Stille Oceaan 21,5 20,5 1.0 17.0 — 4,5 — 
LG.O. 0,3 — 0.3 — — 0.3 — 
Totaal AC.S.-landen — LG.O. 209.7 150,7 59,0 52,0 28,5 101,7 27,5 

Totaal generaal 473,7 381,8 91,9 100,7 121,3 184,2 67,5 
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In het Carlblsche gebled zijn bedragen toegekend 
voor het midden- en kleinbedrijf op Jamaica (10 mil-
joen), verbetering van de watervoorziening en de rio-
lering op een van de Bahama-ellanden (8,5 miijoen), 
de bouw van een elektrlciteitscentrale en de aanleg 
van een hoogspanningslijn op Sint-Lucla (5 miijoen 
waarvan 2 miijoen risicodragend kapltaal) en een 
Studie voor de eventuele aanleg van een windmolen-
park op Montserrat (260 000). 

Wat de landen In de Stille Oceaan betraft is steun 
geboden aan de financiering van de bouw van een 
dam en de uitbreiding van een elektriciteitscentrale 
in Papua-Nleuwgulnea (17 miijoen), alsmede aan de 
oprichting van houtverwerkingsbedrijven op twee  
eilenden in Fiji (4,5 miijoen waarvan 1 miijoen risico
dragend kapitaal). 

Bijna 55% 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 van 
meer dan ongeveer $ 400, die, parallel daaraan, ook 
een grotere capaciteit hebben om leningen op te  
nemen. Daarentegen is 66% van de risicodragende 
middelen ter beschikking gesteld voor projecten in 
de ärmste A.C.S.-landen met een inkomen per hoofd 
onder dit bedrag. 

Bij de meeste van de hier genoemde projecten was 
sprake van co-financiering in samenwerking met bi
laterale financieringsinstellingen in de Lid-Staten, het 
Europese Ontwikkelingsfonds, de Wereldbank en  
andere ontwikkelingsorganisaties. 

Rlolering en waterzuivering in Jordanie (zie biz, 73. project nr. 393); het gezuiverde afvalwater wordt weer gebruikt voor irrigatle. 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap (') 
A. Voor eigen rekening 

Projecten waarvoor in 1986 financieringsovereenkomsten zljn ondertekend 

In 1986 is voor een bedrag van 381,8 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking 
hebbend op kredieten die de Bank voor eigen rekening heeft verstrekt voor projecten buiten de Gemeenschap. 
Hiervan was 231,1 miljoen bestemd voor de MIddellandse-Zeelanden en 150,7 miljoen voor de landen in Afrika,  
het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.O.S.-landen), alsmede de landen en gebieden overzee (L.G.O.).  
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. 
Europese Ontwikkelingsfonds. 

zijn rentesubsidies toegekend uit de middelen van het 

Middellandse-Zeelanden ISRAËL 

EGYPTE 

miljoen Ecu  

62,5 

Egyptisch £ 38,8 miljoen 

383. Thermische centrale van Shoubrah El 
Kheima, Vierde eenheid van 320 MW 
Egyptian Electriciy Authority 
Egyptisch E 18,6 milioen 30,0 

384. Fabriek van witte cernent bij Salamut ten  
zulden van Kairo 
Heiwan Portiand Cernent Compan y 
Egyptisch £ 20,2 miljoen 32,5 

ALGERiJE 

385. Aanieg van 18 km autosnelweg tussen Bou-
farik bij Algiers en Blida 
Democratische Voiksrepubiiek Algerije (Ministe-
rie van Openbare Werken) via de Banque Algé
rienne de Développement 
Algerijnse dinar 271,9 miijoen 60,0 

TUNESIË 50,5 

Tunesische dinar 36,1 miljoen 

386. Zuivelbedrijf te Bou Salem ten westen van 
Tunis voor de produktie van g esteriliseerde melk,  
kaas en boter 
Société Laitière du Nord-Ouest LAiNO via de 
Banque Nationale de Développement Agricole 
Tunesische dinar 1,7 miloen 

387. Globaal krediet aan de Banque Nationale 
de Développement Agricole ter financiering van 
kleinere agrarische en agro-industriële projecten 
Tunesische dinar 9,7 miljoen 

388. Ontwikkeling van de veeteelt en de boom-
kwekerlj op vi jf landb ouwcomplexen 
Betrokken bedrijven via de Banque Nationale de 
Développement Agricole 
Tunesische dinar 10,8 miljoen 

389. Ontwikkeling van de veeteelt en boomkwe-
kerij op 23 000 ha landbouwgrond 
Office des Terres Domaniales via de Banque Na
tionale de Développement Agricole 
Tunesische dinar 13,9 miijoen 

2,5 

14,0 

14,0 

20,0 

(1) De ge opende kredieten luiden in Ecu. De b ij deze posten aangegeven be-
dragen in nationale valuta's hebben siechts indicatieve betekenis; deze bedra-
gen zijn gelijk aan de tegenwaarde van de bedragen in Ecu op de datum van 
ondertekening van de betrokken overeenkomsten. 

390. Globaal krediet aan de Industrial Develop 
ment Bank of Israel ter financiering van het indus-
trlëie midden- en kleinbedrijf 
shekel 26,6 miljoen 20,0 

SYRIË 

391. Riolering en afvai waterzuivering te Aleppo 
Syrische Arabische Republiek (Ministerie van 
Woningbouw en Openbare Werken) 
Syrisch £ 58,8 miijoe n 16,0 

MALTA 

392. Modernisering en ultbreiding van de tele-
foon- en telexdienst op het eiland Malta 
Telemaita Corporation 
Maltees £ 5,1 miljo en 

JORDANIË 

13,0 

9,1 

Jordaanse dinar 2,9 miljoen 

393. Riolering en afvaiwaterzuivering te Zarqa 
ten noordoosten van Amman 
Jordan Water Authority via het Hasjemitische 
Koninkrijk Jordanië 
Jordaanse dinar 0,8 miljoen 2,6 

394. Ultbreiding van een i ndustrieterrein voor het 
midden- en kleinbedrijf In de zuidelljke voorsteden 
van Amman 
Jordan Industrial Estates Corporation via het 
Hasjemitische Koninkrijk Jordanië 
Jordaanse dinar 2,1 miljoen 6,5 

A.C.S.-landen — Afrika 

ZAÏRE 
miljoen Ecu 

395. Rehabilitatle van een koper- en kobaltbedrijf  
Générale des Carrières et des Mines — Exploita
tion — GECAMINES 
Zaïre 2 743,3 miljoen 50,0 

IVOORKUST 24,2 

CFA-frank 8 120,5 miljoen 

396. Ultbreiding van een kartonfabriek te Yopou-
gon bij Abidjan 
Société Nouvelle Abidjanaise de Carton Ondulé 
CFA-frank 1 540,3 miljoen 4,5 
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397. Bouw van een katoenontpittingsbedrijf en 
pakhuizen te Séguela 
Republiek ivoorkust en Compagnie ivoirienne 
pour le Développement des Textiles 
CFA-frank 3 240 miljoen 9,7 

398. Rehabilitatie en ultbreiding van het nationale 
en internationale telecommunicatienet 
Republlek Ivoorkust en Office Natio nal des Tèié-
communications 
CFA-frank 3 340,2 miljoen 10,0 

A.C.S.-landen en LG.O. —  
Caribisch gebied 

JAMAÏCA 
miljoen Ecu 

403. Globaal krediet aan de National Develop
ment Bank ter financiering van kleinere projecten 
op het gebied van de industrie, de agro-Industrie, 
de mijnbouw en het toerisme 
Jamaica $ 53,6 miljoen 10,0 

GHANA 

399. Uitbrelding en modernisering van het 
stroomkoppeinet, met name in Noord-Ghana 
Volta River Authority 
cedi 1 575,3 miljoen 17,0 

BAHAMA-EILANDEN 

404. Verbetering van de watervoorziening en de 
afvaiwaterzuivering op het eiland New Providence, 
aismede van d ie op het eilan d Andros 
Water and Sewerage Coφoration 
Bahama $ 8,8 miljoen 8.5 

SINT LUCIA 

MAURITIUS 15,0 

roepie 201,1 miljoen 

400. Globaal krediet ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de industrie, de agro
industrie, het toerisme en de bouw van bedrijfs-
ruimten in de tandeiijke delen van het land  
Development Bank of Mauritius 
roepie 78,7 miljoen 6,0 

401. Nieuwe katoen- en pol yesterweverij 
SOCOTA Textile Mills via de Development Bank 
of Mauritius 
roepie 122,4 miljoen 9,0 

MALAWI 

402. Rehabilitatie en modernis ering van een ce-
mentfabriek in Zu id-Malawi 
Portland Cement Company Ltd via de Malawi  
Development Corporation 
kwacha5,1 miljoen 2,5 

405. Bouw van een dieselcentrale van 5 MW en 
aanieg van een hoogspanningsieiding 
St Lucia Electricity Services Ltd 
Carlbische $ 8,3 miljoen 3.0 

A.C.S.-landen en L.G.O. — Stille Oceaan 
miljoen Ecu 

PAPUA-NIEUWGUINEA 

406. Bouw van een stuwdam en installatie van 
twee eenheden van e lk 15 MW in de centrale van 
Ramu in Noordwest-Papua-Nieuwguinea 
Papua-Nleuwgulnea ten behoeve van de Electri
city Commission 
kina 18 miljoen 17,0 

FIJI 

407. Modernisering en herstructure ring van een 
houtzagerij en een houtverwerklngsbedrijf 
Fiji Forest Industries Ltd 
Fiji $ 4.2 miljoen 3.5 
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Β. Dit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap. 
Projecten waarvoor in 1986 financieringsovereenkomsten zljn ondertekend 

In 1986 is voor een bedrag van 91,9 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking 
hebbend op transacties ult begrotingsmiddelen van de Gemeenschappen, waarvan 32,9 miljoen aan leningen 
tegen bijzondere voorwaarden In de Middellandse-Zeelanden en 59 miljoen aan risicodragende middelen In de 
A.C.S.-Landen en de L.G.O. Deze bedragen worden door de Bank in opdracht en naam en voor rekening en 
risico van de Europese Economische Gemeenschap toegekend. Zij vallen buiten de normale boekhouding, 
maar verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie. De Bank is te dien aanzien uitsiuitend verantwoordelijk 
voor de goede uitvoering van het haar toevertrouwde mandaat. 

Middellandse-Zeelanden 
miljoen Ecu 

TURKUE 

408. Waterkrachtcentrale van Özlüce in Oost-
Anatollë 
Republiek Turkije (MInIsterie van Energie en Na-
tuurlijke Hulpbronnen) 
Turks £ 13.5 miljard 18,7 

KONGO 

415. Herstel van de watervoorzieningsinstallaties 
te Brazzaville en Pointe-Noire 
Voorwaardelijke lening aan de Société Nationale 
de Distribution d'Eau via de Volksrepubliek 
Kongo 
CFA-frank 3 427,5 miljoen 10,0 

SUDAN 

TUNESIË 13,0 

Tunesische dinar 9,6 miljoen 

409. Globaal krediet aan de Banque Nationale 
de Développement Agricole ter financiering van 
kleinere agrarische en agro-industriële projecten 
Tunesische dinar 4.2 miljoen 6,0 

410. Ontwikkeling van de veeteelt en de boom-
kwekerij op vi jf agrarische complexen 
Betrokken Bedrijven via de Banque Natio nale de 
Développement Agricole 
Tunesische dinar 5,4 miljoen 7,0 

CYPRUS 

411. Riolering ten behoeve van 18 000 inwoners 
van Nicosia 
Republiek Cyprus (Sewage Board of Nicosia) 
Cyprlsch £ 0,6 miljoen 1,2 

A.C.S.-landen — Afrika 

SENEGAL 
miljoen Ecu 

13,5 

CFA-frank 4 627 miljoen 

412. Globaal krediet ter financiering van studies 
en deelnemingen 
Voorwaardelijke lening aan de Société Financière 
Sénégalaise pour le Développement de l'Indus
trie et du Tourisme 
CFA-frank 514.1 miljoen 1,5 

413. Globaal krediet ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de ind ustrie, de agro
industrie, het toerisme en de vis serlj 
Voorwaardelijke lening aan de Société Financière 
Sénégalaise pour le Développement de l'Indus
trie et du Tourisme 
CFA-frank 1 713,7 miljoen 5.0 

414. Herstructurering van een zwavel- en fosfor-
zuurbedrijf te Darou Khoudoss en van een kunst-
mestbedrijf te M'bao bij Dakar 
Voorwaardelijke lening aan de Republiek Senegal  
CFA-frank 2 399,2 miljoen 7,0 

416. Installatie van een zevende eenheid van 
40 MW in het water krachtcomplex van Roseires 
Voorwaardelijke lening aan de National Electricity  
Coφoration via de regerlng van Sudan 
Sudanees £ 21,1 miljoen 

MALAWI 

9.0 

5.5 

kwacha 9 miljoen 

417. Herstel en modernisering van een cement-
fabriek in Zuid-Malawi 
Voorwaardelijke lening aan de Malawi Develop
ment Corporation 
kwacha 3,1 miljoen 1,5 

418. Bouw van een houtzagerij en een houtver-
werkingsfabriek te Chikangawa in Noord-Malawi 
Voorwaardelijke lening aan de Staat Malawi ter 
financiering van een deelneming va n deze staat in 
de VIphya Plywood and Allled Industries Ltd via 
de Viphya Pulp and Paper Corporation Ltd 
kwacha 5,9 miljoen 4,0 

EQUATORIAALGUINEE 

419. Waterkrachtcentrale in de Riaba 
Voorwaardelijke lening aan de Republiek Equato-
rlaalgulnee (Société Nationale d'Electricité) 
CFA-frank 1 371 miljoen 4,0 

MAURITIUS 3,5 

roepie 46,6 miljoen 

420. Nieuwe katoen- en polyes terweverij 
Voorwaardelijke lening aan de SOCOTA Textile 
Mills via de Develop ment Bank of Mauritius 
roepie 20,4 miljoen 1^ 

421. Globaal krediet ter financiering van u itvoer-
industriën 
Voorwaardelijke lening aan de Development Bank 
of Mauritius 
roepie 26,2 miljoen 2.0 
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LESOTHO 

422. Feasibility studies met het oog op de ex-
ploitatie van de waterreserves In het hoogland 
Voorwaardelijke lening aan de regering van 
Lesotho ten behoeve van de Lesotho Highlands 
Development Authority 
maloti 8 mlljoen 

MADAGASKAR 

BURUNDI 

ETIOPIÊ 

3.5 

423. Rehabilltatle van een textlelbedrljf te Maha-
janga in Noordwest-Madagaskar 
Société Textile da Majunga via de Volksrepubliek 
Madagaskar 
Malagasslsche frank 2 500,9 miljoen 3.3 

424. Globaal krediet ter financiering van studies, 
deelnemingen en ondernemlngskredieten 
Voorwaardelijke lening aan de Banque Nationale  
pour le Développement Economique  
Burundi-frank 360,3 miljoen 3,0 

425. Onderzoek naar de eventuele ontginning 
van de goudreserves van Lega DembI 
Voorwaardelijke lening aan de Agricultural and 
Industrial Development Bank ten behoeve van de 
Ethiopien Minerai Resources and Development 
Corporation 
birr 1 miljoen 0,5 

A.C.S.-landen en LG.O, 
Caribisch gebied 

miljoen Ecu 

SINT LUCIA 

426. Bouw van een dieselcentrale van 5 MW en 
aanleg van een hoogspanningslelding 
St Lucia Electricity Services Ltd 
Caribische $ 5,6 miljoen 2.0 

MONTSERRAT 

427. Onderzoek naar de eventuele bouw van een 
windmolen voor elektrlciteitsproduktie op het 
eiland Montserrat 
Voorwaardelijke lening aan de Montserrat Electri
city Services Ltd (MInlsterie van Energie) 
Caribische $ 0,7 miljoen 0,3 

A.C.S.-landen — Stille Oceaan 
miljoen Ecu 

FUI 

428. Modernlsering en herstructurering van een 
houtzagerij en een houtverwerklngsbedrijf 
Voorwaardelijke lening aan de Native Land Trust 
Board 
Fiji $ 1.2 miljoen 1.0 

Koperproduktie in Zaïre (zie biz. 73, project nr. 395} 
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Middelen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de  
ontwikkelingen op de kapitaaimarkten en van de  
passieve financiering van de Bank, d.w.z, de midde-
ien die zij ander eigen verantwoordeiijkheid gebruikt 
voor haar kredietverlening voor eigen rekening, 
zoals die in haar baiane verschijnt. Niet vermeid wor 
den hier de middelen die de Bank in opdracht en 

voor rekening van derden beheert en die buiten haar 
baiane worden geboekt in de Speciale Sectie (zie  
biz. 94). Dit iaatete betreft met name kredieten uit 
het nieuwe inetrum ent, afemede de bedragen die in 
de A.C.S.-ianden en de Middellandee-Zeelanden ter  
beechikking zijn geeteld uit begrotin gemiddelen van 
de Gemeenechap. 

Ontwikkelingen op de kapitaaimarkten 

Dat de in 1986 begonnen nominale rentedaling in het 
begin van 1986 alom vender voortschreed, stlmu-
leerde de vraag naar leningsmiddelen, welke vraag 
een gunstig onthaal vond bij beleggers. De emissie-
actlviteit voor vastrentend papier was dan ook zeer 
levendig en er zijn verscheldene emissies met uit-
zonderlljk lange looptijd met succès gelanceerd. 

De beleggers rekenden op een vendere daling van 
de rente en zagen hun verwachting in eerste instan 
tie bevestigd door de verlaging van he t disconto in 
een aantal landen. Ondanks de depreciatie van de 
dollar ging ook het disconto in de Verenigde Staten 
omiaag. In de zomermaanden veroorzaakten de da
ling van de dollarkoers en de vrees dat de monétaire  
teugels in de Verenigde Staten weer zouden worden 
aangetrokken toen het economische herstel sneller 
dan verwacht kwam, een gevoel van onzekerheid bij 
niet-Amerikaanse beleggers in dollarwaarden. Deze 
onzekerheid sloeg over naar andere markten die 
reeds de enorme emissie-activiteit van het begin van 
het jaar te verwerken hadden gekregen. Begin van 
de zomer werd de dalende tendentie van de rente  
dan ook onderbroken; op enkele markten was zelfs 
weer sprake van een tijdelijke stijging. De beleggers 
werden selectiever en gaven duidelijk de voorkeur 
aan eersteklas vastrentend papier met körte looptijd. 
De onzekerheid over het verdere renteverloop leidde 
bij papier met längere looptijden tot een voorkeur 
voor variabele rente. 

Voor emittenten werd het goedkoper om vastren-
tende middelen aan te trekken, ondanks de reactie 
later in het jaar. Dit maakte het voor hun aantrekke-
lijk oudere en duurdere leningen te herfinancieren. 
Een tijdlang gold dit ook voor dollarleningen tegen 
variabele rente, daar de vraag naar dit papier in een 
dergelijke mate toenam, dat omvangrijke emissies 
met lange looptijden konden worden geplaatst 
en de rentemarge boven de gebruikeiijke referentie-

voeten {^) kromp of zelfs negatief werd. Verschil
iende financiële instellingen profiteerden van deze 
zeer gunstige condities om perpetuele leningen te
gen variabele rente uit te geven, die de betrokken 
monétaire autoriteiten geneigd waren als achterge-
steld vermögen te beschouwen. Later in het jaar be
gonnen beleggers evenwel weerstand te bieden te
gen de systematische neergang van de rendemen-
ten en, sterker nog, tegen het aanbod van perpe
tuele leningen tegen variabele rente. Dientengevolge 
werd teruggekeerd tot de emissie van commercial  
paper op de Euromarkten en tot renteswaps als de 
belangrijkste methoden om goedkoop middelen te
gen variabele rente te verkrijgen. Deze Spanningen 
op de markt voor papier tegen variabele rente be-
stonden aan het eind van het jaar nog steeds. 

Ondanks de in het algemeen dalende tendentie van 
de rentevoeten, bleef de reële rente op de meeste 
markten op rekordhoogte, daar ook het inflatle-
tempo alom terugliep. Mede tegen de achtergond 
van de dalende aardolieprijzen en de afspraak tus-
sen de V.S. en Japan om de dollar-yenkoers te sta-
biliseren, staken daarom weer verwachtingen de kop 
op ten aanzien van een verdere rentedaling voor 
vastrentend papier; op deze markten deden zieh 
dan ook tekenen voor dat de emissie-activiteit weer 
toenam. Worden herfinanciehngsoperaties en de 
emissies van converteerbare obligaties of van obli-
gaties met aandelenwarrants buiten beschouwing 
gelaten, dan lijkt overigens de emissie-activiteit op 
de internationale obügatiemarkt en op de buiten-
landse sectoren van de nationale markten in totaal 
minder te zijn gestagen dan in voorgaande jaren. 
Hiertoe hebben waarschijnlijk ook de dalende dollar
koers en de daarvan het gevolg zijnde onzekerhe-
den en spanningen — met name binnen het Euro- 
pese Monétaire Stelsel — bijgedragen. 

(1) LieOR: London Interbank Offered Rate; LIM EAN: Lon don In terbank Mean  
Rate; LIBID: London Interbank Bid Rate. 
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De emissie-activiteit op de internationale DM-obll-
gatlemarkt Steeg in 1986, hoewel lets minder dan in 
het voorafgaande jaar. De rentedaling zette zieh  
voort, maar in vertraagd tempo en met onderbrekin-
gen. Het beleid van de Bundesbank was erop ge 
höht de behaalde resultaten bij de infiatiebestrijding 
te consolideren en tegelijkertijd voldoende mone- 
taire ruimte te scheppen voor reële groei. Daarom 
ward een grotere toeneming van de primaire geld-
hoeveelheid toegelaten dan oorspronkelijk was 
voorzien. Daarbij werd ook zo goed mogelijk reke-

ning gehouden met de ontwikkeling van de koers 
van de DM ten opzichte van de dollar en van de an 
dere E.M.S.-valuta's. In de eerste maanden van he t 
jaar namen de emissies van renteloze obligaties 
sterk in omvang toe; deze emissie-activiteit kwam 
echter in de tweede helft van het jaar tot stilstand.  
Ook de emissies tegen variabele rente werden  
hoofdzakelijk in de eerste helft van het jaar gelan-
ceerd, maar voor relatief veel grotere bedragen dan 
renteloze emissies. De grootste bijdrage tot de to 
tale emissiemarkt leverden echter de converteerbare 

Bruto rendementen op obligaties 
die op de v erschillende kapitaalmarkten in de Gemeenschap ter beurze zijn g enoteerd en die wat uitg iftevoorwaarden betraft, 
vergelijkbaar ziin met die van de Bank. Ten elnde vergeiijking mogelijk te maken zijn voor het Verenigd Koninkrijk en lerland de 
op haifjaarbasis berekende rendementen omgerekend op jaarbasis. 
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leningen en die met warrants. In totaal nam de roi  
van de DM op de Internationale emisslemarkt in be 
lang toe. 

De lange rente In Nederland vertoonde een soortge-
lljke ontwikkeling als die in Duitsland en lag tijdelijk 
zelfs onder het Dultse niveau. Mede dankzlj de be
gin 1986 ingevoerde llberallsatle van de guldens-
markt, die de toegang van niet-ingezetenen tot deze 
markt vergemakkelijkte en het aantal toegelaten fi-
nanciële Instrumenten aanzlenlijk verruimde, tag de  
emissie-activitelt op deze markt veel hoger dan in 
het voorafgaande jaar. 

De rente In Frankrijk daalde tot het eind van de zo-
mer onder invloed van de gunstige ontwikkeling van 
prijzen en betallngsbalans. Later deden bultenlandse 
en binnenlandse ontwikkelingen de rente weer lets 
stijgen. Ondanks spanningen die zieh af en toe 
voordeden, werden meer obligaties uitgegeven en 
de kortgeleden geopende eurofrankmarkt ontving 
een constante stroom van emissies, waaronder de  
eerste emissle tegen varlabele rente en verschll-
lende emissies van converteerbare obligaties. 

De eurosterilngmarkt en de bultenlandse ponden-
markt (bulldog-markt) hadden sterk te lijden van de  
dating der ollephjzen, die de belangstelling van bu i-
tenlandse beleggers voor in pond luidend papier be-
perkte. Zo was van emissie-actlvlteit op de bulldog-
markt — in de eerste helft van het jaar nog op rela-
tief hoog peil — in de tweede helft nauwelljks 
sprake, terwljl in het derde kwartaal geen euroster-
lingemlssles werden gelanceerd. De marktactlviteit 
werd slechts In stand gehouden door emissies te
gen variabele rente, vrljwel alle afkomstig van „buil
ding societies", en bleek daardoor aan het eind van 
het jaar toch nog aanzlenlijk groter te zijn geweest 
dan in het voorafgaande jaar. De op rulme schaal 
aangekondlgde technische hervorming van de Lon-
dense markt (de ,,Blg Bang") op 26 Oktober 1986 
bleek tot het eind van het jaar van weinig betekenis 
voor buitenlandse geldnemers. 

Zowel de euroiiremarkt als de markt voor buiten 
landse llreobligatles bleven geldnemers attractleve  
mogelijkheden van beperkte omvang bieden; op  
geen van beide markten deden zieh bijzondere  
spanningen voor. De Sterke daling van de inflatie  
deed echter de vraag naar vastrentend papier dulde-
lijk toenemen. De geringe geldvraag van private 
zijde, de verminderde inflatie en het omvangrijke 
buitenlandse overschot — reeds voor het tweede 
achtereenvolgende jaar — in Spanje leldden tot de 
verbeterIng van de voorwaarden op de binnenlandse 
obligatlemarkt. 

Een eveneens gunstige ontwikkeling van het prijs-
peil in België verbeterde ook In dat land duidelljk de 
marktvoorwaarden tot het voorjaar. De terugkerende 
onzekerheld die ook afbreuk deed aan het positieve 
effect van de getroffen stabilisatiemaatregelen, ver-
oorzaakte later in het jaar een onregelmatig rente-
verloop en de omstandigheden op de obligatlemarkt 
werden daardoor weer precair. In Luxemburg werd 
een iangdurige période van rentedaling gedurende 
de eerste helft van het jaar gevolgd door een stabili-
satie met geringere rentebewegingen. 

De geleidelijke verbeterIng van de conditles op de 
obligatlemarkt in Denemarken gedurende het voor
jaar verkeerde in zljn tegendeel toen de buiten
landse rekening van he t land zieh minder goed ont-
wikkelde. maar een strakker begrotingsbeleid kon 
de stijgende tendentle van de rendementen later in 
het jaar atthans tijdelijk stoppen. Ook in lerland 
daalden de rentevoeten eerst, om later weer scherp 
te stijgen toen onzekerheld over de wisselkoers ont-
stond tengevolge van de snelle depreciatle van het 
pond Sterling en — In mindere mate — van de dollar  
en zulks ondanks de devaluatle van de spilkoers van 
het lerse pond met 8 % ten opzichte van de andere 
E.M.S.-valuta's in augustus. Tegen het eind van het  
jaar werden de omstandigheden weer gunstiger en  
daalden de rendementen na de stabilisatie van de 
waarde van het pond sterling en na de aangekon- 
digde beperking van de financieringsbehoefte van  
de overheidssector. In Griekenland werd de markt 
krapper, terwiji de autoriteiten in Portugal de rente- 
voet geleidelijk omiaag konden brengen. 

De omvang van de emissies van Ecu-obligatles was 
met 6,6 mlljard veel geringer dan in 1985, toen deze 
9,4 mi ljard had belopen. De markt had te lijden van 
opeenvolgende depreciaties van verschillende valu
ta's die deel uitmaken van deze munteenheid. 

Vooral In het eerste kwartaal van 1986 liep de emls-
sle-actlvlteit sterk terug, daar de markt vooruitliep 
op de reeds lang verwachte algemene herschlkking 
van de valuta's binnen het E.M.S., die op 6 aprii  
plaatsvond. Daarna nam de activiteit weer toe. onbe-
roerd door de devaluatle van het lerse pond, om 
vervolgens geleidelijk af te nemen tot praktische stil 
stand in november. Mede aangetrokken door swap-
mogelijkheden hadden geldnemers de neiging zeer 
laaggeprijsde coupons aan te bieden, die door be
leggers slechts node werden aanvaard, gezlen de  
ongeveer gelljke rendementen die zij in andere valu
ta's konden bereiken. In december herstelde zieh de  
emissle-activitelt echter gedeeltelijk, vooral onder 
invloed van de hernieuwde belangstelling van Ja-
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panse en in mindere mate van Zwltserse beleggers. 
De moeilijkheden die zieh in 1986 op de Ecumarkt  
voordeden, lijken eerder een gevolg van voorbij-
gaande operationele problemen dan van structurele 
zwakte. 

Het aandeel van de V.S.-dollar op de internationale  
emissiemarkt voor obllgatles liep in het verslagjaar 
scherp terug. Dit kan niet alleen worden toegeschre-
ven aan de depreciatie van de dollar ten opzichte 
van alle andere belangrijke valuta's en de achteruit-
gang in de omvang van de emissies van, meestal in 
dollars luidende. obligaties tegen variabele rente, 
maar eveneens aan de stagnerende activiteit op de  
buitenlandse sector van de obligatiemarkt in de V.S. 
(de zogenaamde Yankee-Bond market). Een van de  
voornaamste oorzaken van deze stagnatie was on-
getwijfeld de geringe ruimte die voor buitenlandse 
emissies overbleef, omdat binnenlandse geldnemers 
het gehele jaar doo r beslag legden op een omvang-
rijk deel van deze markt voor herfinancieringsopera-
ties. Slechts aan het eind van het jaar begonnen be
leggers weer belangstelling te tonen voor buiten
landse emissies. 
De daling van het dollaraandeel in de internationale  
emissiemarkten zou nog opvallender zijn geweest, 
als zieh niet een aantal b ijzondere factoren hadden 
voorgedaan. Zo zijn bijvoorbeeld voora) in augustus 
en September obligaties uitgegegeven met coupons 
boven de marktprijs (en tegen koersen boven pari), 
die speciaal voor Japanse beleggers waren bedoeld. 
De daling werd ook gedeeltelijk gecompenseerd 
door de uitgifte van zo genaamde mortgage backed 
securities (obligaties gedekt door zakelijke zekerhe-
den) die bijna uitsluitend op de dollarmarkten zijn 

ondergebracht, waar beleggers gewend waren ge-
raakt aan deze soms zeer gecompliceerde formule. 

De activiteit op de yenmarkten is in het verslagjaar  
sterk gestagen, waardoor het marktaandeel van  
deze valuta is toegenomen. Was de emissie-activiteit  
in het voorgaande jaar nog gelijkelijk verdeeld over  
de buitenlandse markt (Samouraï-markt) en de  
euroyenmarkt, in 1986 concentreerde de activiteit 
zieh vooral op laatstgenoemde markt. Dit was gro-
tendeels een gevolg van de eenvoudiger registratie-
procedures op de euroyenmarkt. die trouwens ook 
een grotere secondaire liquiditeli heeft, en van de 
omstandigheid dat deze markt op ruimer schaal was 
geliberaliseerd. De omvang van de emissies op de 
buitenlandse obligatiemarkt liep dan ook in feite te
rug. 

De vooral door Japanse en Amerikaanse geldne
mers uitgegeven obligaties waaraan aandelenrech-
ten gekoppeld waren, vormden een van de elemen-
ten die bijdroegen tot de uiterst sterke groei van de 
buitenlandse Zwitserse markt. Ook emissies met va-
lutaopties kwamen veel voor, vooral in de eerste 
helft van het jaar, evenals trouwens emissies van.  
obligaties zonder aflossingsdatum. Bij deze laatste 
waren een aantal echte perpetuele emissies, maar 
de meeste van deze obligaties hadden coupons die 
ledere tien jaar konden worden herzien met opties 
voor vervroegde aflossing. Het grootste deel van de 
emissie-activiteit had echter betrekking op traditio-
nele obligaties, waarmee de markt in feite soms is  
overvoerd. De kracht van de Zwitserse frank bleef 
evenwel niet-ingezeten beleggers aantrekken, hoe-
wel de rentevoet op lange termijn praktisch niet ver-
anderde. 

Beroep van de Bank op de kapitaalmarkten 

De relatieve ruimte op de kapitaalmarkten, althans 
gedurende de eerste helft van het verslagjaar, en de 
daarmee gepaard gaande rentedaling hebben de 
Bank ertoe in Staat gesteld zonder al te veel moei
lijkheden grotere bedragen op te nemen op alle 
markten. In totaal heeft zij zo 6 785,5 miljoen verkre-
gen, d.w.z. een stijging met meer dan 18% ten op
zichte van 1985 (5 709,2 miljoen) en met ruim 50%  
ten opzichte van 1984 (4 360,9 miljoen). 

Het aan leningen o/g uitstaande bedrag is hierdoor 
(onder aftrek van aflossingen en na aanpassingen in 

verband met koersschommelingen) toegenomen 
met 3 438,7 miljoen. Gezien mede het saldo van de 
verlies- en winstrekening (576,5 miljoen) en het be
drag dat de Lid-Staten hebben gestört op de kapl-
taalrekenlng, is dientengevolge het totaal der midde
len van de Bank gestagen van 31 561,5 miljoen op 
31 december 1985 tot 35 860,5 miljoen op 31 de-
cember 1986. 

De Bank heeft haar middelen zonder noemenswaar-
dige moeilijkheden verkregen, afgezien van enkele 
Spanningen die zieh aan het elnd van het jaar op 
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sommige markten voordeden en he! feit, dat zij nlet 
geheel vrij was haar beroep naar goeddunken over 
de verschillende markten te verdeien, gezien de  
aard van de vraag van haar eigen geldnemers. Haar  
beroep op sommige markten zoals die van de dollar 
en de yen, hing echter nlet zozeer samen met de  
vraag van haar geldnemers. dan wel met de moge-
lijkheden om vroeger op deze markten opgenomen 
leningen vervroegd at te lessen en tegen lagere  
rente te herflnancieren. In totaal is In 1986 1 089,7 
mlljoen vervroegd afgelost, tegenover 509,6 mlljo en 
In 1985. Ongeveer 70 % van dit bedrag of 758,2 mil-
joen is hergeflnanclerd via nieuwe emissies (436,1 
miljoen) — wanneer de looptlid van de vervroegd af-
geloste lening daarvoor lang genoeg was — en de  
rest via Interbancaire arrangementen met kortere 
looptijd (322,1 miljoen). Vervroegd afgelost zijn 
vooral dollarleningen (696,7 miljoen), daar julst op 
de dollarmarkt de rente In 1986 aanzlenlljk Is ge-
daald en de beleggers hier meer genegen zijn om 
vervroegde aflossing te accepteren. Verder zijn ook 
yenleningen vervroegd afgelost, evenals — maar 
voor kleinere bedragen — lenlngen In Zwitserse 
frank, Luxemburgse frank, eurco en gulden. Daar-
naast heeft de Bank onderhandse lenlngen hergefl
nanclerd, met name yenleningen. 

Met de nodlge voorzlchtlgheld is ook in het verslag-
jaar beroep gedaan op de swaptechniek (Interest-
swap, valutaswap of gecomblneerde operatles). Dit  
heeft de Bank in staat gesteld op günstige voor-
waarden dollars tegen varlabele rente te verkrljgen, 
alsmede vastrentende middelen, zoals de Ecu en 
Franse frank, welke de Bank zocht ten behoeve van 
haar geldnemers, maar die zij op andere wljze nlet 
op aanvaardbare voorwaarden had kunnen verkrlj

gen. Net als vroeger heeft zij ook nu weer middelen 
opgenomen In valuta's die zij nlet nodig had voor 
haar actleve financiering (Canadese dollar) en heeft 
zij kunnen profiteren van tijdelijke llquldlteiten op 
bepaalde markten (openbare emissies en onder
handse plaatslngen In yen) of ook van het bestaan 
van een speclfleke vraag voor obllgatles van eerste-
rangs emittenten (dollaremlssies). 

In 1986 zijn middelen tegen variabele rente opgeno
men tot een bedrag van 540,7 miljoe n (In 1985 899,2 
mlljoen), ultsluitend In dollar. Toen in het begin van 
het Vierde kwartaal de omstandlgheden op de markt  
voor papier met varlabele rente betrekkelljk günstig  
waren, heeft de Bank voor het eerst sinds 1971 daar 
een lening uitgegeven tot een bedrag van 291,4 mll
joen. De rest van de middelen tegen vahabele rente 
is verkregen door middel van de reeds genoemde 
swapoperaties. 

Dat de Bank minder middelen tegen varlabele rente 
heeft opgenomen vioelde vooral voort uit de vermin-
derde belangstelling van haar eigen geldnemers 
voor deze middelen. Tegen vaste rente verkreeg zij 
echter 6 244,8 miljoen (5 903,8 m lljoen lenlngen, 321 
mlljoen Interbankoperatles en 20 mlljoen partlclpa-
tlecertlflcaten), dat wll zeggen 30% méér dan In 
1985 (4 810 miljoen). De Bank was In felte in ver 
stärkte mate aanwezig op de voornaamste kapltaal-
markten binnen en bulten de Gemeenschap, afge-
zlen van enkele markten waar de condlties te on-
gunstlg waren (de Yankee-markt In de V.S., bestemd  
voor bultenlandse emittenten) of waar zieh tijdelijke  
Spanningen hebben voorgedaan (Ecu en Franse  
frank tegen het elnd van het jaar). Ten aanzlen van  
marktvernleuwlngen blljft de Bank voorzlchtlgheld 

Tabel 7; Opgenomen middelen van 1982 tot 1986 ( ; 
(milj. Ecu) 

Lange en middeilange termijn Körte termijn 

Opgenomen 
middelen 

Aantai 
leningen Totaal 

Onder-
hands 

interbank-
operaties Openpaar 

Commercial 
paper 

Ecu-
deposito-

ceriificaten 

certificaten 
E.I.B. 

19^ 3 205,2 91 3 145,7 1 213,7 105,7 1 826,3 _ 59,5 
1983 3 619,4 81 3 508,4 1 130,9 62,1 2 315,4 — — 11.0 
1984 4 360.9 104 4 049,7 fi??,2 — 3 227,5 189,1 100,0 22,1 
1985 5 709,1 75 5 324,5 1 095,5 — 4 229,0 374,0 10,6 
1986 6 785.5 77 6 765,5 1 009,7 321,0 5 434.8 — — 20,0 

(1) In 1986 heett de Comm lssie van de Europ ese Gemeenschappen ui1 hoofde van h at nieuvve Instrument leninge n afgesloten voor 477.4 mifjoen. uit hoofde 
van Euratom voor 638.5 miljoen en uit hoofde van de E.G.K.S. voor 1 598,8 miljoen, d.w.z. m totaai voor 2 714.7 miljoen (wisselkoersen per 31.12.1986). 
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betrachten, maar ze heeft niet geaarzeld nieuwe 
technieken te gebrutken wanneer deze bepaalde, 
door haar gelopen risico's konden verkleinen. Zo is 
een eurosteriingiening uitgegeven, waarblj de rente 
later zou worden vastgesteld (delayed rate setting). 
HIerdoor kon de Bank zieh wapenen tegen de rente-
rislco's die voor haar verbonden zijn aan de fre

quente aanpassing van haar eigen tarieven aan de  
ontwikkelingen op de markt. De Bank streeft er  
trouwens altijd naar om middelen tegen zo gunstig  
mogelijke voorwaarden te verkrijgen en zulks voor 
bedragen met looptijden en In valuta's, die zoveel 
mogelljk overeenstemmen met de wensen van haar  
geldnemers. 

Tabe! 8: Opgenomen middelen In 1986, gespeclficeerd near valuta 

Bedrag vóór swaps 

Milj. Ecu 
Swapbedrag 

Mil). Ecu 

Bedrag na swaps 

Milj. Ecu 

VASTRENTENDE LENINGEN OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN 
Communautaire valuta's 
Ecu 827,0 12,2 + 70 897,0 13,2 
DM 859,4 12,7 859,4 12.7 
Lire 594.1 8.7 594,1 8,7 
f 515,0 7.6 515,0 7,6 
Ffr. 218,8 3,2 + 194 412.8 6,1 
£ 304,1 4,5 304,1 4,5 
Bfr. 262,6 3.9 262,6 3.9 
Luxfr. 56,5 0,8 56,5 0,8 

3 637,5 53,6 + 264 3 901.5 57,5 

Andere valuta's 
V.S. $ 1 117,4 16,5 -194 923,4 13,6 
yen 686,9 10,1 -172,8 514,0 7.6 
Zwfr. 510,5 7.5 510,5 7,5 
Can. $ 146,4 2.2 - 146,4 
Osch. 54,4 0,8 54,4 0.8 

2 515,6 37,1 -513,3 2 002,3 29,5 

Totaal 6153,1 90,7 -249.2 5 903,8 87,0 

LENINGEN TEGEN VARIABLE RENTE OP 
KORTE, MIDDELLANGE EN LANGE 
TERMIJN 
V. S. $ — (notes tegen varlabele rente) 291,4 4,3 291,4 4.3 

— (andere leningen) + 249,2 249,2 3,7 

Totaal 291,4 4,3 + 249,2 540,6 8.0 

INTERBANKOPERATIES 
V.S. $ 296,2 4,3 296.2 4,3 
Luxfr. 24,8 0,4 24,8 0,4 
Totaal 321,0 4,7 321,0 4.7 

PARTICIPATIECERTIFICATEN 
DM 20,0 0,3 20,0 0,3 

Totaai generaal 6 785,5 100,0 6 785,5 100,0 
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De communautaire valuta's namen 58,2% van het 
totale, tegen vaste rente opgenomen bedrag voor 
hun rekening of 3 946,3 miljoen (tegenover 51,5 % of 
2 942,1 miljoen in 1985), hoofdzakelijk verkregen 
door openbare emissies en onderhandse plaatsln-
gen (3 901,5 miljoen). Dit betekent een verdere ver-
sterking van de roi die deze valuta's bij de mlddelen-
voorzienlng van de Bank spelen. 

De Ecu blijft hierbij de eerste plaats innemen met 
897 miljoen. Ondanks de dalende emissierendemen-
ten en de teruglopende koers van de Ecu als gevolg 
van de waardedaling van sommige in het Ecu-pakket 
voorkomende valuta's, heeft de Bank haar aanwezig-
heid op haar traditionele markten kunnen bevestigen 
en zieh daarnaast tevens tot nieuwe markten ge-
wend. Zo is begin van het jaar e en lening van 180 
miljoen uitgegeven op de internationale Ecumarkt,  
waarvan he t welslagen een bijdrage vormde tot het 
herstel van de voordien zeer zwakke vraag. Vervol-
gens heeft ze zieh zowel tot markten in de Lid-Sta-
ten (Frankrijk en Duitsland) als tot de Japanse markt  
gewend. Evenals in 1985 heeft de Bank ook in 1986 
een te Parljs genoteerde lening gelanceerd en wel 
tot een bedrag van 300 miljoen, waarvan 250 miljoen 
is geplaatst door binnenlandse Franse banken. Tot 
de Duitse markt was een internationale emissie ge 
höht, waarvan een aanzlenlijk deel is ondergebracht 
bij Duitse beleggers. Toen Japanse beleggers be-
hoefte kregen aan een diversiflcatie van hun porte 
feuilles en daarom belangstelling kregen voor de  
Ecu, heeft de Bank een groot deel van een interna 
tionale emissie van 125 m iljoen in Japan kunnen on-
derbrengen. De rest van de vastrentende Ecumidde-
len is verkregen door onderhandse plaatsingen (122 
miljoen) en door een swapoperatie (70 miljoen). 

Het belang van de Duitse mark voor de vastren
tende middelenvoorziening van de Bank is in 1986 
sterk toegenomen (879,4 miljoen tegenover 617,1 
miljoen in 1985). Deze valuta blijft tweede commu 
nautaire valuta na de Ecu. Afgezien van een bedrag, 
verkregen door afgifte van partlcipatiecertificaten in 
het begin van het jaar, is het gehele bedrag aan DM 
verkregen door middel van vastrentende openbare 
emissies, daar het ten nadele van de onderhandse 
sector bestaande renteverschil het aangaan van zo -
genaamde „Schuldscheindarlehen" in 1986 onaan-
trekkelijk maakte. De aanhoudende vraag van de  
zijde van haar eigen geldnemers noopte de Bank tot 
een constante aanwezigheid op deze markt gedu-
rende het hele jaar; zij is er in geslaagd om bij twee 
gelegenheden tegen zeer redelijke voorwaarden 
obligaties uit te geven met een uitzonderlijke loop-
tijd van dertig jaar, waarvoor bij enkele van haar  
dienten belangstelling bestond. 

De omvangrijke kredietverlening in Itallë leidde tot 
een grote behoefte aan lires; daar ook de Italiaanse 
kapitaalmarkt zeer liquide was heeft de Bank hier  
594,1 miljoen opgenomen (1985; 342 miljoen), 
waarmee de lire de derde communautaire valuta is 
geworden. De middelen zijn vooral verkregen op de  
binnenlandse markt, waar vier openbare emissies 
zijn uitgegeven: één aan het begin van het jaar e n 
drie in het laatste kwartaal toen de rente sterk was 
teruggelopen. Evenals in het voorafgaande jaar heeft 
de Bank zieh eveneens tot de eurotlremarkt gewend 
voor een bedrag van 101,5 m iljoen. Tenslotte is op 
de binnenlandse markt nog een onderhandse lening 
geplaatst. 

In guldens luidende vastrentende middelen zijn ver
kregen tot een bedrag van 515 miljoen, hetgeen 
meer was dan in 1985 (424,3 miljoen). Het beroep 
was ongeveer gelijkelijk verdeeld tussen de onder
handse markt (269,1 miljoen) en de emissiemarkt 
(245,9 miljoen). 

In Frankrijk is aan het eind van het derde kwartaat 
een emissie gelanceerd van 218,8 miljoen , die werd 
vergemakkelijkt door de aan de Bank toegekende 
vrijstelling van bronbelasting op haar obligaties. Ver
dere middelen in Franse frank zijn verkregen door 
twee swapoperaties, zodat het totale in deze valuta 
opgenomen bedrag uitkwam op 412,8 miljoen. 

Ook op andere communautaire markten voor vast
rentende middelen Is de Bank weer actief geweest, 
zij het voor kleinere bedragen. Het beroep op de  
markt voor waarden in pond sterling Is in 1986 toe
genomen tot 304,1 miljoen (1985: 217,7 miljoen}. Al  
naar gelang de aantrekkelijkheid van de condities 
ten aanzien van looptijd en rente zijn middelen ver
kregen op de binnenlandse markt voor buitenlandse 
emissies (bulldog markt) en op de eurosterling-
markt. Gebruik makend van de liberalisatie die ge-
paard ging met de „Big Bang" heeft de Bank als  
eerste emittent op de binnenlandse markt een le
ning geplaatst via de techniek van een zogenaamde 
„bought deal" (overname van een emissie tegen 
vooraf vastgestelde voorwaarden). 

In Belgische frank zijn ongeveer evenveel vastren
tende middelen verkregen als in 1985. Op deze 
markt is een openbare emissie gelanceerd, zijn on
derhandse leningen geplaatst en zijn bankkredieten 
verkregen voor in totaal 262,6 miljoen. Met 81,4 mil
joen is het bedrag dat in Luxemburgse frank is op
genomen, meer dan verdubbeld, vooral in verband  
met de herfinanciering van vervroegd afgeloste le
ningen door middel van interbancaire operaties. 
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Middelen 

Bij de niet-communautaire valuta's nam het aan-
deel van de dollar in de vastrentende sector toe, 
met name omdat in deze valuta bankkredieten zijn 
opgenomen ter financiering van vervroegde aflossin-
gen. Zo Is In dollars 1 219,6 miljoen verkregen te-
genover 984.4 m lljoen In 1985. De dollar is voorts bIj 
twee gelegenheden gebruikt voor swaps tegen valu
ta's die tijdelijk niet te verkrijgen waren. 

De gunstige omstandlgheden op de eurodollarmarkt 
maakte de mlddelenvoorziening hier bijzonderlljk 

aantrekkelljk, maar de Bank heeft ook gepoogd aan-
wezlg te blijven op andere markten. Zo zljn vier  
openbare emissles uitgegeven op de eurodollar
markt voor in totaal 606,9 mlljoen. Dit waren net als  
In het verleden tenderemlssles of emissles via een 
traditioneei bankconsortlum. Na een afwezigheid van 
twee jaar op de binnenlandse Amerikaanse markt  
voor buitenlandse emittenten is aan het eind van het 
eerste kwartaal echter geprofiteerd van de gunstige  
omstandigheden te New York door de uitgifte van 
een lening van 225,2 mlljoen met een längere loop-
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label 9: In 1986 opgenomen middelen 
I. Leningen op lange of middellange termijn tegen vaste of variabele rente 
OPENBARE EMISSIES 

Geldsoort Bed rag 
Uitgifte waarin in nationale Bedrag Looptijd Rentevoet 

in de maand Land van uitgifte lening luidt valuta (milj.) in milj. Ecu (in jaren) % 
januarl Luxemburg Luxfr. 1 000,000 22,399 7 8,625 
januari Japan yen 30 000,000 168,344 12 6,60 
januari Duitsland DM 300,000 137,371 10 6,375 
januari Luxemburg VS $ 200,000 225,244 10 9,5625 

februari Luxemburg Ecu 180,000 180,000 7 8,625 
maart Verentgd Koninkrijk £ 25,000 40,628 10 10,50 
maart Itallë lire 150 000,000 100,675 8 12,75 
maart Luxemburg yen 25 000,000 140,286 10 6,125 
maart Verenigde Staten VS$ 200,000 225,244 12 8,25 
maart Duitsland DM 300,000 137,371 10 5,625 
maart Nederland f 300,000 121,885 10 6,50 

aprii Duitsland DM 150,000 69,081 12 5,50 
aprii Zwitserland Zwfr. 200,000 110,072 10 4,875 
mei Frankrijk Ecu 300,000 300,000 12 6,50 
mei Duitsland DM 150,000 69,081 30 5,75 
mei Luxemburg Can. $ 100,000 76,389 10 9,00 
juni Luxemburg lire 150 000,000 101,525 8 10,50 
juni Verenigd Koninkrijk £ 100,000 158,209 15 9,00 
juni Duitsland DM 300,000 138,162 10 6,125 
juni Luxemburg VS $ 250,000 266,884 10 7,75 
juli België Bfr. 4 000,000 91,075 8 7,25 

September Duitsland DM 200,000 93,115 30 6,00 
September Nederland f 300,000 123,986 15 6,00 
September Zwitserland Zwfr. 150,000 85,473 12 4,875 
September Frankrijk Ffr. 1 500,000 218,822 10 7,20 
September Italië lire 200 000,000 135,511 10 9,00 

Oktober Luxemburg VS $ 150,000 145,689 7 7,75 
Oktober Duitsland DM 300,000 143,500 10 6,125 
Oktober Italië lire 150 000,000 103,785 9 9,00 
Oktober Japan yen 40 000,000 251,458 10 6,10 
Oktober Luxemburg Ecu 125,000 125,000 7 7,75 

november Luxemburg VS $ 300,000 291,378 10 variabel 
november Zwitserland Zwfr. 175,000 103,124 15 5.125 
november Luxemburg Can. $ 100,000 69,985 5 9,50 
november Oostenrijk O.sch 800,000 54,363 10 7,00 
december Luxemburg Ecu 100,000 100,000 5 7,375 
december Luxemburg VS $ 100,000 97,126 7 7,625 
december Italië lire 200 000,000 138,381 9 9,00 
december Duitsland DM 150,000 71,750 10 6.125 
december Verenigd Koninkrijk £ 75,000 105,260 8 11,50 
december Luxemburg VS $ 100,000 97,126 7 7,625 

(41 leningen) 5 434,757 

ONDERHANDSE LENINGEN 
Geldsoort Bedrag Nominee 

waarin in nationale Bedrag Looptijd rentevoet 
Aantal lening luidt valuta (milj.) in milj. Ecu (in jaren) % 

10 f 646,000 269,120 8-15 6,45-7,125 
5 Bfr. 7 500,000 171,514 6-12 7,75-9,83 
5 Luxfr. 1 500,000 34,139 5-6 6,75-8,625 
2 VS $ 53,350 60,084 1-10 5,925-7,50 
3 Zwfr. 375,000 211,806 5-7 4,625-4,875 
2 yen 20 800,000 126,843 8-10 6,30-7,20 
3 Ecu 122,000 122,000 9-15 7,54-8,875 
1 lire 21 000,000 14,213 8 10,85 

36 1 009,719 

II. Interbankoperatles 
VS$ 
Luxfr. 

296,234 
24,799 

321,033 

III. Pa rticipatiecertificaten 
DM 19,990 

Totaai 6 785,499 
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Middelen 

tijd dan mogelijk geweest zou zijn op de eurodollar-
markt. Begin 1986 heeft de Bank door haar lenings-
condities af te stemmen op de wensen van Japanse 
beleggers — met name betaling van een halfjaarcou-
pon — teg en interessante voorwaarden een open-
bare emissie van 225,2 miljoen kunnen plaatsen in 
Japan. Daarnaast zijn bankkredleten met een loop-
tijd van minder dan vijf jaar v erkregen voor in totaal 
296,2 miljoen en zijn onderhandse leningen afgeslo-
ten voor 60,1 miljoen. 

De ruimte op de markten voor vastrentende midde
len in yen — de binnenlandse Japanse markt en de  
euroyenmarkt — Steide in staat daar 686,9 miljoen 
op te nemen, waarvan 514 m iljoen aan vastrentende 
middelen en, via swaps, 172,8 miljoen aan in dollar 
luidende middelen tegen varlabele rente. Een deel 
van de verkregen vastrentende middelen is gebruikt 
voor de vervroegde aflossing van reeds uitstaande 
leningen tot een bedrag van in totaal 217,8 miljoen. 

De in 1985 begonnen liberalisatie van de Zwitserse 
kapitaalmarkt is in het verslagjaar verder voortge-
schreden; deze in dit jaar ruime markt leverde 510,5 
miljoen {tegenover 354,8 miljoen in 1985), waarvan 
298.7 miljoen door middel van openbare emissles en 
211.8 miljoen door onderhandse plaatslngen. De  
Bank heeft in dit land gewerkt via t raditionele bank-
consortia. maar is erin geslaagd om bij tenderlenin-
gen het aantal deelnemers van deze consortia uit te  
breiden. 

Twee leningen voor In totaal 146,4 miljoen zijn in 
1986 ondergebracht op de euromarkt voor in Cana 
dese dollar luidende obligaties (1985; 80,1 miljoen); 
de opbrengst van deze leningen Is vervolgens ge-
swapt tegen andere valuta's. 

Ten slotte is voor het eerst na drie jaar weer een 
openbare emissie uitgegeven op de Ocstenrljkse 
markt voor een bedrag van 54,4 miljoen. 
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Resultaten van het boekjaar 

De resuttaten over het boekjaar 1986 zijn enerzijds 
gunstig beïnvioed door de stijging van het versohil 
tussen de posten „rente en provisle over verstrekte 
kredieten" en „rente en kosten van leningen o/g" —  
evenals in het verleben weer goeddeels het resultaat 
van het gebruik van eigen vermögen voor de kre-
dietverlening — en anderzijds negatlef beïnvioed  
door de vermindering van beleggingsopbrengsten 
onder invioed van de rentedaling. 
De ontvangsten aan rente en provisie over ver
strekte kredieten Stegen van 2 937,2 miljoen in 1985  
tot 3 197 miljoen In het verslagjaar, terwijl rente en  
kosten van leningen o/g toenamen van 2 582,6 mil
joen tot 2 713,6 miljoen. De ontvangen beheerspro-
visie bleef op vrijwel hetzelfde peil (15 miljoen te-
genover 15,6 miljoen). 
De daling van de körte en lange rentevoeten op de 
meeste markten heeft in 1986 geleid tot een lichte 
teruggang van de beleggingsopbrengsten van 199,5  
miljoen in 1985 tot 196,4 miljoen in het verslagjaar. 
Ook het saldo van de overige baten en lasten is te  
ruggelopen en wel van 38 miljoen tot 22,1 miljoen 
Oorzaken hiervan waren enerzijds de dalende rente  
die gedurende het grootste deel van het jaar de mo 
getljkheden beperkte om eigen obligaties In te ko  
pen en anderzijds de dalende koersen op sommige  
markten aan het eind van het Vierde kwartaal, die bi 

afsluiting van de jaarrekeningen aanleiding gaven tot 
boekverliezen. 

Na afboeking van koersverschillen, afschrijving op 
emissiekosten en afiossingspremies ad 69,1 miljoen, 
afschrijving op gebouwen en inventaris ad 4,9 mil 
joen, afboeking van een bedrag van 2,3 miljoen 
voortvioeiend uit de herwaardering van het eigen  
vermögen van de Bank, voor zover de waarde daar-
van niet is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de 
Statuten, resteert een saldo van de verlies- en wlnst-
rekening van 576,5 miljoen tegenover 515,8 miljoen 
in 1985. 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad 
van Gouverneurs voor te stellen het koersverschil 
van 2,3 miljoen, ontstaan door de herwaardering op 
31 decomber 1986 van het eigen vermögen van de 
Bank, voor zover de waarde daarvan n iet is aange
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, af te 
boeken van de voorziening voor koersschommelin-
gen van de Ecu en het bedrijfsresultaat over het 
boekjaar 1986 ad 579 miljoen over te boeken naar 
de aanvullende reserve. 

Het baianstotaal beliep op 31 december 1986  
40 720,9 miljoen tegenover 35 092,1 miljoen op 31  
december 1985, hetgeen een stijging met 16% impli-
ceert. 
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Bestuur en personeel 

Raad van Bewind 
Op 23 mei 1986 i s Sir Maicolm WILCOX overladen, bewindvoerder van de Bank sinds September 1981. Zij n 
grote ervaring en vakbekwaamheid maakten zijn bijdrage tot het werk van de Raad ulterst waardevol en kan 
dan ook node worden gemist. In zijn plaats heeft de Raad van Gouverneurs de Heer Α. J. Ο. RITCHIE benoemd. 
De heran P. ARLMAN, Κ. BREDAHL, J. M. GARCÌA ALONSO, J. GARCÌA VARGAS. P. MATHIJSEN, 
I. PLENDERLEITH en J. C. TRICHET hebben de raad in de loop van het verslagjaar verlaten, terwijl de heren 
D. DELL, J. A. GIRÄO en J. SAINT-GEOURS dit in 1987 hebben gedaan. In hun plaats heeft de Raad van Gou 
verneurs voor de resterende duur van hun ambtsperiode tot bewindvoerder benoemd: de hear E. JORGEN 
SEN, mevrouw E. LLEWELLYN-SMITH, de heren P. MARTINEZ MÉNDEZ, L. MORENO. M. MUNIZ DE LAS 
CUEVAS en J. de VRIES, alsmede tot plaatsvervangend bewindvoerder de heren K. BARLEBO-LARSEN en 
A. CLARK. In de plaats van de heer J. C. TRICHET Is de heer D. SAMUEL-LAJEUNESSE benoemd tot bewind
voerder; zijn opvolger als plaatsvervangend bewindvoerder Is mevrouw A. OBOLENSKY. 
De Raad van Bewind zegt de heren Arlman, Bredahl, Dell, Garcia Alonso, Garcia Vargas, Giräo, Mathljsen, 
Plenderleith, Saint-Geours en Trichet dank voor hun waardevolle bijdrage tot zijn werkzaamheden. 

Comité ter contrôle van de boekhouding 
Tijdens de jaarvergadering van 16 juni 1986 heeft de Raad van Gouverneurs de aftredende voorzitter van het 
Comité ter contrôle van de boekhouding, de heer Α. HANSEN, herbenoemd tot lid van dit comité voor de  
boekjaren 1986, 1987 en 1988. 
Tot de jaarvergadering van 1987, tljdens welke de balans en verlies- en winstrekening over 1986 zullen worden  
goedgekeurd, wordt het voorzitterschap van dit comité vervuld door de heer C. THANOPOULOS. 

Organisatle 
In het verslagjaar is verder voortgang gemaakt met de reorganisatie van de diensten van de Bank waarmee in 
1985 reeds was aangevangen, mede in verband met de toetreding van Spanje en Portugal. 
De d irectie Kredietverlening buiten de Gemeenschap is opnieuw gestructureerd en aile fasen van de afhande-
llng van projecten en het beheer van kredleten zijn thans geconcentreerd In geografische afdelingen die zijn 
gegroepeerd in drie hoofdafdelingen, te weten één voor de Middellandse-Zeelanden en twee voor de landen die 
deelnemen aan de overeenkomst van Lomé. Direct onder de directeur is een stafafdeling geplaatst ter onder-
steuning van de contrôle op de uitstaande kredieten, die zorg za! dragen voor consistentie in de analytische  
benadering van projecten. 
Met het oog op de doelmatigheld is cm operationele redenen de dienst Technische Adviseurs gehergroepeerd 
op sectoriële basis. Ten slotte Is de reorganisatie van de Studiedienst voltooid. 
De hlerult voortvloelende wijzigingen zijn reeds verwerkt in de organisatiestructuur op biz. 6 en 7. 

Interne en exteme contrôle 
In de ingewikkelder geworden economische omstandigheden blijft de Bank In alle stadia van haar activiteiten 
ervoor waken, dat haar operaties regelmatig verlopen, profljtelijk zijn en overeenstemmen met de opdracht die 
haar bij het Verdrag van Rome is verstrekt, alsmede met de overeenkomsten en protocollen die zijn aangegaan 
met landen buiten de Gemeenschap. De procedures voor de afhandeling van en contrôle op de projecten (zie  
kader) dienen te worden beschouwd in het kader van de algemene structuur van de controleorganen van de  
Bank. 
Contrôles vinden plaats op diverse niveau's, waaronder die welke volgens de Statuten onder verantwoordelijk-
heid van de Raad van Bewind en het Comité ter controie van de boekhouding vallen. Laatstgenoemd comité  
controleert of voldaa n Is aan alle statutaire formalitelten en procedures en maakt daarblj gebrulk van alle uitge-
brachte rapporten van de externe accountants en van de afdeling Interne contrôle. 

Het comité stelt het jaartljkse werkprogramma van de interne controie vast, dat wordt opgesteld in nauwe 
samenwerking met de externe accountants. Dit programma voorziet in het bijzonder In evaluering van de con-
trolestructuren en begrotingsprocedures; ook de ontwikkeling van de informatiserlng wordt op de voet ge-
volgd. 
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Bestuur en personeel 

Afhandeling van en contrôle op projecten 

Van het eerste contact tot de ondertekening van de  
financìerlngsovereenkomst 
De Bank verstrekt direct of via een financiële installing 
kredieten ter financiering van bepaalde projecten. Dit  
vioelt voort uit de haar door haar oprichters gegeven 
taak: zi] is de investehngsbank voor de Gemeenschap en 
voor de geassocieerde landen. 

Na de eerste contacten met initiatiefnemers of met de  
bemlddelende installing volgt de evaluatie van het te fi-
nancieren project. Is het project geïdentificeerd en om-
schreven, dan wordt het bestudeerd door een groep die 
meestal bestaat uit een Ingenieur, een econoom, een fi-
nancieel deskundige en een jurist. 

De voor dit onderzoek nodige gegevens worden verza-
meld in overleg met de promoteur en met name ook tij-
dens een bezoek ter plaatse; het onderzoek omvat: 

— een technisch-commerciële evaluatie ten einde de  
technische haalbaarheid van het project te onderzoeken.  
de kosten en de noodzakelijke uitvoeringstijd te ramen, 
aismede — voor industhële projecten — vast te stellen of  
het project marktvooruitzichten biedt en voldoet aan de  
regelingen ten aanzien van milieubescherming en aanbe- 
steding; 

— het economisch onderzoek beoogt de economische 
rendabiliteit van het project te ramen en vast te stellen of  
het overeenkomt met de doelstellingen van de Bank en  
de communautaire beleidslijnen; 

— het financiële onderzoek omvat de financiële toestand 
van de initiatiefnemer, de cash-flowvooruitzichten en de  
geboden garanties. Omvang van het krediet, looptijd, af-
lossingsvrije période en uitbetalingsvaluta's worden be-
paald in overleg met de initiatiefnemer. Daarbij wordt re* 
kening gehouden met zijn preferenties, de beschikbare 
kasmiddelen van de Bank en eventueel het financierings-
plan waarvan het krediet van de Bank onderdeel vormt. 

Na voltooiing van dit onderzoek wordt het project aan de  
Commissie en de betrokken Lid-Staat voor advies voor· 
geiegd. waarna de Raad van Bewind op voorstel van de  
directie een besluit neemt over de toekenning van een 
krediet. 

Kent de Bank initiatiefnemers of bemiddelende instellin-
gen goed, dankzij langdurige relaties, dan kan deze heie 
procedure eenvoudiger verlopen. Ook de zogenaamde 
globale kredieten dienen ter vereenvoudiging van de pro
cedure en zijn met name bestemd voor kleinere projec
ten, in het bijzonder die van het midden- en kleinbedrijf. 

Van de ondertekening van de financieiingsovereen· 
komst tot de laatste aflossing 

Na ondertekening van de overeenkomst kan worden be 
gonnen met uitbetaling van het krediet. Dit gebeurt, na 
de nodige verificaties. in één of meer tranches, afhanke-
lijk van de vooruitgang die met de uitvoering van het p ro
ject wordt gemaakt. 

De Bank volgt gedurende de gehele bouwperiode de uit
voering van het project, alsmede de kostenontwikkeling 
en eventueel de wijze van aanbesteding. 

Na voltooiing van het project wordt een evaluatierapport  
opgemaakt dat in hoofdzaak betrekking heeft op de tech 
nische aspecten (met inbegrip van de milieuaspecten),  
alsmede de financiële en commerciële zijde van het pro 
ject. Het rapport beoogt in het bijzonder een cijfermatige 
vergelijking tussen de gegevens. zoals die in het begin  
werden geraamd, met de feitelijke toestand na uitvoering 
van het project. 

De financiële toestand van initiatiefnemers en garanten, 
alsmede de aan het project verbonden bancaire risico's 
blijven tijdens de gehele looptijd van het krediet onder 
contrôle. 

Bij globale kredieten omvatten deze contrôles met name  
periodiek onderzoek ter plaatse en documentair onder
zoek inzake de financiële toestand van de bemiddelende 
instellingen, de condities waaronder uitbetalingen op kre
dieten plaats vinden en het gebruik dat van de uitbe-
taalde middelen is gemaakt. 

Deze contrôle op de uitvoering van projecten wordt in 
constructieve zin uitgeoefend in regelmatig contact met 
de initiatiefnemers en eventueel ook de bemiddelende in
stellingen of cofinanciers. 

Voor de kredietverlening in de Gemeenschap volgt de hoofdafdeling Toezicht uitstaande kredieten de uitvoe
ring van de projecten die voor eigen rekening of ult de middelen van het nieuwe instrument en Euratom zijn 
gefinancierd. Na afsluiting van elke operatle volgi een evaluatierapport en voor globale kredieten een versiag 
over de ult deze kredieten toegewezen bedragen. 

Voor de projecten buiten de Gemeenschap wordt teikens een eindversiag opgemaakt. Een begin is inîussen 
gemaakt met speciale evaluatleonderzoeken ex post voor een aantal projecten, ten einde hun effect diepgaand  
te analyseren en daar eventueel lering uit te trekken voor de toekomst. Deze onderzoeken worden soms ver 
riebt in samenwerking met andere geidgevers en eventueel wordt beroep gedaan op externe adviseurs. 

Personeel 

Onder de directeuren hebben zieh wijzigingen voorgedaan, daar een aantal van hen de Bank met pensioen 
heeft verlaten, enerzijds in het kader van een speciaal programma voor vervroegde uittreding en anderzijds 
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
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Bestuur en personeel 

De heer D. KIRBY heeft de directie Kredietverlening in de Gemeenschap PM2 verlaten en Is aan het hoofd van 
de hoofdafdeling Verenigd Koninkrijk, Portugal, lerland, Noordzee opgevolgd door de heer C. LETHBRIDGE.  
Deze laatste is als hoofd van de hoofdafdeling Denemarken, Duitsland en Spanje opgevolgd door de heer J. 
OLIVA MARIN. 
In de directie Kredietverlening buiten de Gemeenschap zijn de heren T. OURSIN en R. SPELLER aangesteld tot 
hoofden van de hoofdafdelingen A.C.S. I, respectievelijk A.C.S. II. De heer R. CORNEZ heeft zijn functie als  
chef van de hoofdafdeling Toezicht ultstaande kredieten met pensloen verlaten. 
In de directie Financiën en thesaurie is de heer W. THILL met pensioen gegaan; hi] is opgevolgd door de heer 
U. DAMM. 
Tot directeur van de Studiedienst is benoemd de heer H. CHRISTIE als opvolger van de heer H. LEROUX die 
eveneens met pensioen is gegaan. De hoofdafdeling Economisch onderzoek buiten de Gemeenschap heeft in 
de heer L. GENAZZINI een nieuw hoofd gekregen. De leiding van de hoofdafdeling Economisch onderzoek in 
de Gemeenschap Is toevertrouwd aan de heer M. DELEAU, terwiji de heer A. STEINHERR directeur ,,ad perso
nam" is geworden in de hoofdafdeling financieel onderzoek, waar hi) de heer D. McCLELAND als hoofd zai 
opvolgen, wanneer deze gepensioneerd wordt. 
In de directie Algemeen beheer zijn de heren H. HITZLBERGER, bijzonder directie-adviseur tot 31 mei 1987, en 
J. EQUINET gepens ioneerd en respectievelijk vervangen door de heer R. STURGES als personeelchef en door 
de heer R. ADAMS als hoofd van de hoofdafdeling Administratief beheer. 
Bij de dienst Technische adviseurs heeft de heer W. LÖWENSTEIN-LOM de Bank met pensioen verlaten. De  
heer F. BARILLI, adjunct-hoofd technische adviseurs, is belast met de coördinatie van de industriële projecten. 
Het personeel omvatte op 31 december 1986 678 personen waarvan 313 vrouwen en 365 mannen. De perso-
neelsomvang is dus in 1986 gestegen met 5 eenheden. Van de personeelsleden werkten er 46 slechts een 
gedeelte van de normale arbeidsduur. 
De Indeling van het personeel naar functiegroep was 
de laatste vijf jaar: 

Stalpersoneel Uitvoerend, secreianaais-
en technisch personeel 

m V m V 

1982 209 16 104 232 
1983 223 22 108 243 
1984 240 26 111 261 
1985 259 34 106 274 
1986 259 38 106 275 

Totaal 1986 297 (43,8%) 381 (56.2%) 

In 1986 zijn 3 404 arbeidsdagen besteed aan opieiding van het personeel. Daarnaast is aan twee leden van het 
lagere vrouwelijk personeel een studieverlof van één jaar toegekend. 
Begin 1986 is de beoordelingsprocedure voor het personeel gedeeltelijk herzien; deze herziening Is aan he t 
eind van het jaar afgesloten. Daarnaast is een begin gemaakt met een Studie over het aandeel van het presta-
tie-element in de salarisstructuur van de Bank; deze studie zaI in dit jaar worden voortgezet. 
De door het personeel verkozen vertegenwoordigers zijn geconsulteerd bij het personeelsbeleid en hebben 
actief deelgenomen aan de tenuitvoerlegging van dit beleid. 
De aanwerving van personeel uit de nieuwe Lid-Staten verloopt naar plan, zodat hun onderdanen te zijner tijd 
een redelijk aandeel zullen hebben in de personeelsomvang van de Bank. 

* * « 
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Bestuur en personeel 

Personeeisomvang en kredietverlening (1960—1986) 

Aantal 
(personeeisleden) 

Kredietverlening 
(miljoen Ecu) 

1 000 -
900 -
800 -
700 -
600 -
500 -
400 -
300 -
200 -
100 -
0 -

-8 000 

-7 000 

-6 000 

-5 000 

-4 000 

-3 000 

-2 000 

-1 000 

-0 

bedragen in prijzen 
van 1986 
bedragen in lopende 
prijzen 

aantal personeeisleden 
1960 80 81 82 83 84 85 86 

De Raad van B ewind zegt het personeel gaarne dank voor de kwaliteit van het gedurende het boekjaar ver 
richte werk, de toewijding waarmee dit is gebeurd en het aanpassingsvermogen waarvan dit personeei heeft 
biijk gegeven in een zieh voortdurend wijzigende omgevlng. 
Luxemburg, 12 mei 1987 

E. G. BRODER  
Voorzitter van de Raad van Bewind 
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Balans per 31 december 1986 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekenlngen in bijiage E 

Activa 31.12.1986 31. 12. 1985 

Door do Lid-Staten to störten kapltaal (zie bijiage A) . 

Te vorderen als bijdrage aan de reserves en voorziening (zie  
noot N) 

Kas en banken 
Direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar 1 599 240 761 
Opeisbaar na minslens één jaar 973 284 

Schatkistpapler, Wissels en schuldbrleven In portefeuille 
(zie noot Β) 
Met iooptijden tot hoogstens één jaar 251 800 316 
Met Iooptijden langer dan één jaar 599 546 399 

Vorderingen wegens leningen o/g  

Vorderingen op LId-Staten wegens kapltaalverrekenlngen 
(zie bijiage D)  

Verstrekte kredleten (zij bijiage B) 
Toegekend bedrag 36 344 373 008 
Af: nog uit te beialen 2 240 235 350 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredielen  
Wegens door derden verstrekte kredieten; 1986: 410 478 536; 
1985:512 253 660 
Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de 
Bank: 1986: 190 196 341; 1985: 223 900 583 

Terreinen en gebouwen (zie noot C)  

Te ontvangen rente en provisle  

Te ontvangen wegens in het kader van het E.M.S. voorultbetaal-
de rentesübsidies (zie noot H)  

Nog niet afgeschreven emisslekosten 371 290 530 

Nog niet afgeschreven aflossingspremles 6 991 517 

Deposito's voor de dienst der leningen o/g (zie noot D) . .. 

Diverse rekeningen (zie noot G)  

1 203 762 091 

154 123 642 

1600 214 045 

851 346 715 
458 899 455 

12 903 290 

34 104 137 658 

14 780117 

270 000 000 

41 106 263 

917155 716 

256 010 991 

378 282 047 

648 366 877 

79 846 691 
40 720 935 598 

1 362 821 758 
78033 

161 304 848 
704 400 598 

32 531 641 659 
2 305 176 694 

324 303 678 

9 224135 

1 362 899 791 

865 705 446 
91 270 285 

13121 193 

30 226 464 965 

23 055 507 

42 235 457 

850 455 142 

275 594 058 

333 527 813 

690 911 979 

46 814 611 
35 092 056 247 
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Passiva 31.12.198β 31. 12. 1985 

Kapitaal (zie bijlage A)  
Geplaalst . . . ,  
Slortingsobligo . . 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

Reservefonds (zie noot Ν)    

Aanvuliende reserve (zie noot Ν)  

Voorzlening voor koersschommellngen van de Ecu (zie noot Ν)  

Pensioenfonds van het personeel (zie noot E)  

Verschüldigd aan LId-Staten wegens kapitaalverrekeningen 
(zie bi)lage D)  

Leningen op körte termijn (zie bijiage C}  

Leningen op mlddellange en lange termijn (zie bijlage C) 
Obligatieleningen  
Andere leningen  

Aflossingspremies 

24 476 585 704 
5 785 441 716 

30 262 027 420 
9 074 707 

Diverse crediteuren (zie noot F) 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten  
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1986: 410 478 536; 
1985: 512 253 660 

Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van d e 
Bank: 1986: 190 196 341; 1985: 223 900 583 

Voorultontvangen rentesubsidies (zie noot H) 

Voor rekening van derden voorultontvangen rentesubsidies 
(zie noot H)  

Te betaien en voorultontvangen rente en provisle  

Vervalien en nog niet uttbetaalde coupons en bbllgatles 
(zie noot D)  

Diverse rekeningen (zie noot G)  

Saldo verlies· en winstrekening (zie noot N)  

820 331 636 

108 290 204 

2 595 938 276 

2 880 000 ODO  

332 206 336 

15 725159 

77 823 730 

2 780 888 

562 688 033 

30 271102127 

625 476 893 

14 780117 

928 621 840 

1 163 071 796 

648 366 877 

25 902 047 

576 4SI 479 
40 720 935 598 

14 400 000 000 
12 934 285 000 

21 403 488 331 
5 320 838116 
26 724 326 447 

11 430 363 

923 047187 

126 886 507 

1 465 715 000 

1 440 000 000 

1 000 598914 

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 789929 
35 092 056 247 

Pro memorie rekeningen 
Speciale Sectie 

In beheer ontvangen middelen 
— voor rekening van de LId-Staten  
— voor rekening van de Europese Gemeenschappen ....  

Effecten in onderpand wegens in opdracht van derden verstrekte ? 
kredieten  
Effecten in bewaarneming  

284 311 245 
8 002 808 640 

14 780117 
56 054 859 

295 986 908 
7 275 996 775 

17 560 649 
78 835 310 
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Rekeningen van de Speciale Sectie (') per 31 december 1986 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Debet 31.12.19M 31. 12. 1985 

Landen van de Gemeenschap 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Uitstaande kredleten 
— nog te betalen 132 663 166 
— uitbetaald 2 398 216 069 

Totaal (2) 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
(nieuw communautair ieningsinstrument) 
Uitstaande kredleten 
— nog te betalen 206 855 052 
— uitbetaald 4 993 510 883 

Totaal (3) 
Turtcije 
Uit middelen van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen 18 433 873 
— uitbetaald . 284 311 245 

Totaal (*) J 
Mlddellandse-Zeelanden 1 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 1 -
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen 41 078 863 
— uitbetaald 262 121 337 

303 200 000 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen 3 000 000 
— uitbetaald 5 000 000 

8 000 000 
Totaal (5) 

Afrika, Carlbtsch gebied, Stille Oceaan 
en landen en gebieden overzee 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 

Overeenkomsten van Jaoende I en II 
Uitbetaalde kredieten  
Risicodragend kapitaal, uitbetaald  

Totaal (6) 
Overeenkomsten van Lome I, II en III 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal {') 
Totaal generaal 

2 530 881 235 

100 751 997 
1236 357 

177 277 519 
241 969 997 

1 988 341 853 

382 395 392 
4 757 896 039 

1 988341 853 

5 200 365 935 

302 745118 

311200 000 

101 988 354 

419 247 516 
8 866 428 158 

5 140 291 431 

295 986 908 

79 444129 
209 555 871 
289 000 000 

3 000 000 
5 000 000 
6 000 000 

104 806 250 
1 267 760 

161 410158 
209 129 002 

295 986 908 

297 000 000 

106074 010 

370 539 160 
8 198 233 362 

Pro memorie: 
Door de Commissie verstrekte ienmgen legen bijzondere voorwaarden, waarvan de invordering door de E.E.G. is opgedragen aan de 
a) uitbetaald en nog nie! afgelost bedrag krachtens de overeenkomsten van Lome I en Ii oo3l. 12. 1986. 701 323 070; op 31^12. 1985: ^8 273 563. 
b) uitbetaald en nog niet afgelost bedrag krachtens de protocollen mei de Mlddellandse-Zeelanden op 31. 12. 1986: 93 939 289, op 31. 12. 1985. 76 767 195. 

(') De Speciale Sectie is op 27 mei 1963 ingesteld door de Raad 
van Gouverneurs; sinds zijn besluit van 4 augustus 1977 is het 
doel ervan verruimd tot het beheer van transacties die voor reke-
ning en in opdracht van derden worden verriebt. 

(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
verstrekte kredieten in het kader van de besluiten van d e Raad 

van de Europese Gemeenschappen van 29 maart 1977 (77/271/  
Euratom), 15 maart 1982 (82/170/Euratom) en 5 december 1985  
(85/537/Euraiom) betreffende de financiering van kerncentraies 
tot een bedrag van in totaal 3 miljard; 2 562 985 528 
bij: koersaanpassingen + 148 489 948 
af: aflossingen — 180 594 241 

2 530 881 235 
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Credit 31.12.1986 31. 12, 1985 

In beheer ontvangen mlddelen 
Voor rekening van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoome nergie 2 398 218 069 
Europese Economische Gemeenschap: 
— Nieuw communautair leningsinstrument 4 993 510 883 
— Flnanciele protocollen met de Middellandse-Zeelanden . , . 267121 337 
— Overeenkomsten van Jaoende I en II 101 988 354 
— Overeenkomsten van Lomé I, II en III 241 969 997 

Voor rekening van de Lid-S taten  
Totaal 

Nog te ontvangen mlddelen 
Europese Gemeenschap von Ato omenergie 132 663 166 
Nieuw communautair leningsinstrument 206 855 052 
Tweede aanvallende protocol Turkije 18 433 873 
Protocollen Middellandse-Zeelanden (leningen en risicodragend 
kapitaal) 44 078 663 
Overeenkomsten van Lomé I. II en III (risicodragend kapitaal) . . 177 277 519 

Totaal 
Totaal generasi 

8 002 808 640 
284 311 245 

8 287 119 885 

579 308 273 
8 866 428158 

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 
8198 233 362 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in  
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek- 
te kredieten in het kader van de besluiten van de Raad van de  
Europese Gemeenschappen van 16 Oktober 1978 (78/870/  
E.E.G.), 15 maart 1982 (82/169/E.E.G.) en 19 aprii 1983 (83/200/  
E.E.G.), ter bevordering van de investeringen In de Gemeen
schap (nieuw communautair leningsinstrument) en dat van 20  
januari 1981 (81/19/E.E.G.} ten behoeve van de wederopbouw 
van de in november 1980 door aardbevingen getroffen Italiaanse 
gebieden, alsmede het besluit van 14 decomber 1981 (81/1013/  
E.E.G.) ten behoeve van de wederopbouw van de in februari en  
maart 1981 door aardbevingen getroffen gebieden in Grieken-
land: 5 459 586 190 
bij: koersaanpassingen 
al: annuleringen 83 873 427 

afiossingen 287 555 914 

-I- 112 209 086 

- 371 429 341 
5 200 365 935 

{*) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en In 
opdracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering  
van projecten in Turkije: 400 215 000 
bij: koersaanpassingen -I- 10 483 980 
af: annuleringen 215 000 

afiossingen 107 738 862 -107 953 862 
302 745 118 

(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.): 

311 200 000 

(6) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek

te kredieten ter financiering van projecten in de geassocieerde 
Afrikaanse staten, Madagaskar en Mauritius en de landen en  
gebieden overzee (G.A.S.M.—LG.O.): 
— leningen tegen bijzon-

dere voorwaarden 
— risicodragend kapitaal 
bij: 
— gekapitaliseerde rente 
— koersaanpassingen 
af: 
— annuleringen 
— afiossingen 

139 483 056 
2 502 615 

1 178 272 
7 748 300 

1 573 609 
47 350 280 

141 985 671 

8 926 572 

- 48 923 889 
101 988 354 

(^) Oo rspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrek
te mlddelen 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-

tergestelde leningen 
— deelnemingen 
— converteerbare obliga-

tles 

bij: 
— gekapitaliseerde rente 
af: 
— annuleringen 
— afiossingen 
— koersaanpassingen 

428 235 000 
11 232 498 

2 499 606 441 967104 

60 371 

10514 107 
9 980 681 
2 285 171 - 22 779 959 

419 247 516 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1986 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Inkomsten 1986 1985 

Rente en provfsle over verstrekte kredieten 

Rente en provisle over beieggingen 

Beheersprovisie (zie noot I)  

Overige baten (zie noot L)  

Koersverschilien ......... 

3 196 964 589 

196 412 611 

15 033 435 

38 920 996 
Î 

Î 760 591 

2 937 209 467 

199 484 300 

15 565 292 

39 350 295 

3448 092 222 3191 609 354 

Kosten 

Administratiekosten (zie noot K)  

Rente en kosten van leningen o/g 

Afschrtjving op emissiekosten en aflossingspremies 

Overlge lasten (zie noot L) 

Afschrljvingen 
— netto aangeschafte Inventarls 
— gebouwen 

Koersverschilien 

65 021 642 

2 713 603 269 

69 062 946 

16 772 462 

3185 304 
1 1 681 000 

55 770 557 

I ̂
 2 582 625 671 

: 59 916 231 

I 1 368 962 

2 931 193 
1 667 000 

219 234 

2 869 326 623 2 704 498 848 

Bedrljfsresultaat 

Koersverschtl ontstaan door herwaardering van het eigen ver 
mögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aan-
gepast ult hoofde van artikel 7 van de Statuten (zie noot J) 

Buitengewone bate (zie noot M) 

Saldo (zie noot Ν)  

578 765 599 

- 2 314120 

576 451 479 

487 110 506 

-10213093 

-I- 38 892 516 

515 789 929 
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1986 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

1986 1985 

Herkomst der middelen 
Saldo verlies- en winstrekening  
Posten zonder gevolgen voor de liquiditeit: 
Afschrijving op gebouwen en van de netto aangesctiafte inventaris 
Afschrijving op emissiekosten en aflossingspremles  
Toeneming van de post „te betalen en vooruitontvangen rente en  
proviste"   
Toeneming van de post „te ontvangen rente en provisie" .... 

576 451 479 

4 866 304 
69 062 946 

44 706 316 
66 700 574 

515 789 929 

4 598 193 
59 916 231 

43 559 049 
83 350 025 

628 386 471 540513 377 
Overige posten: 
Opgenomen leningen 6301 189 196 5 875 566869 
Aflosslngen op verstrekte kredieten 2 269 880 430 1 851 850 634 
Door de Lid-Staten gestört kapitaai, alsmede bijdrage aan de 
reserves en voorziening 299 210 279 135 000 000 
Koersaanpassingen op verstrekte kredieten 944 269 262 2015 164 031 
Toeneming (daling) van de som der posten „Diverse crediteuren", 
„Diverse rekeningen" (passief) en „Pensioenfonds van het perso-
neei", alsmede van het saldo betreffende rentesubsidies .... 258 645 347 - 268 959 700 
Totaal 10 701 580 985 10149135 211 

Besteding der middelen 
Netto uitbetalingen op kredieten 7 091 822 385 6 397 737 379 
Aflossingen op leningen o/g 2 397 449 493 1 788 216394 
Emissiekosten en aflossingspremles  113817 180 71 345 058 
Terreinen, gebouwen en inventaris 3 737 110 2 931 193 
Koersaanpassingen op leningen o/g 832 718 651 1 807 593 508 
Toeneming van het saldo betreffende kapitaalverrekeningen met 
de Lid-Staten 6 048 563 3 335 973 
Toeneming (daling) van de post „Diverse rekeningen" (actief) . . 33 032 080 8 955 906 
Toeneming van de posten „Kas en banken" en „Schatkistpapier, 
Wissels en schuldbrieven in portefeuille"  222 955 523 86 931 612 
Totaal 10 701 580 985 10149 135 211 

Bijlage A — Overzicht van de kapitaalrekening 
per 31 december 1986 
in duizenden Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Gestort Kapiiaai 
Geplaatsi 

kapitaai Stortingsobligo (2) 
Voldaan op 
31. 12. 1986 Nog te voidoen {i) Toiaai 

Duitsiand 5 508 725 5 011 195,625 291 093,750 206 435.625 497 529,375 
Frankrijk  5 508 725 5 011 195.625 291 093,750 206 435,625 497 529,375 
Italië  5 508 725 5 011 195,625 241 312,500 256 216,875 497 529,375 
Verenigd Koninkrijk . . . 5 508 725 5 011 195,625 291 093,750 206 435,625 497 529,375 
Spanje 2 024 928 1 843 594,060 46 848,236 134 485.704 181 333,940 
België  1 526 980 1 390 237,750 76 654.687 60 087,563 136 742,250 
Nederland 1 526 980 1 390 237,750 76 654.687 60 087,563 136 742,250 
Denemarken 773154 703 917,450 38 812,500 30 424,050 69 236,550 
Griekenland 414 190 377 098,250 20 793,125 16 298,625 37 091,750 
Portugal 266 922 243 018,914 6 175,450 17 727,636 23 903,086 
lerland 193 288 175 978,900 9 703,125 7 605,975 17309,100 
Luxemburg 38 658 35 196,150 1 940,625 1 521,225 3 461,850 

Totaal 28 800 000 26 204 061.724 1 392 176,185 1 203 762.091 2 595 938,276 
{') Het geplaatste kapitaai van de Bank is met mgang van 1 lanuari 19Θ6 verhoogd van 144œ 000 000 tot 28 800 000 01X1. Deza verdublDelmg omvat een verhoging van da 

aandelen van de tien „oude" Lid-Staten, zowel als de gelijktrekking van het italiaanse aandeel met dit van Duttsland. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (besiuit van de 
Read van Gouverneurs van 11 juni 1985), alsmede de deelneming van de ..nieuwe" üd-Staten Spanje en Portugal (artikel 2 van protocol nr. ι bi( de Toetredingsakte van 
12juni 1985). 
(a) De tien üd-Staten störten 7.5% van hun aandeel m de kapitaaiverhoging, d.w.z. in totaal 908111.250 en zulks in twaalf geliike half|aarlijkse termljnen van elk  
75 675,9375 telkens op 30 aprii en 31 Oktober van de jaren 1988 tot 1993. 
(b) Daarenboven stört Italie wegens de gelijktrekking van zijn aandeel in hol kapitaai een bedrag van 16 875 en zulks in vier geiiike halfjaarlijkse termijnen van elk  
4218.75 telkens op 30 apnl en 31 okiober van de jaren 1986 en 1987. 
(c) Spanje en Portugal störten na toeireding een bedrag ad 103 379,526. overeenkomend met hun aandeel in het door de üd-Staten op 1 januari 19Θ6 gestörte kapitaai 
en zulks in vijf geiijke naif)aarii|kse termijnen van eik 20 675,9052 tussen 30 aprii 1966 en 30 aprii 1988, evenals een bedrag van 78513,75, overeenkomend met hun 
aandeel in de kapitaaiverhoging per 1 januari 1986, en zulks in twaalf geiijke halfjaarlijkse termijnen van 6 542,8125 telkens op 30 apnl en 3t Oktober van de jaren 1968 tot 
1993. 
(d) Wat het nog te störten deel betreit van de kapitaaiverhoging van 15 juni 1981 zullan de twaall üd-Staten nog 293 343.75 störten in vier halfjaarlijkse termijnen van elk  
73 335.9375 en zulks telkens op 30 aprii en 31 Oktober van de jaren 1986 en 1987. 
Het totale bedrag van 1 203 762,091 dal nog te vcidoen is, bestaat uit : de twaalf termijnen van elk 75 675,9375 sub a) ; de twee termijnen van elk 4 211·.75 sub b) : de drie  
lermijnen van elk 20 675.9052 en de twaalf termijnen van elk 6 542,8125 sub e); de twee termijnen van elk 73 335,9375 sub d). 

(2) Störung kan door de Read van Bewind worden verlangd, indien dit noodzakelijk is om aan de verplichtingen van de Bank ten opzichte van haar geldgevers te voidoen. 
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Bijiage Β — Specificatie van de kredietverlening 
per 31 december 1986 
In Ecu — zie de ποΙβη bij de jaarrekenlngen in bijiage E 

Verslrekte Nog le 
Aantal kredieten (1) (2) (3) betalen Uitbetaald % 

1. Kredleten voor projecten binnen de Gemeenschap en daarmee geillkgesteide pro|ecten eldert (*) 
Duitsland 45 942 937 327 109 821 300 833116 027 2.59 
Frankrijk 222 4 576 917 786 154 908 415 4 422 009 371 12.59 
Italië 879 14917633825 470677435 14446956390 41,05 
Verenlgd Koninkrijk 346 5 628 278 219 28 900 933 5 599 377 286 15,49 
Spanje 43 843 026 665 48 455 200 794 571465 2,32 
België 22 631 289184 46 261 493 585 027 691 1,74 
Nederland 9 179 826 936 12 793 832 167 033 104 0.49 
Denemarken 104 1 349 431 738 — 1349 431 738 3,71 
Griekenland 123 1 842 761 621 32 983 619 1 809 778 002 5.07 
Portugal 45 722 185 439 288 065 120 434 120 319 1.99 
lerland 150 2 144 987 179 114 404 807 2 030 582 372 5,90 
Luxemburg 3 35 688 301 — 35 688 301 0,10 
Elders 8 270 661 568 — 270 661 568 0,74 

Tctaal 1 999 34 085 625 788 1 307 272 154 32 778 353 634 93,78 

2. Kredleten voor projecten bulten de Gemeenschap 
Middellandse-Zeelanden 

Joegoslavië 6 288991 381 105692 496 183298885 0.79 
Egypte 10 225 202 501 98179 907 127 022 594 0.61 
Algerije 4 152 467 948 108 716 242 43 751 706 0,41 
Marokko 8 142 041 472 27 099 725 114 941 747 0.39 
Tunesië 14 114 268 693 60 202 090 54 066 603 0,31 
Syrië 5 96 243 817 60 095 000 36 148 817 0,26 
Turkije 9 82 907 933 — 82 907 933 0,23 
Jordanie 12 49 293 598 16 450 000 32 843 598 0,14 
Cyprus 3 45 392 840 22 342 118 23 050 722 0,12 
Libanon 7 28 814 688 — 28 814 688 0,08 
Malta 2 14 507 080 13 000 000 1 507 080 0,04 

AC.S.-fanden/LG.O. 
Ivoorkust 21 113 155 936 50 012 828 63 143 108 0,31 
Kameroen 13 109 569 525 37 546 485 72 023 040 0,30 
Kenya 11 76839223 25516794 51322429 0.21 
Nigeria 3 72 517 535 30 577 000 41940 535 0,20 
Papua-Nieuwguinea ....... 4 63 306 963 36 362 550 26 944413 0,17 
Zaïre 2 55 894 148 50 000 000 5 894 148 0.15 
Fiji 6 51 749 337 13 485 180 38 264 157 0,14 
Trinidad en Tobago 5 38 354 547 19 107 594 19 246 953 0,11 
Zimbabwe 2 34 567 756 15 099 366 19 468 390 0,10 
Zambia 4 32 891 867 — 32 891 867 0.09 
Botswana 5 32 466 352 16 077 237 16 389115 0.09 
Senegal 4 30193 574 — 30 193 574 0,08 
Gabon 4 29 222 481 3 829 178 25 393303 0,08 
Ghana 3 28 280 089 17 000 000 11 280 089 0,08 
Kongo 3 28149 256 23 073 285 5 075 971 0,08 
Mauritius 7 28 063 628 15 368 000 12 695 628 0.08 
Mauritanie 1 22 427 804 — 22 427 804 0,06 
Togo 4 18 925 442 — 18 925 442 0,05 
Malawi 6 17 495 826 9170 000 8 325 826 0,05 
Jamaica 2 14 003190 11 934 765 2 068 425 0,04 
Benin 1 13 500 000 13 500 000 — 0,04 
Swaziland 3 13292119 — 13292 119 0,04 
Barbados 4 13 182 721 5 097 408 8 085313 0,04 
Niger 3 11 746 289 — 11 746 289 0,03 
Guinee 2 10 491139 1414018 9077121 0,03 
Bahamas 1 8500000 8500000 — 0,02 
Nieuwcaledonië - . 2 7 943 814 — 7 943 814 0,02 
Liberia 3 7 854 959 1 201 000 6 653 959 0.02 
Nederlandse Antillen 1 7 100 000 7 100 000 — 0.02 
Burkina Faso 1 6 532 568 — 6 532 568 0,02 
West-Afrika 1 4 307194 — 4307 194 0,01 
Frans Polynesië 1 4000 000 4 000 000 0.01 
St. Lucia 1 3000 000 3 000 000 — 0.01 
Midden-Afrika 1 2600 000 2 600 000 — 0,01 
Caymaneilanden 1 2 351 734 — 2 351 734 0.01 
Belize 1 1671 065 106 000 1 565 065 0.01 
Caribisch gebied 1 1072 311 — 1 072 311 0,01 
Montserrat 1 857 322 506 930 350 392 0,01 
Tanzania 1 537 555 — 537 555 0.01 

Totaal 220 2 258 747 220 932 963 196 1 325 784 024 6,22 
Totaal generasi 2 219 36 344 373 008 2 240 235 350 34 104 137 658 100,00 
(*) Transacties krachlens artikel 18. fid 1. 2e alinea. Detreffende projecten op het Ncorse continentale plat, in Ooslennjk en in Tunesië. aismede de lancermg van geostatio-

naire teiecommunicatiesateliieten. 
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0) Geldsoorten waarin vorderlngen ult hoofde van veratrekta 
kredleten luidan: 

Geldsoorten van de LId-Staten 
Andere geldsoorten 
Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten 
Bij; nog te betalen 
op kredieten met in de flnancleringsovereen-
komst vastgelegde rente en valutasamenstel-
ling 
op kredieten met in de financieringsovereen-
komst vastgelegde rente, in door de Bank te 
kiezen valutasamenstelling 
op kredieten met open renteciausule, waarbij 
de Bank rente en valutasamenstelling kan 
kiezen 

Bedrag: 
20 708189 555 
13 395 948103 
34 104137 658 

401 430 505 

1 070 431 498 

768 373 347 
2 240 235 350 

36 344 373 008 

Vervalkalender der uitstaande kredieten (in duizenden Ecu) 
Vervalperiode Per Vervalperiode Per 

3112.1986 31.12.1985 
1987 . . . . 2319383 1986 . . . . 2 042 774 
1988 . . . . 2 634 024 1987 . . . . 2396715 
1989 ... , 3115 378 1988 . . . . 2 680 373 
1990 . . . . 3 446 759 1989 . . . . 2969 886 
1991 ... . 3 516182 1990 . . . . 3 135 069 
1992 tot 1996 .15 031 900 1991 tot 1995 .13 511 053 
1997 tot 2001 . 5 474 675 1996 tot 2000 . 5 054 661 
2002 tot 2006 713438 2001 tot 2005 696 264 
2007 tot 2013 92 634 2006 tot 2009 44 846 
Totaal . . . . 36 344 373 Totaal . . . .32 531 641 

(^) Speclflcatla van de veratrekte kredieten naar de voomaem· 
•te, erop gegeven garanties per 31 december 1986 (a) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap (en 
daarmee geliikgestelde projecten elders) 

Kredieten aan Lid-Staten of door hen 
gegarandeerd 
Kredieten aan overheidsinstellingen in 
Lid-Staten of door hen gegatandeerd . 
Kredieten aan of onder garantie van 
financiele 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
ciele instellingen) 
Kredieten onder hypothecair verband . 
Kredieten onder garantie van particu 
lière ondernemingen (met uitzondering 
van financiele instellingen) .... 
Overige  

24 983 211 147 (b-c) 

5 761 717 531 (b) 

1 279 887 396(b) 

268398 308(b) 
231 091 781 

834 554 210 
726 765 415 

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 (ar 
tikel59) 

4. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé III 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . 
Overige  

5. Kredieten toegekend krachtens de  
financiële samenwerkingsovereenkom-
sten van de E.E.G. met de landen in 
het Middeilandse-Zeegebiet 
Kredieten onder garantie van de oor-
spronkelijke zes Lid-Staten van de 
E.I.B  
Kredieten aan de deelnemende landen  
of onder hun directe of indirecte garan 
tie   

519 585 963 
16 909 055 

36 047 503 
574 542 521 (e) 

142 700 000 
8 000 000 

150 700000(e) 

Totaal 

241 301 

1 239 890 649(b) 
124Ô131ÔÔÔ 
2 25674? 220 
36 344 373 008 

(a) Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties tegelij· 
kertifd. 

(b) De door de E E G . a/gegeven bcrgtocht beliep op 31. 12. 1966 2034 585700.  
tegenover 1879042400 op 31. 12. 1985. De borgtochi is a/gegeven ter dek-
kmg van alle nsico's in verband met de uitstaande bedragen in de landen in 
het Middellandse-Zeegebied, alsmede die in Griekenland. Span/e en Portu
gal betreffende kredieten die daar zijn toegekend vóór hun toetreding toi de 
E E G en die op 31. 12. 1986 in totaal 1218054 770 beUepen. 

(c) De kredieten onder borgstellmg van de E.E.G. beUepen op 31. 12. 1986 in 
totaal6281399e. 

(d) De kredieten krachtens de overeenkomst van Jaoende II vallen onder een 
borglocht afgegeven door de zes oorspronkelijke Ud-Staten van de Bank. 

(e) De door de Ud-Staten afgegeven borgtocht ter dekking van äffe risico's in 
verband met de krachtens de overeenkomsten van Lomé uitstaande bedragen 
belopen respeciievefi/k: 
— 114 842 500 voor Lomé I; 
— 451 122700 voor Lomé //; 
— 113025000 voor Lomé III. 

(3) Oorspronkelljk bedrag van de ve rstrekte 
kredieten, berekend tegen de koersen die 
golden op de data van ondertekening van 
de betreffende overeenkomsten: 

34 085 625 788 

Bij: 
koersverschillen  

Af: 
opzeggingen en annuleringen .  
aflossingen op de hoofdsom 
aandeel van derden in kredieten 

Verstrekte kredieten .... 

46 071 409 750 

+ 2 090 623 531 
48 162 033 281 

429 929 266 
11 197 534 666 

190 196 341 
-11 817660 273 

36 344 373 008 

B. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
1. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Jaoende II 
Kredieten aan de deelnemende 
G.A.S.M,-landen of door hen gegaran
deerd 19310 800 
Overige 870 720 

2. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Lomé I 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.- 
landen of door hen gegarandeerd . .  
Overige  

20 181 520(d) 

265 045 824 
8145 405 

273 191 229 (d) 

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, 1986 72 000 000 000  
— niet te boven mag gaan, bedroeg op deze datum: 
uitstaande kredieten  

garanties: 
wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten  
wegens door derden verstrekte kredieten . .  
wegens deelnemingen van derden aan kre-
diettransacties van de Bank  

36 344 373008 

14 780117 
410 478 536 

190 196 341 
615 454 994 

Totaal der uitstaande kredieten en garanties . 36 959 828 002 
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Bijiage C — Overzicht van de opgenomen leningen 
per 31 december 1986 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Leningen op korte termljn 
Hoofdsom 

Gewogen gemiddeide 
Geldsoon perai. 12. 1985 perai. 12. 1986 renlevoet 

Ecu 100 000 000 100 000 000 7,50 
VS $ nominale waarde 563 109 355 467 119154 6,04 
af: netto-disconto . . - 3 726 227 — 4 431 121 

Totaal 659 363 128 562 688 033 

Leningen op mlddellange en lange termljn 
Mutelies gedurende hel boekjaar Hoofdsom per 31. 12, 19Θ6 

Hoofdsom per 
31. 12, 1985 Nieuwe leningen Ailossingen Koersaanpassingen Bedrag (^) 

Gewogen  
gemiddeide 

rentevoet Ven/altermijnen 

eurco (2) ... 73 274 260 25 385 813 573 367 + 48 461 814 8,00 1987/1989 
Ecu 1 592 948 000 827 000 000 35 349 000 — 2 384 599 000 9,45 1987/2001 
DM 5 172 461 604 859 432 715 177 391 720 293 408 388 + 6 147 910 987 7,76 1987/2016 
Ffr 1 333 905 516 218 821 573 74 713 715 32 437 081 — 1 445 576 293 12,46 1987/1997 
£ 1 116 045 947 304 097 220 79 791 971 188 681 356 1 151 669 840 11,34 1987/2004 
lire 491 801 616 594 090 972 24 049 874 22 639 215 + 1 084 481 929 11,28 1987/1996 
Bfr 718 895 733 262 588 999 50 140 909 26 676185 + 958 020 008 10,63 1987/2000 
f 2 754 646 610 514 993 056 159 644 527 147 528 905 + 3 257 524 044 8,85 1987/2004 
Deense Kr. . . 31 419 983 — — 378 865 + 31 798 848 12,00 1987/1995 
lers E . . . . 21 006 785 — — 1 394 533 — 19 612 252 11,50 1987/1995 
Luxfr 248 230 486 81 335 086 50 741 698 9 077 589 -F 287 901 463 9,65 1987/1995 
VS$ . . . . 7 812 070 061 1 705 008 813(3) 1 187 947 063 1 351 026 686 — 6 978105 125 10,52 1987/2000 
Zwfr 2 233 514 289 510 476 462 253 697 477 140 870 229 + 2 631 163 503 5,87 1987/2001 
yen 2 907 119 249 686 931 654(3) 249178 869 127 696 749 + 3 472 568 783 7,47 1987/2001 
0. sch 92 026 602 54 362 599 28 878 092 4 837 106 + 122 348 215 7,62 1987/1996 
Can. $ . . . . 124 959 706 146 374 312(3) — 31 048 702 — 240 285 316 10,48 1991/1996 

Totael .... 26 724 326 447 6 765 513 461 2 396 910 728 830 901 760 — 30 262 027 420 
Aflossings-
premies . , , 11 430 363 — 538 765 1 816 891 — 9 074 707 

Totaal generaal 26 735 756 810 6 765 513 461 2 397 449 493 832 718 651 - 30 271 102 127 

(1) Uit de onderslaande label bli|kt. welke bedragen nodig zi]n voor de atlossmgen op ientngen o/g (m duizenden Ecu) 
31. 12. 1986 31. 12 1985 

1987 ... 1930314 1986 . . . . 1 525839 
1988 .... 2 074 124 1987 .... 2 022 956 
1Θ8Θ .... 2123466 1988 . . 2 146 291 
1990 .... 3 032 730 1989 .... 2 255 025 
1991 .... 3119819 1990 . . . . 3 154 209 
1992 lot 1996 . . 15024368 1991 tot 1995 . . . . .... 13519973 
1997 tot 2001 . 2 669 973 1996 tot 2000 .... . . 1 845811 
2002 lot 2006 127 723 2001 tot 2005 .... .... 265653 
2016 .... 168 585 

Totaal 30 271 102 Tolaal 26 735 757 

(2) Een aureo is de som van bepaalde onveranderli|ke bedragen die luiden In geldsoorten van 9 Lid-Staten van de Europese Economische Qemeenschap, te weten 1 eurco 
- DM 0.9 + Ffr. 1.2 - »• £ 0. 075 + lire 80 + / 0,35 + Bfr. 4.5 + Deense kr. 0.2 + lers £ 0.0 05 + Luxfr, 0 ,5. 

(3) In 19 86 z ijn versch illende vastre ntende leningen, luidend e in yen en Can.$ , geswa pt met VS$ legen variabele renie en zijn vastr entende leningen in VS$ en Can.$. 
geswapt met vasirentende Ffr. en Ecu 

Bijlage D — Vorderingen  
op Lid-Staten en bedragen, 
verschuldigd aan LId-Staten 
wegens kapitaalverrekeningen 
perai december 1986 

In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen In bijlage E 

Toepassing van de in nool A b edoelde wisselkoersen leidt over-
eenkomstig artikel 7 van de Statuten, leden 1 en 2. tot aanpas-
sing van de bedragen die de Lid-Staten in hun eigen geldsoor
ten hebben gestört uit hoofde van hun deelneming in het kapltaal 
van de Bank. 

De door de Bank te vorderen of verschuldigde bedragen zijn de  
volgende: 

Vorderingen op: Frankrijk 4 845 230 
Italie 140 840 
Verenigd Koninkrijk 4 987 537 
Spanje 1 387 183 
Griekenland 1 319 887 
Portugal 198 711 
leriand 23 902 

12 903 290 

Verschuldigd aan: Duitsland 1900 805 
Belgie 191 171 
Nederland 523 644 
Denemarken 160 396 
Luxemburg 4 872 

2 780 888 
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Overeenkomstig het besluit van de Raad van Gouverneurs van 
30 december 1977 geschiedt de betaling van deze bedragen 
lelkens op 31 Oktober, voor zover het verschil tussen de wissel-
koers die voor de boekhouding wordt gebruikt en de koers 

die geldt voor de aanpassing, meer dan 1.5% bedraagt. Is dit  
verschil geringer dan 1,5% — in positieve of negatieve zin — 
dan blijven de aanpassingsbedragen geboekt op de niet-rente-
dragende aanpassingsrekeningen. 

Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 december 1986 — in Ecu 

Moot A — De belangrijkste waarderingsgrondslagen 

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 
£ 0,0878 Luxfr. 0,14 
Ffr. 1,31 Deense kr. 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 eveneens toegepast bij de omrekening 
van alle andere valuta's die de Bank bij haar werkzaamheden 
gebruikt; gebruikt worden niet a lleen de valuta's van de Lid-Sta
ten 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 slult 
altijd tegelijkertijd valutatermijncontracten at om de oorspronkelij-
ke valuta's in de gewenste omvang en op het gewenste moment 
weer ter beschikking te krijgen. 

Voor het opmak en van de balans per 31 december 1986 en 1985 
zijn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast: 

1 Ecu = 

Duitse mark 
Franse frank 
Pond sterling 
Italiaanse lire 
Spaanse peseta 
Belgische frank 
Nederlandse gulden 
Deense kroon 
Drachme 
Portugese escudo  
lers pond 
Luxemburgse frank 
V.S, dollar 
Zwitserse frank 
Libanees pond 
Japanse yen 
Oostenrijkse schilling 
Canadese dollar 
CPA-frank 

1986 1985 

2,0761 
6,87503 
0,724942 

1 446,19 
141,151 
43,2325 
2,34488 
7,86192 

148,526 
156,382 
0,764828 

43,2325 
1,07038 
1,73562 

98,475 
171,046 
14.6128 
1,47766 

343,752 

2,18386 
6,70474 
0,615334 

1 489,94 
136,519 
44.645 
2,46133 
7,95672 

131,200 
140,736 
0,714055 

44,645 
0,887927 
1,84023 

16,0715 
178,207 
15,3523 
1,24088 

335,237 

Bij de omrekening van de activa en de passiva van de Bank in 
Ecu kunnen verliezen of win sten ontstaan, die worden geboekt in 
hel credit of debet van de verlies- en winstrekening. Bij deze 
waardering worden niet de bedragen in aanmerking genomen, 
die van de Lid-Staten worden ontvangen of aan deze verschul-
digd zijn wegens kapitaalverrekeningen overeenkomstig artikel 7. 

2. Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 

Schatkistpapier, kasobligaties en obligaties zijn doorgaans 
gewaardeerd tegen aankoopkoers, doch niet 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 erop uitbetaalde bedrag. 

4. Terreinen en gebouwen 

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen hun aan-
schaffingswaarde, onder aftrek van gecumuleerde afschrijvingen 
(inclusief een initiële afschrijving op het gebouw Luxemburg- 
Kirchberg). De geraamde waarde van de gebouwen te Luxem
burg en Lissabon wordt over een période van dertig jaar, respec-
tievelijk vijfentwintig 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 b ij 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 personeel 

De door de Bank en het personeel gestorte bijdragen aan het 
pensioenfonds worden belegd in de activa van de Bank. Het 
fonds wordt eike drie jaar op actuariels grondslag herberekend. 

8. Belastingen 

Krachtens het protocol betreffende de voorrechten en immunitei-
ten van de Europese Gemeenschappen, voortvloelend ult artike! 
28 van het verdrag van 8 aprii 1965 tot installing 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 Β — 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 beurswaarde 
(beurswaarde 1986: 
603 208 225 
beurswaarde 1985: 
723 980 677) 

1986 1985 

590 257 476 699 818 643 
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eigen obligaties, gewaar-
deerd legen inkoopkoers . . 

Wissels en bankaccepten, 
opgenomen voor de nomina
le waarde  

12 679 401 

248 409 838 
851 346 715 

De spiitsing naar looptijd is als volgt; 

hoogstens drie maanden . . 

tussen drie en zes maanden 

tüssen zes en twaalf maan
den  

langer dan twaalf maanden 

235 174 667 

13 269 867 

3 355 782 

599 546 399 
851 346 715 

5 597 156 

160 289 647 
865 705 446 

158 907 709 

1 569 949 

827 190 

704 400 598 
865 705 446 

Noot C — Terrelnen en gebouwen 
Onder het hoofd „Terreinen en gebouwen" op de balans ver-
schijnt een bedrag van 41 106 263, dal volgendo posten omvat; 

terreinen 773 757 
resterende waarde van het gebouw Luxem
burg-Kirchberg 39 998 ODO 
resterende waarde van het gebouw Lissabon 334 506 

Noot D — Depotlto't voor lenlngen o/g 
Onder dit hoofd zijn opgenomen — met als tegenposi aan de 
creditzijde ,,Vervallen en nog niet ultbetaalde coupons en obliga
ties" — de vervallen coupons en obligaties die nog niet ter  
incasso waren aangeboden. 

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  

26 536 645 
23 576 300 
79 846 691 

1 308143 
19 500 522 
46814 611 

25 902 047 21 614 056 

Noot H — Voorultontvangon rentesubsldiot 
a) De post „vooruitontvangen rentesubsidies" betreft de rente- 
subsidies bij kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
op grond van de overeenkomsten en protocollen met de A.C.S.-
landen en de landen rond de fvliddellandse Zee, alsmede de ren
tesubsidies welke de Bank in de Gemeenschap kon toekennen 
in het kader van het E uropese 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 communauta ir leningsinstrument), alsmede van de 
verordening 79/1736/E.E.G. van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 3 augustus 1979, gewijzigd bij de veror
dening 82/2790/E.E.G. van 18 Oktober 1982. 
c) Van de in het kader van het E.M.S. ontvangen bedragen is  
een gedeelte voorgeschoten op lange termijn. Dit voorschot is  
geboekt onder het hoofd „Te ontvangen wegens in het kader van 
het E.M.S. vooruitbetaalde rentesubsidies". 

Noot E — Pensloenfonds van hat paraoneoi 
Het in de balans vermelde bedrag van 77 823 730 per 31 decem-
ber 1986 (31. 12. 1985 : 64 376 775) vertegenwoordigt het resul-
taat van de actuariele schatting der volgens het pensioenregle-
ment venvorven 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 1986, met inbegrip van 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen 13 244 630 (in 
1985: 12 081 400). 

Noot F ~ Diverte 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 .... 

1986 

361 992 044 

230 380 045 

26 067 843 

7 036 961 
625 476 893 

Noot Q ~ Diverte rekeningen 
Onder dit hoofd vallen: 
als debetpost 
woningbouwieningen en voor-
schotten aan het personeel , , 

1986 

29 733 746 

1985 

75 025 560 

184 780 227 

16 826 968 

6 204 950 
282 837 705 

1985 

26 005 946 

Noot I — Beheertprovitle 
Onder dit hoofd zijn provisiebalen opgenomen uit hoofde van het 
beheer, in het kader van d e Speciale Sectie. van voor rekening 
en risico en in opdracht van de Lid-Staten en de Europese 
Gemeenschappen verstrekte kredieten. 

Noot J — Koertvertchil ontttaan door harwaardarlng van hat 
eigen vermögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan 
niet it 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 1986 leidt tot een 
negatief herwaarderingsverschil van 2 314 120 (in 1985: negatief 
verschll van 10 213 093), Bij deze herwaardering btijft buiten 
beschouwing het netto-vermogen, voor zover luidende in de 
geldsoorten van de Lid-Staten en overeenkomende met hun in 
nationale valuta's gestorte aandelen in het kapitaal van d e Bank, 
waarop de periodieke aanpassing krachtens atlikel 7 van de Sta
tuten van toepassing is (zie bijtage D). 

Noot Κ — Adminlttratlekotten 
Onder dit hoofd zijn geboekt: 
Personeelskosten 1986 1985 
Salarissen  40 405 832 35 578 303 
Sociale voorzieningen . . , 11 211 127 9 687 397 
Ovehge  3319 099 2 243 295 

54 936 058 47 508 995 
Algemene onkosten .... 10 085 584 8 261 562 

65 021 642 55 770 557 

Op 31 december 1986 omvatte het personeel 678 personen (op 
31 december 1985; 673 personen). 
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Noot L — Overige baten en lasten 
Het hoold „Overige baterì" omvat: 

boekwinsterì op transacties met 
schatkistpapier, Wissels en 
schuldbrleven in portefeuille . . 

andere baten  

1986 

33 689 402 

5 231 594 
38 920 996 

1985 

39 229 635 
120 660 

39 350 295 

10 000 000, toe te voegen aan de voorziening voor koers-
schommelingen van de Ecu; 
het resterende bedrag van 287 612 008 toe te voegen aan de 
aanvullende reserve. 

Daar het reservefonds 10% van het geplaatste kapitaal beloopt, 
Is het bedrag ad 44 594 328 dat de twee nieuwe Lid-Staten heb-
ben gestört als bijdrage tot het saldo van de verlies- en winstre- 
kening over 1985, toegevoegd aan de aanvullende reserve. 

Het hoofd „Overige lasten" omvat: 
koersverliezen op schatkistpapier. 
Wissels en schuidbrieven in por 
tefeuille   
overige lasten:  

16 430 228 
342 234 

16 772 462 

1 235 813 
133 149 

1 368 962 

Noot M — BuKongowono bat· 

De buitengewone bate in 1985 van 38 892 516 betreft de over-
boeking van een overbodig geworden voorziening voor even-
tuele ultgaven naar de verlies- en winstrekening. 

Noot Ν — Reserves en voorziening; bestemming van het saldo 
van de verlies- en winstrekening 
De Raad van Gouverneurs bes loot op 16 juni 1986; 
— het op 1 januari 1986 aanwezige saldo van de aanvullende 

reserve over het boeken naar het res ervefonds; 
— het koersverschil ad 10 213 093, ontstaan door henrt/aarderlng 

van het eigen vermögen van de Bank, voor zover de waarde 
daarvan niet was aangepast uit hoofde van artikel 7 van de 
Statuten, af te boeken van de voorziening voor koersschom-
melingen van de Ecu; 

— het bedrijfsresuitaat over het boekjaar 1985, vermeerderd met  
een buitengewone bate, d.w.z. in totaal 526 003 022, als volgt 
te verdelen: 

228 391 014, toe te voegen aan het reservefonds dat daarmee 
10% van het geplaatste kapitaal zai bedragen; 

Overzicht vart de mutatles In de reserves en voorziening 
gedurende 1986 

Reservefonds 

Aanvullende  
reserve . . . 

Voorziening voor 
koersschomme-
lingen van de 
Ecu 

Stand per Bi)dragen van Verdelmgvan 
31.12.1965 Spanjeen hetsaldovande 

Portugal tot verlies-en wmst· 
de reserves en rekening over  

voorziening 1985en bijdrage 
OP31.12.1985 vanSpanieen 

Portugal tot 
dit saldo 

1440 000 000 124 499 975 + 1 315500 025 

1000 596 914 66 510 097 - 754 902 675 

Stand per 
31.12.1986 

14 669 916 1 268 336 

2660 000000 

332 206336 

15 725 159 
2 455 268 630 212 278 406 

- 213 093 
560 364 257 3 227 931495 

Het Kon lnkrljk Spanje en de Portugese Republiek störten in ver
band met hun toetreding een bedrag van 256 872 736, omvatten-
de hun bijdrage tot de reserves en voorziening per 31. 12. 1985,  
alsmede die tot het saldo van de verlies- an winstrekening over  
het boekjaar 1985; storting vindt plaats in vijf gelijke halfjaarlijkse 
termijnen ad 51 374 547,20 tussen 30 aprii 1988 en 30 aprii 1988.  
Op 31.12. 1986 was nog 154 123 642 te voldoen. 

De Raad van Bewind heeft besloten aan da Raad van Gouver 
neurs voor te stellen het koersverschil ad 2 314 120. ontstaan 
door herwaardering op 31 december 1986 van het eigen vermö 
gen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aange
past uit hoofde van ar tikel 7 van de Statuten, af te boeken van de  
voorziening voor koersschommelingen van de Ecu en het 
bedrijfsresultaat over het boekjaar 1986 ad 578 765 599. to e te  
voegen aan de aanvullende reserve. 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse 

De President van de Europese Investeringsbank 
Luxemburg 

Naar ons oordeel geven bijgaande financiële overzichten een 
getrouw beeld van de grootte en de samenslelling van het ver 
mögen van de Europese Investeringsbank per 31 december 
1986 en 1985, en van de resultaten over de jaren 1986 en 1985. 
alsmede van de herkomst en besteding der middelen in elk van 
deze jaren, In overeenstemmin g met algemeen aanvaarde grond-
slagen van financiële verslaggevlng, die op bestendige wijze zijn 
toegepast. Onze contrôles van deze overzichten zijn verricht Vel 
gens algemeen aanvaarde co ntrolebeginselen en omvatten der-
haive onderzoek van de administratie tot een zodanige omvang, 
en zodanige verdere controlemaatregelen als wij in de gegeven 
omstandigheden nodig oordeelden. 

De financiële overzichten waarop onze verklaring betrekking 
heeft zijn de volgende: 
Bal ans 
Rekeningen van de Speciale Sectie 
Verlies- en winstrekening 
Overzicht van de he rkomst en besteding der middelen 
Overzicht van de ka pitaalrekening Bijlage A 
Specificatie van de kredietverlening Bijlage 8 
Overzicht van de opgenomen leningen Bijlage G 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen. verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen Bijlage D 
Noten bij de jaarrekeningen Bijlage E 

Luxemburg, 20 februari 1987 PRICE WATERHOUSE 
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Baiane van de Bank per 31 december 
(miljoen Ecu) 

1958 59 

Activa 

Verstrekte kredieten 
I Beschikbare middelen 
1 Overige activa 

Passiva 

I Opgenomen leningen 
S Kapitaal, reserves en voorziening 
1 Overige passiva 

groei der verstrekte kredieten 

groei der opgenomen middelen 

infili m 11Ι1ΐ1ΐ111Ι111ι1Ι1ΐΊΐι1ιΙ1ΐΊΐ11111 
60 61 6 2 63 64 65 66 67 68 69 70 71 7 2 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
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Verkiarîng van het Comité ter contrôle van de 
boekhouding 

Het Comité dat krachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van het règlement van orde van de Europese 
Investeringsbank de regelmatigheld van de verrichtingen en van de boeken van de Bank controleert, 

— na Inzage van aile boeken en bescheiden waarvan he t Comité het voor de uitoefening van zijn mandaat 
nodig oordeelde om kennis te nemen, 

— na kennisneming van het rapport van Price Waterhouse d. d. 20 februari 1987, 

gezien het jaarversiag over 1986, de balans en de rekeningen van de Speciale Sectie per 31 december 1986,  
aismede de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Raad van 
Bewind in zijn vergadering van 12 mei 1987 zijn vastgesteld, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het règlement van orde, 

verkiaart bij deze: 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1986 hebben plaatsgevonden met inachtneming van 
de voorschriften van de Statuten en het règlement van orde, 

dat de balans, de verlies- en winstrekening en de rekeningen van de Speciale Sectie in overeenstemming zijn 
met de boekhouding en dat deze, zowel wat de activa als de passiva betreft, een juist beeld geven van de 
financiële toestand van de Bank. 

Luxemburg, 14 mei 1987 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

C. THANOPOULOS J. BREDSDORFF A. HANSEN 
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Aanvulling van de communautaire verkeersinfrastructuur is nodig  
met het cog op de voitooiing van de interne markt. Grote projecten  
in voorbereiding — zoals de Kanaaltunnel en de „train à grande  
vitesse-TGV" naar Noordwest-Europa — zullen de Bank alle 
gelegenheid bieden haar kredietverlening voor dit doe! ook in de 
toekomst verder voorl te zetten, (Foto's van boven: nieuwe 
sneiweg in Lotharingen; spoorweg in Spanje; tunnelaanleg voor 
de TGV naar West- en Zuidwest-Frankrijk). 



Historische ontwikkeling van de kredietverlening 

De kredietverlening van de Bank Is gestegen van ca. 
500 miljoen In 1972, aan de vooravond van de eerste 
uitbrelding van de Qemeenschap, tot 7,5 mlijard in 
1986, na de toetreding van Spanje en Portugal. De 

omvang van deze stijging blijft eveneens aanzienlljk 
Indien ultgedrukt In constante prijzen, hoewel het 
stijgingstempo de laatste tien jaar enigzins is terug-
gelopen, zoals blijkt ult de grafiek hieronder. 

Totaal kredietverlening (1959—1986) 

miljoen Ecu 

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 86 

In lopende prijzen 
voor eigen rekening 

In prijzen van 1986 
voor eigen rekening 

voor eigen rekening en uit 
middelen van de Speciale Sectie (^) 

voor eigen rekening en uit 
middelen van de Speciale Sectie (^) 

(M Buiten de Qemeenschap en vanaf 1979 eveneens in de Gemeenschap uil het nieuwe inslrumeni. 
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Historische ontwikkeiing van de kredietverlening 

Kredietverlening in de Gemeenschap 

Van 1982 tot en met 1986 heeft de Bank voor eigen 
rekening kredieten en garanties in de Gemeenschap 
verstrekt voor In totaal 25 015 miljoen. Hierbij komt 
nog een bedrag van 4 449 miljoen uit de middelen 
van het nieuwe Instrument. Het totale ter beschlk-
klng gestelde bedrag beloopt dus 29 464 miljoen. 

Een speclficatle van dit bedrag naar land, sector en  
economlsche doelstelling wordt gegeven in tabel 10  
(zie ook de tabellen 12 tot 14). 

De hoofdkenmerken van de activiteit gedurende de 
laatste vljf jaar waren de volgende; 

— geleldelijke sprelding van de activiteiten over alle 
LId-Staten en ult dien hoofde een relatleve daling 
van het aandeel van de kredietverlening in Italie  
(deze bedraagt desondanks nog steeds 46,5% van  
het totaal): 

— een bijzonder snelle stijging van de kredietverle
ning voor mllieubeschermlngsprojecten (1982: 63  
miljoen en 1986: 702 miljoen, zie kader op biz. 32)  
en voor projecten die de Invoering of toepassing van 
geavanceerde technologleen beogen (1982: 41 mil
joen en 1986: 574 miljoen); een geringere groei bij 
de regionale kredietverlening, die echter beslag blijft 
leggen op meer dan de helft van het totale bedrag, 
en van de kredietverlening ten behoeve van de com 
munautaire energledoelstelllngen (rulm een derde 
van het totale bedrag); 

— een groel van de kredietverlening aan de Indus
trie, de landbouw en de dienstensector, vooral wat 
betraft de afzonderlljke kredieten voor eigen reke
ning ten behoeve van grotere projecten, die 11% van 
het totale bedrag ultmaken. 

Tabet 10: Kredietverlening In de Gemeenschap van 1982 tot 1986 
Onderverdeeld naar land, sector en economische doelstelling 

(mitjoen Ecu) 
Sector Doelstellmg 

Totaal 

Industrie, 
landbouw 
diensten Energie 

Infra-
structuur 

Regionale 
ontwikkeiing 

Energie-
voorzlening 

Geavanceerde  
technologie 

en moder-
nlsering 

bedrljlsleven Milieu 

Communautaire 
infra-

structuur 

België 217,0 51,6 165,4 — 51,6 165,4 46,1 — — 
Denemarken 1 555,1 153,3 1 155,5 246,3 197,5 1 246,1 109,7 5.3 129,9 
Dultsiand 840,5 22,9 677,9 139,7 50,4 687,5 20,9 266,4 — 
Griekenland 1 929,7 523,1 396,3 1 010,2 1 909,0 533,5 20,7 231,6 41,1 
SpanjeC) 409,3 161,2 27,3 220,8 294,6 27,3 131,9 — 218,8 
Frankrijk 4 427,0 1 524,9 1 072.9 1 829,2 2 253,7 1 151,5 1 241,2 16,1 525,3 
lerland 1 323,1 193,5 294,5 835,1 1 323,1 253,2 65.6 32,6 — 
Italie 13 686.7 5 236,1 3 464,2 4 986,3 8 510,1 3 534,1 2 131,4 531,2 565,0 
Luxemburg 34,7 — — 34,7 — — — — 34,7 
Nederland 167,3 95,0 — 72,3 22,1 — 95,0 — 69,1 
Portugal ( )̂ 190,3 64,8 29,1 96,4 160,4 93,9 29,9 34,8 — 
Verenigd 
Koninkrijk 4 608,8 .535.6 2 589.3 1 484.0 2 087,0 2 582,1 150,5 323,7 113,8 
Elders 75.0 — — 75,0 — — 75,0 — 75,0 

Totaal 29 464.4 8 562,0 θ 872,4 11 030,0 16 859,5 10 274,7 4 117,9 1441,6 1772,5 

(1) KrediMMrlwling tn Spani· ·η Portugal van 1M2 tot 1986 (tot on mot 1685 : ttoun v66r tootrodingl 
(miljoen Ecu) 

Spani· 919,3 330,2 122.3 466,6 584,6 132,3 156,9 — 366,6 

Portugal 535,3 154.6 134,1 246,4 415,4 233,9 29,9 64,6 -
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Historische ontwikkeling van de kredietverlening 

Kredletverlening in de Mlddellandse-Zeelanden (1981—1986) 

miljoen Ecu 

Ο < 3 
ο 3,1-15 

Ο 15,1-50 

Ο 50,1-100 

Ο 100.1 -300 

ψ Energie 
Infraslnjctuur 

ψ Industrie 
ψ Studies 
ψ Globale kredieten 

(1) Globale kredieten in de 
Middellandse-Zeelanden 
an overeenkomstige steun 
aan ontwlkkeimgsbanken 
in de A.C S,-landen en de 
L.G.O. 

Kredietverlening in de A.C.S.-ianden en de L.G.O. 
(1976—1986; overeenkomsten van Lomé) 

2000 km 
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Historische ontwikkeiing van de kredietverlening 

Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

De kredietverlening in de Middellandse-Zeelanden 
gedurende de laatste jaren heeft voornamelijk 
plaatsgevonden ult hoofde van de tweede generatie 
financiële protocollen (zie tabe! 15). Die in Spanje en  
Portugal vóór hun toetreding is beschreven in het 
Jaarverslag 1985, biz. 109-111. 

Krachtens de overeenkomsten van Lomé en de be-
sluiten van de Raad inzake de landen en gebieden 
overzee (L.G.O.) stelt de Bank middelen ter be-
schikking in de landen in Afrika, het Caribische ge-
bied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen), respectie-
velijk de betrokken L.G.O. (zie tabel 16). In totaal Is  
daar 1 606,6 miljoen toegekend, waarvan 1 298,3 mil·  
joen In Afrika, 117,3 miljoen In het Caribische ge-
bied, 161,2 miljoen In de Stille Oceaan en 29,9 mil
joen in de L.G.O.. De Industriële kredietverlening be-
llep 1 025,7 miljoen, die voor de energievoorziening 
430,5 miljoen en de steun voor infrastructuurprojec-
ten 150,4 miljoen. 

Kredietverlening In de A.C.S.-landen (1976—1986) 

Voor eigen 
rekening 

Risicodragende 
% middelen 

100 

Onddrverdeetd naar bruto  
binnenlands produki (b.b.p.) 
der betrokken landen 

b.b.p./hoofd > VS$ 1 100 

VS $ 400 < b.b.p./hoofd 
< VS $ 1 100 

b.b.p./hoofd < VS $400 

Onderverdeeid naar sector  

Energie 

m Uijnbouw 

Infrastructuur 

Industrie en diensfen 

t 132,6  
miljoen Ecu 

420.7 
miljoan Ecu 

label 11 ; Kredietverlening van 1959 tot 1986 
(milj. Ecu) 

Binnen de Gemeenschap Suiten de Gemeenschap 

Kredieten in opdracht 
Totaal voor eigen rekening en garanties Nieuw instrument Voor eigen rekening Uit begrotingsmiddelen 

1959-1981 20 998,9 16 603,1 524,4 1 014,4 1 923,4 933,6 
(gemiddeid 
per jaar) 913.0 721.9 22,8 44,1 83.6 40,6 
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 7184,6 5 640,7 — 883,7 584,3 75,9 
1986 7 544,8 6 678,1 — 393,0 381,8 91,9 

Totaal 53 237,4 41 520,7 622,1 5 463,6 4 347,7 1283,3 
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label 12: Kredletverlening in de Gemeenschap in 1986 en van 1982 tot 1986 C) 

Onderverdeeld naar economischa doelstelling (^) 

1986 1982—1966 
Voor eigen Nieuw Voor eigen Nieuw 

Totaai rekening instrument Totaai rekening instrument 

Milj. MH|. Milj. Milj. Milj. Milj. 
Ecu % Ecu Ecu Ecu % Ecu Ecu 

Totaai 7 071,1 6 678,1 393,0 29 464,4 25 015,3 4 449.1 

Ragionale ontwikkeling 3 685,1 100,0 3 596,8 88,3 16 859,5 100,0 15466,6 1 392,9 
Belgie 46.1 1.2 46,1 51,6 0,3 51,6 
Denemarken 5.0 0,1 5,0 — 197,5 1.2 148,9 48.6 
Duitsland 25,7 0.7 25,7 — 50,4 0.3 50,4 — 
Griekenland 253,0 6,9 253,0 — 1 909,0 11,3 1 628,1 280.9 
Spanje 294,6 8,0 294,6 — 294,6 1.7 294,6 — 
Frankrijk 389,6 10,6 389,6 — 2 253,7 13.4 2165,6 88.1 
lerland 262,1 7.1 214.3 47,8 1 323,1 7.8 1 044,9 278.2 
Italie  1 826,5 49,6 1 802.2 24,2 8 510,1 50,5 7 880,0 630.1 
Nederland 18,1 0.5 18,1 — 22,1 0,1 22,1 — 
Portugal 160,4 4,3 160,4 — 160,4 1.0 160,4 — 
Verenigd Koninkrijk 403,9 11,0 387,7 16,3 2 087,0 12,4 2 020,0 67.0 

Energlevoorzianing 2 600,1 100,0 2 479,1 121,0 10 274,7 100,0 9 416,3 858,4 
Ontginning van energiebronnen in de 
Gemeenschap 1 400,9 53,9 1 400,9 — 5 978,3 58,2 5 612,2 366,1 
Waterkracht 155,8 6,0 155,8 — 516,5 5.0 516.5 — 
Kernenergie  743,4 28,6 743,4 — 3333,2 32.5 3333.2 — 
Olle- en gaswinning 501,8 19,3 501,8 — 1 839,6 17.9 1596.8 242.8 
Steenkool. bruinkool, turf — — — — 289,0 2.8 165,7 123,3 
Diversificatie van de Invoer 402,0 15,4 354,2 47.8 1 266,0 12,3 1 057.3 208,7 
Aardgas 245,1 9,4 245,1 — 1004,4 9.8 890,3 114.1 
Steenkool 156,9 6.0 109,1 47,8 261,6 2.5 167,0 94.6 
Rationeel energieverbruik 797,1 30,7 724,0 73,1 3 030,4 29,5 2 746.8 283,6 

Modemiserlng badrlifslaven . . .. 1005,5 100,0 744,0 261,5 4117,9 100,0 1 674,5 2 443,4 
Geavanceerde technotogieen .... 573,9 57,1 573,9 — 1 363,7 33,1 1 305,3 58.4 
Modernlsering en omschakeiing . . . 52,7 5.2 52.7 — 207,7 5,0 188,3 19,4 
Samenwerking van ondernemingen . . 117,3 11.7 117,3 — 180,9 4,4 180,9 — 
Investeringen van het m idden- en klein-
bedrijf 261,5 26.0 — 261,5 2 365,6 57,5 — 2 365,6 

Milieu — cultureei erfgoed . . . 701,7 100,0 701,7 — 1441,6 100,0 1 299,3 142,3 
Luchtvervuiling 250,1 35,6 250,1 — 250,1 17,4 250,1 
Water- en bodemvervuiling . . . . 310,1 44,2 310,1 — 1 006,7 69,8 864,4 142.3 
Overige  138,1 19.7 138,1 — 174,9 12.1 174.9 — 
Cultureei ertgoed 3,4 0.5 3.4 — 9,9 0.7 9,9 — 

Communautaire Infrastructuur . . 561,5 100,0 561,5 1 772,5 100,0 1 544,6 227,9 
Vervoer  468,3 83,4 468,3 — 1 442,1 81,4 1 290,1 152,0 
Spoorwegen 135,3 24.1 135,3 — 135,3 7.7 135.3 
Autowegen  219,7 39,1 219,7 — 1046,2 59,0 894.2 152.0 
Scheepvaart 26,3 4.7 26,3 — 55,5 3.1 55.5 
Luchtvaart 87,0 15,5 87.0 — 205.1 11,6 205,1 — 
Telecommunlcatie 75,0 13,4 75.0 — 284,3 16,0 208,4 75,9 
Overige infrastrucluur 18,2 3.2 18,2 — 46.1 2.6 46,1 — 

0) Zie label 10 voof de Kredietverlening in Spanje en Portugal van 1982 tot 1986. 
(2) Som mige pfojecten beantwoorden aan meerdere doeisteiiingen tegelijkertiid; de verschiilende rubrieken kunnen dus niet bij eikaar worden opgeteld. 
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label 13; Kredletverlening in de Gemeenschap in 1986 en van 1982 tot 1986 
Onderverdeeld naar sec tor 

1986 1982—1986 

Totaal 
Voor eigen 

rekening 
Nieuw 

Instrument Totaal 
Voor eigen 

rekening 
Nieuw  

instrument 

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

Energie  2 533,4 35,8 2 442,4 91.1 9 872,4 33,5 9 125,5 746,9 

Produktle 1669,7 23,6 1 621,8 47.8 5 759,8 19,6 5 495,6 264,2 
Kernenergie  712,8 10,1 712,8 — 3 249,4 11.0 3 249,4 — 
Thermische centrales   152,1 2,2 104,3 47.8 500,6 1,7 326,0 174,6 
Waterkrachtcentrales 154,2 2,2 154,2 — 673,5 2.3 626.9 46,6 
Geothermlsche centrales en alternatie-
ve energiebronnen 109,3 1.5 109,3 — 175,1 0,6 175,1 — 
Warmte/krachtcentrales 112,8 1.6 112,8 — 112,8 0,4 112,8 — 
Gas- en ollewinning 428,5 6,1 428,5 — 972,5 3,3 972,5 — 
Vaste brandstoffen — — — — 75,9 0,3 32,9 43,0 
Transport en opsiag 234,8 3.3 234,8 _ 1 776,4 6,0 1 517,2 259,2 
Elektriciteit 113,6 1.6 113,6 — 659,9 2.2 659,9 — 
Gas en olle  121,2 1.7 121,2 — 1 116,5 3,8 857,3 259,2 
DIstrlbutie 523,2 7,4 488,7 34,6 1 304,7 4,4 1 172,3 132,4 
Elektriciteit 135,4 1.9 135,4 — 135,4 0.5 135,4 — 
Aardgas 197,1 2,8 197,1 — 748.2 2,5 650,4 97,8 
Wärmte  190,8 2.7 156.2 34,6 421,1 1.4 386,5 34,6 
Globale kredleten 105,8 1.5 97,1 3,7 1 031,6 3,5 940,5 91,1 

infrastructuur 2 621,9 37.1 2 581,4 40.5 11 030,0 37,4 9 709,3 1 320,7 

Verblndlngen 1 903,3 26,9 1 887.0 16,3 7 064,2 24,0 6 477,5 586,7 
Vervoer 1 323,7 18,7 1 307.5 16,3 4 026,6 13,7 3 729,8 296,8 
Spoorwegen 297,1 4,2 297,1 — 711.4 2.4 581.7 129.7 
Autowegen 820,6 11,6 804,4 16,3 2 647.6 9.0 2480.5 167,1 
Scheepvaart 53,0 0.7 53.0 — 154.6 0.5 154,6 — 
Luchtvaart 142,7 2.0 142.7 — 493.9 1.7 493.9 — 
Stadsvervoer 10.4 0.1 10.4 — 10.4 — 10.4 — 
Vervoarscentra — — — — 8.7 — 8.7 — 
Telecommunicatie 579,6 8,2 579,6 — 3 037,6 10,3 2 747,7 289,9 
Traditionele apparatuur 496,1 7.0 496.1 — 2 736.9 9.3 2505.4 231,5 
Satellieten en volgstations 83,4 1.2 83.4 — 300.7 1.0 242.3 58,4 
WateφroJectθn (watervoorziening en 
afvalwaterzulverlng) 359,7 5.1 359,7 — 1 769,4 6,0 1 562,9 206,5 
Overige infrastructuur 185,5 2,6 161,2 24,2 1 494,9 5,1 998,8 496,1 
Woningbouw — — — — 226,9 0.8 127,0 99,9 
Overheidsgebouwen 18,2 0,3 18,2 — 203.1 0.7 37,4 165,7 
Land-enbosbouwvoorzieningen . . . 41,4 0.6 41,4 — 261,1 0.9 213,8 47,3 
Samengestelde projecten 125,9 1,8 101,6 24,2 803,9 2,7 620,6 183,3 
Globale kredieten 173,5 2.5 173,5 — 701,4 2,3 670,0 31,4 

Industrie, landbouw, diensten . . 1 915,8 27,1 1654,3 261,5 8 562,0 29,1 6180,6 2 381,4 

Industrie 904,6 12,8 904,6 — 2 744,6 9.3 2 728,7 15,9 
Mijnbouw 15,7 0,2 15,7 — 15,7 0.1 15,7 — 
Metallurgie  8.8 0,1 8,8 — 47.5 0.2 47,5 — 
Bouwmaterialen — — — — 165,0 0,6 158,2 6,8 
Glas en aardewerk 43,7 0.6 43,7 — 107,0 0.4 107,0 — 
Chemische Industrie (') 232,8 3.3 232,8 — 503,7 1.7 503,7 — 
Metaal- en machine-Industrie .... 128,7 1.8 128,7 — 320,6 1,1 320,6 — 
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieel 165,1 2,3 165,1 — 774,6 2,6 769,2 5.4 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  243,2 3.4 243,2 — 452,2 1.5 452,2 — 
Voedingsmiddelen 10,4 0.1 10,4 — 129,0 0.4 129,0 — 
Textiel en leer 13,2 0.2 13,2 — 59,2 0,2 59,2 — 
Papierpulp, papier en drukkerij . . . 25,4 0.4 25,4 — 82,8 0,3 82,8 — 
Rubber en kunststof verwerkende indus
trie  13,5 0,2 13,5 — 40,8 0.1 40,8 — 
Overige verwerkende industrie . . . — — — — 3,2 — 32 — 
Bouwnijverheld  4.2 0,1 4,2 — 43,3 0,1 39,6 3.7 
Landbouw, bosbouw, vlsserij . . . 5,4 0.1 5.4 — 5,4 — 5.4 — 
Diensten  50,6 0.7 50,6 — 128,2 0.4 128,2 — 
Toerisme  11,9 0.2 11,9 27,8 0,1 27,8 
Onderzoek en ontwikkeling .... 21,8 0.3 21,8 25,5 0,1 25,5 
Overige diensten  16,9 0,2 16,9 74,9 0,2 74.9 
Globale kredieten  955,2 13,5 693,7 261,5 5 683,8 19,2 3 318,3 2 365,5 

Totaal  7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 29 464,4 100,0 25 015,3 4 449,1 

(1) Met inbegrip van de aardolieraffinage. 
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label 14: Toewijzlngen uit globale kredieten In de Qemeenschap In 1986 en van 1982 tot 1986 

Tabe! 14.1: Overzicht 

19Θ6 1962—1986 

Totaal Voor eigen rekening Nieuw instrument Totaal Voor eigen rekening Nieuw instrument 

Aantal 
Mil], 
Ecu Aantal 

Milj. 
Ecu Aantal 

Mill. 
Ecu Aantal 

Milj. 
Ecu Aantal 

Milj. 
Ecu Aantal 

Mil]. 
Ecu 

Regionale ontwikkeling . . 2 353 663,9 2 353 663,9 __ 11 102 3 320,7 11 099 3 292,2 3 28,5 
Energievoorziening . . , . 180 218,8 164 198,5 16 20,2 1 142 979,2 915 900,2 227 79,0 
Geavanceerde technologieën 14 43,6 14 43,6 — — 26 88,6 26 88,6 — — 
Midden- en kleinbedrijf , . 1 368 304,1 — — 1 368 304,1 8 223 2 117,9 — — 8 223 2117,9 
Milieu 15 36,7 15 36,7 — — 15 36,7 15 36,7 — — 

Totaal 3930 1 267,0 2 546 942,7 1384 324,3 20 508 6 543,1 12 055 4 317,7 8453 2 225,4 
waarvan: industrie . , . . 3 569 1 023,6 2 204 720,4 1 365 303,2 18214 5 436,2 9 960 3 301,5 8 254 2134,7 

infrastructuur . . 361 243,4 342 222,3 19 21.1 2 294 1 106,9 2 095 1 016,2 199 90,7 

Tabe! 14.2; Toewijzlngen ult globale kredieten In de Gemeenschap voor de energlevoorzlening, geavanceerde technologleën, het 
midden- en klelnbedrijf en het milieu 

1986 

Voor eigen rekenmg Nieuw instrument Voor eigen rekening 

1982—1986 

Nieuw instrument 

Mill. Mil|. Milj. Mil]. 
Aantal Ecu Aantal Ecu Aanial Ecu Aantal Ecu 

ENERGIEVOORZIENING 
Denemarken — 4 8,6 
Duitsland 2 8,1 — — 2 8.1 — — 
Griekenland — — — — 9 6,8 — — 
Frankrijk 15 13,7 — — 258 177,0 167 36,4 
lerland — — — — 7 1.4 — — 
Italie  . . 147 176,7 16 20,2 635 698,4 60 42,6 

Totaal 164 198,5 16 20,2 915 900,2 227 79,0 
waan/an: Indus trie 80 90,8 — — 507 426,8 34 17,7 

inlrastructuur 84 107,7 16 20,2 408 467,4 193 61,3 

MODERNISERING BEDRIJFSLEVEN 
Geavancaarde tachnologiaan 
Frankrijk — — — — 8 29,2 — — 
Italie  14 43,6 — — 18 59,4 — — 
Midden- en klelnbedrijf 
Denemarken — — 131 45,3 — — 381 111,0 
Griekenland — — 30 3,0 — — 47 19.1 
Spanje — — 11 3,9 — — 11 3,9 
Frankrijk — — 631 81,6 — — 5 065 807,4 
Italie  — — 564 169,9 — — 2 480 1 136,4 
Verenigd Koninkrijk — — 1 0,4 — 239 40,1 

Totaal 14 43,6 1 368 304,1 26 88,6 8 223 2117,9 

MILIEU 
Duitsland 9 23,3 — — 9 23,3 — — 
Italie  6 13,4 — — 6 13,4 — — 

Totaai 15 38,7 15 36,7 
waarvan: industrie  6 13,4 — — 6 13,4 

infrastructuur 9 23,3 — — 9 23,3 — — 
(1) in Spanie en Portugal zijn m het kader van de steun vóór hun loetreding van 1982 lot 1986 de volgende bedragen uit globale kredielen toegewezen: Spanje 517 voor 

268,9 miljoen en Portugal 241 voo r 102,9 m iljoen. 
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Jabel 14.3: Toewijzingen ult globale kredleten voor eigen rekenlng van de Bank In de Gemeenschap ten behoeve van de 
regionale ontwikkeling 

19Θ6 1982—1986 

Industrie Intrastructuur Industrie Infrastructuur 

Mil). Mil). Milj. Mllj. 
Aantal Ecu Aantal Ecu Aantal Ecu Aantal Ecu 

Belglö  — — — — 5 5.5 — 
Henegouwen  — — — — 3 3.9 — — 
Limburg  — — — — 1 0,9 — — 
Luik  — — — 1 0,7 
Denemarken  37 4,5 — — 131 29,6 — — 
Ten oosîen de Grote Belt 1 0,3 — — 14 2.4 — — 
Ten Westen van de Grote Bett  36 4,2 ,— — 117 27,2 — — 
Griekenland  121 26,0 — 395 223,3 6 56,3 
Aegaeische eilenden (oost)  10 0.8 — — 19 9.5 — — 
Centraal Griekenland (oost)  23 5,7 — — 82 35,5 4 48,1 
Centraal en West-Macedonie  23 7.3 — — 75 42,7 — — 
Epirus  16 2.9 — — 22 6.6 — — 
Kreta  7 2.2 — — 27 18,6 — 
Multiregionaal  — — — 14 36,1 1 4.2 
Oost-Macedonië  7 1,2 — 29 13,0 
Peloponnesus-Centraal Griekenland (west) 20 2.7 — — 68 26,9 — — 
Thessalië  8 2.2 — — 38 26,6 1 4.0 
Thracië  7 1.1 — — 21 7,8 — 
Spanje(i)  43 16,6 19 29,2 43 16,6 19 29,2 
Andalucia  16 7.4 7 10,8 16 7.4 7 10,8 
Aragon  1 0,4 — — 1 0.4 — — 
Canaries  2 0.5 — — 2 0.5 — — 
Castina la Mancha  5 1.5 3 5.1 5 1.5 3 5.1 
Castina Leon  9 2,4 3 2.2 9 2,4 3 2.2 
Extramadura » . . 1 0,2 2 4,4 1 0.2 2 4.4 
Galicia  9 4.2 3 4,9 9 4.2 3 4,9 
Murala  — — 1 1,8 — — 1 1.8 
Frankrljk  432 69,8 214 56,5 2 942 498,7 1637 450,2 
Alsace . . 9 0,8 — 18 2,5 — — 
Aquitaine  19 2,0 39 23,0 289 43,3 213 76,9 
Auvergne  16 1.6 54 11.3 222 33,9 225 50,6 
Basse-Normandie  13 2,0 1 0.2 116 20,0 19 10,2 
Bourgogne  2 0,1 — — 2 0.1 — — 
Bretagne  88 21,9 1 0,2 468 97,4 178 55,8 
Centre  7 0,8 — — 26 3.9 3 4.4 
Ctiampagne-Ardenne  1 0,2 — — 20 2.1 9 3.1 
Corse  25 2,4 18 2.0 71 10,9 57 8,0 
Franche-Comté  9 0.9 — 10 0.9 2 0,7 
Haute-Normandie  6 1.4 — — 34 7.5 34 13.4 
Languedoc-Roussillon  29 3,3 31 3.6 203 32,3 128 36,8 
Limousin  9 1.3 7 2.5 143 18.5 72 14.1 
Lorraine  14 1.7 — 130 22,5 24 10,9 
MidI-Pyrénées  15 1.6 25 3.5 242 36,4 375 69.2 
Nord-Pas-de-Calais  23 5.7 — 209 48,1 100 31,8 
Pays de la Loire  74 12,5 12 4.7 323 54,9 84 38,6 
Picardie  6 0.6 — — 45 9.6 21 3.8 
Poitou-Charentes  20 3,7 1 0.2 220 37,3 4 2.6 
Provence-Côte d'Azur . 28 3.0 — 45 5.6 — — 
Rhône-Alpes  19 2,3 25 5,3 106 11.0 89 19,3 
lerland  15 3.3 2 0.7 654 77,9 2 0,7 
Italie  1430 440,6 14 4,8 5 050 1 825,9 17 11,6 
Abruzzi  79 24,6 13 4.8 329 141,3 13 4.8 
Basilicata  54 6,5 — 145 23,5 2 2.7 
Calabria  120 18,1 — — 329 74.9 — — 
Campania 201 76,9 — — 801 359,7 — — 
Friuli-Venezia Giulia  11 12,0 — — 69 41,6 — 
Lazio  51 22,5 — 334 213,9 — 
Marche  157 45,8 — — 477 148,5 — — 
Molise  8 5.7 — — 57 29,3 — — 
Puglia  176 38,8 1 0,02 554 152,1 1 0,02 
Sardegna  134 43,2 — — 549 132,8 — — 
Sicilia  179 39,2 — — 516 119,5 1 4.1 
Toscana  97 31,3 — — 306 101,8 — 
Trentino-Alto Adige  107 64,1 — — 278 163,7 — — 
Umbria  39 7.7 — — 245 97,9 — — 
Veneto . 17 4,3 — — 61 25.4 — 
Portugal (^)  2 1,5 — — 2 1.5 — — 
Noord-Portugal  1 1.0 — — 1 1,0 — 
MIdden-Portugal  1 0.5 — — 1 0.5 — — 
Verenigd Konlnkrìjk  24 10,4 — — 199 93,7 — 
Scotland — — — — 20 6.8 — — 
Northern . — — — — 18 17,9 — — 
North-West  6 3,3 39 7.8 
South-West  2 0.7 — — 22 9.0 — — 
Yorkshire & Humberside  2 0.6 — — 35 17,2 — — 
East Midlands 4 1.8 — — 14 7.4 — — 
West Midlands 5 1.5 — — 13 3.1 — — 
Wales  — — — — 11 5.5 — 
Northern Ireland 5 2,5 — — 27 19,0 — _ 
Totaal  2104 572,7 249 91,2 9 421 2 772,7 1 681 548,0 
(1) Alleen toewijzingen sinds de toetreding op 1.1.19Θ6. 
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label 14.4: Toewljzlngen uit globale kredieten naar sector 

1986 1982—1986 

Toiaal 
Voor aigen Nieuw 

Totaal rakening instrument 

Aantal 
Milf. 
Ecu Aantal 

Mill. 
Ecu 

Mill. 
Ecu 

Milj. 
Ecu 

Energie 92 

Produktle 23 
Elekthdteii 17 
Wärmte 1 
Gas en olie 5 
Transport en distributie 69 
Elektriciteit 6 
Wärmte 5 
Gas en olie 58 

Infraatructuur 269 

Vervoer 187 
Spoorwegen — 
Autowegen 160 
Scheepvaart 7 
Luchtvaart — 
Waterprojecten {watervoorzlenlng en afvalwaterzui-
vering) 37 
Overige infrastructuur 45 
Woningbouw 8 
Overtieidsgebouwen 6 
Samengesfelde projecten 19 
Land- en bosbouwvoorzienlngen 12 

Industrie, landbouw, diensten 3 569 

115,4 416 475,0 7,3 467,1 7,9 

19,5 
9,9 
0,4 
9.2 

95,9 
9.0 
8.8 

78.1 

122 
94 
12 
16 

294 
29 
33 

232 

103,3 
55.3 
24,1 
23.9 

371,7 
20.9 

104.2 
246.6 

1.6 
0.8 
0.4 
0.4 
5.7 
0.3 
1.6 
3.8 

100,3 
52,3 
24.1 
23.9 

366,8 
20.9 

103.8 
242,1 

3.0 
3.0 

4.9 

0.4 
4.5 

128,0 1 878 631,8 9,7 549,1 82,7 

41.6 

40,0 
1.6 

38,8 
47,6 
8.7 
5.2 

29.1 
4.6 

1 586 
7 

1544 
32 
3 

66 
226 

10 
180 
24 
12 

430,6 
8.2 

400.1 
19.8 
2.5 

105,0 
96,2 

9.4 
46,6 
35,6 

4.6 

6,6 
0.1 
6.1 
0.3 
0.1 

1.6 
1.5 
0,2 
0,7 
0.5 
0,1 

426,4 
8.2 

395,9 
19,8 
2.5 

80,2 
42,5 

2.4 
35,5 
4.6 

4.2 

4.2 

24.6 
53.7 

9.4 
44.2 
0.1 

1023,6 18 214 5 436,2 83,0 3 301,5 2 134,7 

Industrie 2 943 829,7 15 583 4 654,2 71,1 2 678,5 1 975.7 
Mijnbouw 87 11.6 379 73.7 1.1 56,1 17.6 
Metallurgie 29 21.2 162 107.6 1,6 78,6 29.0 
Bouwmaterialen 166 40,0 978 338.3 5,2 259,2 79.1 
Houtindustrie 244 57.2 1382 296.2 4.5 160.8 135.4 
Gfas en aardewerk 50 28.5 359 203.4 3.1 117.7 85.7 
Chemische industrie (') 109 80,4 729 394.4 6.0 257.1 137.3 
Metaal-en machine-industrie 55/ 143,7 3429 855.6 13.1 416.2 439.4 
Automobielindustrie en produktie van transportmate-
heel 132 42.1 559 203.1 3.1 130,5 72.6 
Elektronische en elektrotechnische industrie ... 123 56,5 736 264,4 4,0 164,2 100.2 
Voedingsmiddelen 364 122.8 2028 751.9 11,5 484,2 267,7 
Textiel en leer 269 65.9 1061 345.5 5.3 144,3 201,2 
Papierpulp. papier en drukkerij 210 55.9 1263 323.5 5.0 138.1 185,4 
Rubber en kunststof verwerkende industrie . . . 139 46,5 891 276,0 4.2 163.3 112,7 
Overige verwerkende industrie 89 21,8 439 91,2 1.4 45.4 45,8 
Bouwnijverheid 381 35.6 1 188 129,6 2.0 63,0 66,6 
Landbouw, bosbouw, visserij 67 23,4 289 127,9 1,9 126,6 1,3 
Diensten 559 170,5 2 342 654,1 10,0 496,3 157,8 
Toerisme 225 90.0 1 118 373.6 5.7 336,0 37,6 
Overige diensten 334 80.5 1224 280.5 4.3 160.3 120.2 

Totaal 3 930 1 267,0 20 508 6 543,1 100,0 4 317,7 2 225,4 

{') Mal inbagrip van da aardolieraffinage. 
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Tabe! 15; Kredietverlening in de Middeilandse-Zeelanden 

Tabe! 15.1 : Onderverdeeid naar land (̂ ) 

Voor eigen Begrotings-
Totaal rekening middelen 

Milj. Milj. Mil|. 
Ecu % Ecu Ecu 

2e generatle financléle protocollen (beëindigd eind 1986) 
Maghreb-Ianden  272,5 30,5 253,0 19,5 
Algehje  85.0 9.5 85.0 — 
Marokko  90.0 10.1 90.0 — 
Tunesië  97,5 10,9 78.0 19.5 
Machrak-Ianden  259,1 29,0 249,1 10,0 
Egypte  153.0 17.1 150.0 3.0 
Jordanië  42.1 4.7 35,1 7.0 
Libanon  — — — — 
Syrië  64,0 72 64.0 — 
Israël  40.0 4.5 40,0 — 
Rnanciële protocollen (nog van kracht) 
Malta  13,0 1,4 — — 
Cyprus 31,4 3.5 26,5 4.9 

Joegoslavië (1982—1986) 260,0 29.0 260,0 
Turkije (aanvullend protocol) 18,7 2.1 — 18,7 

Totaal  894,7 100,0 841,6 53,1 

label 15.2: Onderverdeeld naar sector 

Toawijzingen uit 
Totaal globale kredieten 

Milj. Milj. 
ECU % Aantal ECU 

Energie 224,2 25,1 

Produktie ....  
Thermische centrales  
Waterkrachtcentrales 
Transport en distributie 
Eiektriciteitsleidingen 

110,7 
58.0 
52.7 

113,5 
t13,5 

12.4 
6.5 
5.9 

12.7 
12.7 

Infrastructuur 410,0 45,8 25 4.0 

Vervoer  
Spoorwegen  
Autowegen  
Scheepvaart 
Teiecommunicatie  
Waterprojecten  
Agrarische waterprojecten . . .  
Watervoorziening en waterzuivering 
Diverse infrastructuur ....  
Globale kredieten  

296,0 
66.3 

186,7 
43,0 
13,0 
97,0 
20.0 
77.0 

4,0 

33,1 
7.4 

20.9 
4.8 
1.0 

10,8 
2.3 
8.7 

0.5 

13 

13 

1.9 

1.9 

12 2.1 

Industrie, landbouw, diensten 260,5 29,1 489 113,4 

Industrie  
Mijnbouw  
Metallurgie  
Bouwmaterialen  
Glas en aardewerk  
Chemische industrie   
Metaal- en machine-industrie  
Elektronische en elektrotechnische industrie 
Voedingsmiddelen  
Textiel en leer  
Papierpulp en papier  
Rubber en kunststof verwerkende industrie . 
Overige industrie  
Industrieterreinen en industriehallen . . . 
Landbouw, bosbouw, visserij  
Toerisme  
Overige diensten  
Globale kredieten  

55,0 

5.5 

2.5 

6.5 
47,5 

143,5 

7.8 

6.1 

0.6 

0.3 

0.8 
5.3 

16,0 

78 
3 
4 
6 
3 
7 

10 
3 

12 
16 
3 
6 
1 
4 

407 
2 
2 

72,5 
3.8 
1.7 
3.3 
4.7 
8.1 

11.3 
2.6 
8.1 

10.4 
2.2 
7.7 
0.3 
8.3 

39,9 
0.4 
0,6 

Totaal 894,7 100,0 514 117,4 

(1) Voof looptijden van protocollen en voor maximombedragen zie label 9. bladzijde 64, Jaarverslag 1985. 
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label 16; Kredietverlenìng In de landen In Afrika, het Carlblsche gebied en de Stille Oc an (A.C.S.-landen) en de 
landen en gebleden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1986 (overeenkomsten van Lomé) 

Tabe! 16.1; Onderverdeeld naar land 
(mil). Ecu) 

Tolaal Voor etgan rekening Begrotingsmiddalen 

Tolaal Lomé 1 + Ii Lomé III Totaal Lomé 1 + II Lomé III Totaal Lomé 1 + II Lomé III 

AFRIKA  1 298,32 1138,32 160,0 926,2 817,5 108,7 372,12 320,82 51,3 
West-Afrika  519,1 464,4 54.7 394,8 353,8 41.2 124,3 110,8 13,5 
Ivoorkust  133,2 109,0 24,2 127,8 103,6 24,2 5,4 5.4 — 
Nigeria  90,0 90,0 — 90,0 90,0 — — — 
Senegal  59,6 46,1 13,5 33,0 33,0 — 26,6 13,1 13,5 
Ghana  51.3 34,3 17.0 33,0 16,0 17.0 18,3 18,3 
Mauritanie  32,0 32,0 25,0 25,0 7.0 7.0 — 
Togo  28,4 28,4 — 20,7 20,7 — 7.7 7.7 
Burkina Faso .... 22,9 22,9 — 8.0 8.0 — 14,9 14,9 — 
Benin  18,3 18,3 — 13,5 13,5 — 4,8 4,8 
Niger  16,9 16,9 — 16,0 16,0 — 0,9 0,9 — 
Regionaal  16,8 16,8 — 5.0 5,0 — 11.8 11,8 — 
Guinee  14,9 14,9 — 11,9 11.9 — 3,0 3.0 
Liberia  13.4 13.4 — 10,9 10,9 — 2,5 2.5 — 
Mali  9,8 9,8 — — — — 9,8 9,8 
Kaapverdië  5.4 5,4 — — — — 5.4 5,4 — 
Guinee-Bissau .... 3.8 3.8 — — — — 3.8 3,8 
Gambia  2.4 2.4 — — — — 2.4 2.4 — 
Midden-Afrika .... 327,14 260,14 67,0 241,0 191,0 50,0 86,14 69,14 17.0 
Kameroen  133.3 133,3 — 128,3 128,3 — 5,0 5,0 — 
Zaïre  76.3 26,3 50,0 50.0 — 50,0 26,3 26.3 — 
Kongo  41,9 31,9 10,0 28,1 28,1 — 13,8 3.8 10.0 
Gabon  34,5 34,5 — 32.0 32,0 — 2.5 2.5 — 
Burundi  11.7 8.7 3,0 — — — 11.7 8.7 3.0 
Tsjaad  9.5 9.5 — — — 9.5 9.5 — 
Equatoriaalguinee . . . 6.0 2,0 4.0 — — — 6.0 2.0 4.0 
Rwanda  5.7 5,7 — — — — 5,7 5.7 — 
Centrafrika  5.1 5,1 — — — — 5,1 5.1 
Regionaal  3.1 3,1 — 2.6 2,6 — 0,5 0,5 — 
Sao Tomé en Principe 0.04 0,04 — — — — 0,04 0,04 — 
Oost-Afrika  191,6 162,6 9.0 102,9 102,9 — 88,7 79,7 9.0 
Kenya  100,7 100.7 — 97.9 97,9 — 2,8 2,8 — 
Sudan  25,7 16,7 9.0 — — — 25,7 16,7 9.0 
Tanzania  23,7 23,7 5.0 5.0 — 18,7 18,7 — 
Etiopie  13,0 13,0 — — — — 13,0 13,0 — 
Uganda  10,3 10,3 — — — — 10,3 10,3 — 
Somalia  9.8 9.8 — — — — 9.8 9.8 — 
Seychellen  4,6 4,6 — — — — 4,6 4.6 — 
Djibouti  3.3 3,3 — — — — 3.3 3.3 
Regionaal  0.5 0,5 — — — — 0,5 0,5 — 
Zuidelijk Afrika .... 260,48 231,18 29,3 187,5 170,0 17.5 72,98 61,18 11.8 
Zambia  47,4 47,4 — 42,0 42.0 5,4 5.4 
Malawi  43,0 39.0 4,0 24,5 22,0 2,5 18,5 17.0 1.5 
Zimbabwe  40,4 40.4 35.0 35,0 5,4 5.4 
Botswana  37,3 37,3 — 35,5 35,5 — 1,8 1.8 
Mauritius  35,5 17,0 18,5 31.5 16,5 15.0 4,0 0,5 3.5 
Madagaskar  26,9 23,6 3.3 — — — 26,9 23,6 3.3 
Swaziland  20,2 20,2 19.0 19,0 — 1.2 1.2 — 
Lesotho  9,6 6,1 3.5 — — — 9,6 6.1 3.5 
Comoren  0,18 0,18 — — — — 0,18 0,18 — 
CARIBISCH GEBIED 117,3 93,8 23,5 89,6 68,1 21,5 27,7 25.7 2.0 
Trinidad en Tobago . . 42,0 42,0 — 42,0 42,0 — — — — 
Jamaica 19,0 9.0 10,0 14,0 4,0 10,0 5,0 5.0 — 
Barbados  17,1 17,1 — 17.1 17,1 — — — — 
Bahamas  8,5 — 8.5 8,5 — 8,5 — — 
Guyana  7,2 72 — — — 7,2 7.2 
Sint Lucia  6.2 ^2 5,0 3,0 — 3.0 3,2 1,2 2,0 
Suriname  4,3 4,3 — — — — 4,3 4.3 
Regionaal  3,0 3,0 — 3,0 3.0 — — — — 
Sint Vincent en de — 
Grenadinen  3.0 3,0 — 2.0 — — 3.0 3,0 
Belize  2,6 2.6 — — 2.0 0.6 0,6 
Grenada  2.4 2,4 2,4 2.4 
Dominica  1.0 1,0 — — — — 1.0 1.0 — 
Sint Christofer en Nevis 1.0 1,0 — — — 1.0 1,0 — 
STILLE OGEAAN . . . 161,1 139,6 21,5 127,4 106,9 20,5 33,7 32,7 1.0 
Rapua-Nieuwguinea , . 87,6 70,6 17,0 71,9 54,9 17,0 15,7 15,7 
Fiji 64,5 60,0 4.5 55.5 52,0 3.5 9,0 8,0 1.0 
Westsamoa  3.3 3,3 — — — — 3,3 3,3 
Vanuatu  3.0 3,0 — — — — 3.0 3,0 — 
Tonga  2.3 2.3 — — — — 2.3 2,3 — 
Kiribati 0.2 0.2 — — — — 0,2 0.2 — 
Solomoneilanden . . . 0.1 0,1 — — 0,1 0.1 
Tuvalu  0.1 0,1 — — — — 0.1 0,1 — 
A.C.S.-landen totaal . . . 1576,72 1 371,72 205,0 1143,2 992,5 150,7 433.52 379.22 54.3 
LG.0  29,88 29,88 — 22,0 22,0 — 7,88 7.88 — 

Totaal gonaraal . . . . 1606,6 1401,6 205,0 1165,2 1 014,5 150,7 441,4 387,1 64,3 
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Kredietverlening In de landen In Afrika, het Carlbische gebled en de Stille 0< 
gebieden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1986 (overeenkomsten van Lomé) 
Tabel 16^: Onderverdeeld naar sector 

n (A.C.S.-landen) en de landen 

Lome Lome I en 

Totaal 
Milj. 
Ecu 

Enaigle 52,0 

Produktie 32.0 
Thermische centrales 2.0 
Waterkrachtcentraies 30,0 
Geothermische centrales — 
Gas- en oHewinning — 
Transport (elektriciteitsleidingen) 20,0 
Distributie (elektricitelt) — 

Infrastructuur 28,5 

Verbindingen 10,0 
Vervoer — 
Spoorwegen — 
Scheepvaart — 
Telecommunlcatie 10,0 
Waterprojecten (watervoorziening en afvalwaterzui-
vertng) 18,5 

Industrie, landbouw, diensten 124,5 

Industrie 93,5 
Mijnbouw 50,0 
Metallurgie — 
Bouwmaterialen 4.0 
Houtindustrie 4.5 
Glas en aardewerk — 
Chemische industrie C) 7,0 
Metaal- en machine-industrie — 
Produktie van transportmaterieel — 
Elektronische en elektrotechnische industrie ... — 
Voedingsmiddelen — 
Textiel en leer 23,5 
Papierpulp, papier en drukkerij 4,5 
Rubber en kunststof verwerkende industrie ... — 
Overige verwerkende industrie — 
Bouwnijverheid — 
Landbouw, bosbouw, visserij — 
Diensten 3.5 
Toerisme — 
Overige diensten 3,5 
Globale kredleten 27,5 
Ontwikkelingsbanken — 

Totaal 205,0 

Milj. 
Ecu 

Totaai 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 

Milj. 
ECU 

25,4 378,5 27,0 2.8 

15,6 
1.0 

14,6 

9.8 

309,5 
98.1 

169,9 
9.0 

32,5 
69,0 

22,1 
7.0 

12.1 
0.6 
2,3 
4.9 

2.2 
1.8 
0.4 

0,6 

13,9 121,9 8,7 1.5 

4,9 

9,0 

90,3 
27,2 
10.0 
17,2 
63.1 

31,6 

6.4 
1,9 
0.7 
1.2 
4.5 

2.3 

1.5 
0.5 

0,5 
1.0 

80,7 901,2 64,3 475 206.0 

45,6 
24,4 

1.9 
2.2 

3.4 

11.5 
2.2 

1.7 

1.7 
13,4 

564,8 
149.7 
31.5 
59,3 
25.2 

4.0 
54.5 
0,5 
7.3 

165,3 
42,9 

24.6 

39,5 
19.3 
20,2 

272,8 
24.1 

40.3 
10.7 
2.2 
4.2 
1.8 
0.3 
3.9 

0.5 

11.8 
3.1 

1.8 

2.8 
1.4 
1.4 

19,5 
1.7 

382 
12 
9 

13 
33 
8 

19 
30 
14 
7 

101 
50 
35 
32 
7 

12 
7 

86 
61 
25 

181,0 
7.6 
4.0 
6.0 

14.5 
5.4 

12.3 
10.8 
5.4 
3.7 

47.9 
18.8 
18.6 
14,8 

1.6 
9.6 
3,9 

21.1 
17.5 
3.6 

100,0 1401,6 100,0 483 210,3 

(«) Met inbegrip van aardotieraffinage. 
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de 

EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, Bd Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg 
Tel.: 4379-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
FacsimiieteL: 4377 04 

of tot haar Kantoren elders 

Afdeling Kredietverlening Italie  
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rome 
Tel.: 4719-1 — Telex 611130 bankeu i 
Facslmiletel.: 474 58 77 

Verbindingsbureau voor het Verenigd Konlnkrijk 
68, Pall Mall — London SW1Y5ES 
Tel.: 839 3351 —Telex: 919159 bankeu g  
Facsimiletel.: 930 9929 

Contactbureau te Lisbon 
Avenida da Liberdade, 144-156, Q° — P-1200 Lisbon 
Tel. : 32 89 89 or 32 88 48 — Telex 15576 bnkeu ρ  
Facslmiletel.: 37 0487 

Contactbureau te Athene 
Ypsilantiu 13-15, GR-10675 Athene 
Tel.: 7249 811 —Telex: 22 2126 bkeu gr 
Facsimiletel.: 23058 27 

Contactbureau te Brüssel  
Wetstraat 227 — B-1040 Brüssel  
Tel.: 23098 90 —Telex: 21721 bankeu b 
Facsimiletel. : 230 58 27 

Aldaar kunnen ook de volgende publikatles worden verkregen; 

Statuten en andere bepallngen betreffende de E.I.B. 
1986; biz. (DA. DE, EN. FR, GR, IT, NL) 

Jaarverslag 
vanaf 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL , vanaf 1972 in het Deens, vanaf 1980 in het Grìeks en  
vanaf 1985 ook in het ES en PT) 

E.I.B.-Mededelingen 
perlodiek 
(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 LId-Staten van de Europese Gemeenschap 
1986, 16 bIz. (DA. DE. EN, ES, FR, GR. IT. NL, PT) 

FInancierIngen 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: basisgegevens (vouwblad) 
1987 (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT , NL, PT) 
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De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promotors van de 
projecten, die toestemming hebben gegeven voor het maken van de in dit 
versiag gebruikte foto's. 

Foto's zijn afkomstig van: biz. 22: Philips: biz. 26; B. Turbang; biz. 72:  
A. Hörhager; biz. 76: aaa photo, Parijs (Loisel); biz. 106; resp. 8. Turbang, 
BENFE, SNCFc.a.v. (Olivain). 

Gedrukt door: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH. Saarbrücken 
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Europese Investeringsbank 
Algemene gegevens en doelstellingen 

De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is In het leven geroepen bij het Verdrag van Rome tot oprlchting van de Euro
pese Economische Gemeenschap. Dit Verdrag is op 1 januarl 1958 van kracht geworden. Haar Statuten zijn opgeno- 
men in een aan dit Verdrag gehecht protocol. 
De leden van de Bank zijn de twaalf Lid-Staten van de Gemeenschap. die alle deelnemen in het kapitaal dat op 
1 januarl 1987 Ecu 28,8 miljard bedroeg, waarvan Ecu 2 595,9 miljoen gestört of te störten. 
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 k redietverlening. 
De Bank Is een onafhankelijke, publiekrechtelljke instelling in het kader van de Gemeenschap; volgens artlkel 130 van 
het Verdrag van Rome is haar taak om zonder winstoogmerk een b ijdrage te leveren tot een evenwichtige ontwlkke-
ling van de gemeenschappelijke markt. 

* 
• • 

In de Gemeenschap — De Bank financiert, door verstrekking voor haar eigen rekening van langlopende kredieten of  
garanties aan ondernemingen en overheidsinstanties — direct of via financiehngslnstellingen — projecten op het 
gebied van de produktie, de Infrastructuur of de energievoorziening, 
— die bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling van regionale ontwikkelingsgebieden; 
— die van gemeenschappelijk belang zijn voor verschillende Lid-Staten of voor de Gemeenschap in haar geheel, 

alsmede Investeringen die de modernisering of omschakeling van bedrijven beogen, of die nieuwe economische 
activiteiten helpen scheppen. welke nodig zijn in verband met de geleidelijke totstandkoming van een gemeen
schappelijke markt. 
In deze categorie vallen in het bijzonder: 
— infrastructuur van communautair of gemeenschappelijk belang, die bijdraagt tot de Europese economische 

Integratie (vervoers- en telecommunicatleprojecten die de onderlinge verbindingen moeten verbeteren) of die 
bijdragen tot het berelken van communautaire doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld de milieubescher-
ming; 

— investeringen op het gebied van de energievoorziening, die beantwoorden aan de doelstellingen van de Ge
meenschap: ontwikkeling van interne energiebronnen, rationaler energieverbruik en diversificatie van de invoer; 

— investeringen tot modernisering of omschakeling van bedrijven, voor zover noodzakelijk in verband met de 
geleidelijke totstandkoming van de gemeenschappelijk markt of met het opvangen van structurale moeilijkhe-
den. investeringen die specifiek bijdragen tot de verbetering van het concurrentievermogen van de communau 
taire industrie door ontwikkeling en invoering van nieuwe of geavanceerde technologieën ofwel investeringen  
die voortvloeien uit een nauwe technische en economische samenwerking tussen ondernemingen in verschil 
lende Lid-Staten. 

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 aangewend" en wordt een project siechts gefinancierd, indien de uitvoering 
daarvan ,.bijdraagt tot een verhoging van de economische produktiviteit in het algemeen en eveneens tot de verwe-
zenlijking van de gemeenschappelijke markt". 
Sinds 1979 kent de Bank kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument toe voor investeringsprojecten, in 
hoofdzaak van kleine en middelgrote ondernemingen, 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 verwezen- 
lijking rechtstreeks of onrechtstreeks tot schepping van arbeidsplaatsen bijdraagt. 
De Bank heeft mandaat verkregen voor de toekenning van deze kredieten uit naam, voor rekening en voor risico van 
de Gemeenschap. Zij ontvangt kredietaanvragen, neemt deze volgens haar statutaire procedures en gebruikelijke 
criteria in behandeling na een besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of het betrokken project 
voor financiering in aanmerking komt, besluit tot toekenning en beheert het verstrekte krediet. De Commissie plaatst 
de leningen en stort de zo verkregen middelen bij de Bank, die deze evenals de daaruit verstrekte kredieten, buiten 
haar balans, maar in haar Speciale Sectie boekt (zie biz. 94). 
Als agent van Euratom behandelt en administreert de Bank ook de kredieten van deze instelling, die door de Commis
sie worden toegekend. 

* * * 

Bülten de Gemeenschap — Volgens artikel 18 van haar Statuten kan de Bank met speciale toestemming van haar  
Raad van Gouverneurs ook kredieten buiten de Gemeenschap verlenen. Deze toestemming wordt 
— specifiek gegeven voor de financiering van bepaalde projecten van bijzonder belang voor de Gemeenschap, bij

voorbeeld op het gebied van de satellietcommunicatie of de energievoorziening; 
— in het kader van de overeenkomsten, protocollen en besluiten inzake de financiële samenwerking van de  

Gemeenschap met derde landen, meer in het algemeen gegeven tot een bepaald bedrag per land of per groep 
landen. 

Zo omvat het werkterrein van de Bank thans 66 landen in Afrika, het Carlbische gebied en de Stille Oceaan, die partij  
zijn bij de overeenkomst van Lomé (A.C.S.-landen), en 12 Middellandse-Zeelanden (Turkije, Joegoslavië, Algerije,  
Marokko, Tunesië, Egypte, Jordanie, Libanon, 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. 
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