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Preèident-Directeur Général du C rédit National, Parijs, vanaf juni 1987 
Directeur-generaal van de administratie der Thesaurie, Ministerie van Financiën, Brüssel 
Ministerialdirigent. Bundesministerium für Wirtschaft, Bonn 
Director Geral do Tesouro, Ministério das Finanças, Lissabon, vanaf mei 1987 
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S. SPINOSI  
J. VANORMELINGEN 

Plaatsvervangere 
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Direttore Generale a. r.. Minis tero del Tesoro, Rome 
Eerste adviseur bij de administratie der Thesaurie, Ministerie van Financiën. Brüssel 
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Α. PRATE, Vice-president 
M. Α. ARNEDO ORBANANOS, Vice-president 

Organisatie 
toestand op 1 Juni 1988 

Hoofdafdelingen Afdelingen 

Secreta ris-generael 
D. HARTWICH, Directeur,  
Algemeen beheer 

Interne contrôle  
Coördlnatie  

Voorllchting en public relations 

Personeel 
R. STURQES 

Aanwerving. Opleiding 
Personeelsadministratie 

Personeelsbeleid 

Secretariaat en Aigemene Zaken 
B. EYNARD 

Secretariaat 
Vertaling 

Contactbureau te Brüssel  
Binnendienst 

Administratief Beheer 
R. ADAMS 

Organisatie en Methoden  
informatieverwerking 

Budget 

J. C. CARREAU  
A. ALLEN 
K. G. SCHMIDT 

T. CRANFIÊLD  
R. JACOB 
Q. GENUARDI 

P. HELGER 
K. WOSZCZYNA 
J. MÜLLER-BORLE  
A. ZILVOLD 

F. GARCIA AGUiRRE 
E. ERPELDING  
H. WOESTMANN 

Kredletverlening in de  
Gemeenschap, Directie 1 
E. GREPPI, Directeur <n 

Directie 2 
P. TREUMANN, Directeur 

Kredietverlening Itallë, Rome 
G. RATTI, Centrasi directeur  
E. LAMERS 

Kredletverlening Denemarken, Dultsland, Spanje 
J. OLIVA MARIN 

Kredletverlening België, Frankrijk, Griekenland, 
Luxemburg, Nederland 
G. d'ERM 

A. MORBILLI 
F. MANZI  
Α. BELLAVOINE 

F. WEBER-KREBS 
M. KNETSCH 

J. L. BIANCARELLI 
A. VERYKIOS 

Contactbureau te Athene 

Kredletverlening lerland, Portugal, Verenigd 
Konlnkrljk, Noordzee 
F. CARPENTER 

Verbindingsbureau te Lissabon 

Verbindingsbureau te Londen 

K.ANDREOPOULOS 

J. VAN KAAM 
R. POWER 
M. A. BRAGA SIMÄO 
D. de CRAYENCOUR 
(bureauchef) 
G. BAIRD (bureauchef) 

Gemeenschappelijke diensten 
van de d/recties 1 en 2 Coördlnatie A. DUNAND 

Toezicht ultstaande kredleten 
T. HALBE B. FEWKES 

A. FONTANA 
J. M. MORI  
Α.ANKERSEN 

(1) Tevens voorziiter van de coördlnaitegroep voor alle krediefveriening m de Gemeenschap 



Kredietverlening buiten de  
Gemeenschap 

Organisatie (suite) 

Hoofdafdelingen Afdelingen 

J. SILVAIN, Directeur Coördinatie  
Ondersteunende eenheid 

toezicht uitstaande kredieten 
A.C.S.-landen 1 
T. OURSIN 

A.C.S.-landen 2  
R. SPELLER 

Middelandse-Zeegebled 
P. PETTOVICH 

M. CURWEN 

A. KAWAN 

J. AINSWORTH 
J. NOEL  
G. BERMAN 

J. LOASBY 
N. URMES 
P. THOMAS 

T. BROWN  
J. P. SEILLER 

Financiën en Thesaurie 
p. MARCHAT, Directeur 

Coördinatie 
Emissies 

H. P. SAUNIER 

U. DAMM J. C. BRESSON  
U. MEIER  
T. HACKETT 
J. VÖGTEN 

Thesaurie 
J. VAN SCHIL L. RAGUSIN 

E. UHLMANN 

Boekhoudlng 
F. ROUSSEL 

Studiedienst 
H. CHRISTIE. Directeur 

Economisch onderzoek In de Gemeenschap 
M. DELEAU P. GERAUD 

C. BOLATTI 
H. FEUERSTEIN 

Economisch onderzoek buiten de Gemeenschap 
L. GENAZZINI Κ. ACKERMANN 

S. MCCARTHY 

Flnancleel onderzoek 
D. McCLELAND 
A. STEINHERR 

p. L. GtLlBERT 

Documentatie en bibliotheek M. 0. KLEIBER 

Juridische Zaken 
J. KÄSER, Directeur X. HERLIN Κ. ANDREOPOULOS(i) 

G. MARCHEGIANI 
R. DUNNhl 1  
M.DUFRESNE 

Dienst technische adviseurs 

H. BERGMANN. 
Hoofd technische 
adviseurs 

Landbouw, milieu, marketing 

Chemische en elektronische industrie  
F. BARILLI 

Verwerkende industrie 
J. G. HAYTER 

Mijnbouw en energie  
R. VERMEERSCH 

Infrastructuur 
P. BOND 

J.J. SCHUL 

P. MULHERN 
J.J. MERTENS 

Β. BÉLIER 
R. DEELEY 

G.GERECHT 
H. J0RGENSEN 
G. WESTERMANN 

J. P. DAUBET 
Z. HAVELKA 
P. OSTENC 

(1) Eveneens belasi met de leiding van het contactbureau te Athene. 



Wenken voor de lezer 
Ecu — Tenzij het tegendeei is vermeid, zijn alle bedragen in dit versiag uitgedrukt in Ecu. 

Rekeneenheid: Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Statuten van de Bank is haar rekeneenheid gedefinieerd als de Ecu die 
in gebruik is bij de Europese Gemeenschappen. Voor de samensteiiing van het vaiutapakket van de Ecu wordt verwezen naar 
biz. 99. 

Omrekeningskoers — statlstleken: Voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen middelen 
gebruikt de Bank gedurende elk kwartaai de koersen die golden op de iaatste werkdag van het vorafgaande kwartaal. in 1987 
waren deze ais voigt; 

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

1 Ecu = 
DM 2,07610 2,07221 2,07288 2,07800 
Ffr. 6,87503 6,90315 6,91563 6,91686 
£ 0,724942 0,715957 0,704028 0,693890 
iire 1 446,19 1 477,24 1 501,61 1 499,05 
pta. 141,151 145,743 143,637 135,874 
Bfr. 43,2325 42,9222 43,0117 43,1259 
f 2,34488 2,33947 2.33240 2,33827 
Deense kr. 7,86192 7,83076 7,86263 7,98495 
drachme 148,526 152,390 155,610 158,818 
escudo 156,382 160,725 162,497 163,619 
iers £ 0,764828 0,776488 0,773758 0,774106 
Luxfr. 43,2325 42,9222 43,0117 43,1259 
VS$ 1,07038 1,14804 1,13278 1,12965 
Zwfr. 1,73562 1,72837 1,72126 1,72780 
yen 171,046 167,728 166,519 165,099 

Omrekeningskoers — boekhouding: De koersen gebruikt voor de opstelling van de baians en de jaarrekenlngen zijn die 
welke golden op 31 december van h et betrokken boekjaar. 

Afrondlngen: In verband met afrondingsverschillen komen optelllngen van afzonderlijke bedragen niet altijd overeen met hun 
totalen. 

Statistische correctles en gegevens over längere perioden: Wegens statistische correcties verschiiien bedragen betref 
fende voorgaande boekjaren soms van vroeger gepubiiceerde cijfers over deze boekjaren. 
De gegevens over iangere perioden moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd; de cijfers zijn namelijk beïnvioed door prijs-
wijzigingen en koersschommeilngen gedurende de betrokken période. 

Economlsche doelstelllngen: Sommige projecten beantwoorden aan meerdere economlsche doeisteiiingen (zie biz. 23 e.v.) 
tegeiijkertijd; in sommige tabeiien kunnen de verschiiiende rubrieken betreffende deze doelstelllngen dan ook niet bij elkaar 
worden opgeteld. 

Prijsindexcljfer: De correctie voor prijswijzigingen wordt voor 1987 geraa md op 1,14%. 

Projecten buiten de Gemenschap: De Bank kan op grond van een speciale machtiglng door haar Raad van Gouverneurs  
krachtens artikel 18, lid 1, 2e alinea, van haar Statuten projecten buiten het Europese grondgebied van de Lid-Staten financie-
ren, wanneer die van belang zijn voor de Gemeenschap; zij worden daarom geiijkgesteid met projecten binnen de Gemeen-
schap. 

Verklaiing van afkortlngen: in dit versiag worden voigende afkortingen gebruikt: 

A.C.S.-landen landen in Afrika, het Caribisch gebied en EUREKA = European Research Coordination Agency 
de Stille Oceaan Euratom = Europese Gemeenschap voor Atoom-

BRITE = Basic Research in Industriai Technolo energie 
gies for Europe L.G.O. == landen en gebieden overzee 

b.b.p. = bruto binnenlands produkt O.E.S.O. = Organisatie voor Economische Samen-
b.n.p. = bruto nationaai produkt werking en Ontwikkeling 
E.F.R.O. = Europees Fonds voor Regionale Ont- PB = Publikatieblad van de Europese 

wikkeiing Gemeenschappen 
E.G.K.S. = Europese Gemeenschap voor Koien en RACE = Research and Development in Advan

Staal ced Communications Technologies for 
ESPRIT = European Strategic Programme for Europe 

Research In Information Technologies 
De afkortingen van de namen van een aantai geldnemers van de Bank worden verklaard op biz. 64. 



De economische achtergrond 

De economische achtergrond waartegen de activl-
teiten van de Bank zieh in 1987 hebben afgespeeld, 
werd gekenmerkt door een matige economische 
groei. In de O.E.S.O.-landen gezamenlijk Steeg de 
produktie met 2,8%, d.w.z. met vrijwe! hetzelfde per 
centage als in het voorgaande jaar (^). 

Het tekort op de lopende rekening van de V.S. is  
nog verder toegenomen en bereikte 3,6% van het 
b.n.p.. Het Japanse overschot is gedaald maar bleef 
nog steeds hoog (3,4% van het b.n.p.), terwijl het 
overschot van de Gemeenschap verder terugloopt 
(1% van he t b.n.p. tegenover 1,5% in 1986). 

Het bruto nationaal produkt in de Verenigde Staten 
nam evenals in 1986 met 2.9% toe. De binnenlandse 
vraag en invoer llepen terug, maar de voortdurende 
waardedaling van de dollar leidde tot een volumestij-
ging van de uitvoer met 12,8% tegenover met  
siechts 4,2% in het voorgaande jaar. De groel van 
het b.n.p. In Japan bedroeg 3,7%, tegenover 2,5% in 
1986. Een vrij expansionistisch beleid in dit land sti-
muleerde namelijk de binnenlandse vraag, waarbij 
echter de invoer — onder invioed van de aanzien-
lljke stijging van de waarde van de yen — sneller 
toenam dan de uitvoer. In de Gemeenschap nam het 
b.n.p. Velgens de voorlopige ramingen gemiddeld 
met 2,4% toe (zie tabel op biz. 10). Dit matige resul- 
taat kan grosso modo worden toegeschreven aan  
relatief negatieve vraageffecten, zowel van particu 
lière zijde als van de overheidssector, terwijl tevens  
de invoer sterker steeg dan de uitvoer, mede als ge- 
volg van verder toenemende investeringsactiviteiten. 

De werkgelegenheid is in de V.S. opnieuw sterk toe
genomen (-1-2,6%) en de werkloosheid bedroeg er  
6,2%. In Japan nam de werkgelegenheid minder snel 
toe (-f-1%), maar de werkloosheid lag daar veel la
ger (2,9%). De door de Gemeenschap behaalde re-
sultaten steken hierbij minder gunstig af ( + 0,9% 
groei van de werkgelegenheid en een werkloosheid 
van 11,6% teg enover 11,8% in 1986). 

De inflatie in Japan daalde verder (0,2% tege nover 
0.6% in 1986), evenals in de Gemeenschap (3,2% te
genover 3,7% in 1986). Een belangrijke rol speelden 
hierbij de loonmatiging enerzijds en de appreciatie 
van de betrokken valuta's t.o.v. de dollar anderzijds. 
In de V.S. nam de inflatie daarentegen aanzienlijk 
toe (4% tegenover 2,2% in 1986), gedeeltelijk ten ge-
volge van de stijging van de invoerprijzen. 

De wereldeconomie bleef in 1987 geconfronteerd 
met twee belangrijke Problemen: de schuldenpositie 
van de ontwikkelingslanden en het gebrek aan even-
wicht in de betalingsbalansen van de geïndustriali- 
seerde landen. 

(') De bronnen voor οβ m di t hoofd sîuk gebr uikte mac ro-economische cij ters 
zi)n de C ommissie van de Europese Gemeenschappen <in hei eerste kwartaal 
van 1988 gepuDliceerde economische budgetten 1967-1988) en de O.E.S 0 De 
cijlefs betreffende 1987 hebben aile rK>g e en voorlopig ka rakter. 

Dergelijke onevenwichtigheden zouden tot aanzien-
lijke aanpassingen moeten leiden, die echter in het 
huidige, sterk geïntegreerde wereldeconomische 
bestel bijzonder moellijk te volvoeren zijn. 

Diverse internationale conferenties waren gewijd aan 
de stabilisatie van de wisseikoersen (zie biz. 77).  
Verschiliende factoren droegen echter bij tot een 
onzekere stemming, vooral op de kapitaalmarkten :  
enerzijds de bestaande twijfel aan de maatregelen 
om het Amerikaanse begrotingstekort te verminde 
ren en het aanhoudend omvangrijke Amerikaanse 
handelstekort; anderzijds de groeiende afstand tus-
sen aandelenrendementen en rentevoet, en de twij
fel aan de verdere economische groei in de wereld. 
In het laatste kwartaal van het jaar deed zieh dan  
ook een belangrijke daling van de aandelenkoersen 
voor. Het eerste kwartaal van 1988 bracht vervol-
gens een stabilisatie van de toestand. 

* * * 

De economische bedrijvigheid in de Europese Ge 
meenschap vertoonde weer een bescheiden groei 
die ongeveer even groot was als in de afgelopen 
drie jaar. 

Tot deze groei is bijgedragen door de binnenlandse 
vraag (circa +3,6%) die vooral is toegenomen onder 
invioed van de bruto investeringen in vaste activa. 
Deze namen namelijk met 3,7% toe tegenover met 
3,2% in 1986. In het geheel genomen is de stijging 
van de investeringen in outillage aanzienlijk geweest 
(5,4% tegenover 3,9% in 1986), vooral in België 
( + 7,9%) en meer nog in Spanje ( +20%) en Portugal 
(+29%). 

Daar de koersen van de communautaire valuta's al 
sinds eind 1986 opiiepen t.o.v. de dollar, sleeg ook 
de invoer van de Gemeenschap ( + 6,9% tegenover 
+ 5,9% in 1986) sneller dan de uitvoer ( + 3,1% te
genover + 1,6% in 1986). Dank zij de ontwikkeling 
van de in - en uitvoerprijzen bleef het effect van deze 
volume-achteruitgang beperkt; het handelsover-
schot van de Gemeenschap beliep in totaal 0,8% van 
het b.n.p. tegenover 1,3% in het voorgaande jaar. 
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Er bestaan te dien aanzien aanzienlijke verschlllen 
tussen de landen onderiing. Duitsiand behield over-
schotten op de handeisbalans en de lopende reke-
ning ( + 6%. resp. +3.9% van het b.n.p.). De tekor-
ten op deze twee rekeningen van he t Verenigd Ko-
ninkrijk liepen daarentegen verder op (—2,4%, resp. 
—0,6%, tegenover —2,2% resp. —0,3% in 1986).  
Ook Frankrijk en Itallë hadden tekorten, terwlji het 
Spaanse overschot op de lopende rekening afnam. 
De Q riekse handeisbalans bleef zéér onevenwichtig, 
hoewel de lopende rekening verbeterde. Het aan-
zienlijk overschot op de lerse handeisbalans teidde 
tot het eerste positieve saldo op de lopende reke
ning van dit land sinds twintig jaar. 

De laatste jaren zijn vele specifieke werkgelegen-
heidsmaatregelen genomen; in de Gemeenschap 
zijn in 1987 dan ook ruim 1,1 miljoen nieuwe ar-

beidsplaatsen geschapen ( + 0,9% tegenover +0,8%  
In 1986. +0,7% in 1985 en +0,2% in 1984). Ondanks 
dit resultaat blijft de communautaire werkgelegen·  
heidscreatie achter bij die in de Verenigde Staten en 
Japan. 

De toeneming van de werkgelegenheid was dan ook 
weer onvoldoende om de toestand op de arbeids-
markt wezenlijk te verbeteren. De werkioosheid 
bleef gemiddeld circa 11,6% bedragen. 

De verschillende geledingen van de beroepsbevol-
king zijn in uiteenlopende mate door deze werkioos
heid getroffen. Jongeren, vrouwen, ouderen en on-
geschoolden vormen specifieke probleemgroepen. 
Bovendien baart de toeneming van het aantal lang-
duhg werkiozen zorg. Dit verschijnsel is bijzonder 

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

E.E.G. V.S, Japan 

1983 1984 1985 1986 1987* 1983 1984 1985 1986 1987· 1983 1984 1985 1986 1967· 

Jaarlijkse mutatie, 
volume-% 

Brulo binnenlands 
Produkt (b.b.p.) (1) 1,4 2,4 2,5 2,6 2.4 4,0 7.0 3,1 2.9 2.9 32 5.0 4.5 2.5 3.7 
Bruto investeringen 
in vaste activa -0.1 1,3 2,1 32 3,7 8,8 152 5.8 1,8 0.4 -0.3 4.9 5.6 6.1 8.6 

B.b.p. per hoofd 
Volume-indexcijfer 
(E.E.G. 1980 - 100) (2) 102 104 106 109 III 154 163 167 170 173 110 115 119 121 125 
Koopkrachipariteiten 10697 11645 12627 13 639 14 472 16191 18280 19814 21 307 22 457 11523 12 866 14150 15155 16252 
Ecu 8978 9 662 10 357 10940 11430 16042 19 895 21 682 17 592 15 968 11 122 13 273 14 498 16 438 16951 

Investeringen In %  
van b.b.p. 19.7 19,3 192 18,9 19,1 172 18.1 18,6 18,6 18.1 28,3 27,8 27.5 282 29.8 
Priismutatie (consump-
lieprijspeil) in % 8.6 7.0 5.9 3.7 32 3.5 3,9 3.1 22 42 1.9 2.1 2.1 0.6 02 
Produktiviteits-
wijziging (3) 2,1 22 1.8 12 1.3 3.0 2.4 0.9 12 -0.8 1.5 42 32 1.6 3.0 

Handeisbalans 
(fob/fob) 

% b.b.p. -0.1 0,0 0,5 1,3 0.8 -2.0 -3.0 -3,0 -3,4 -3,4 2.7 3,6 42 4.7 32 
Financienngstekort 
overheidssector 

(% b.b.p.) -5,2 -5,1 -52 -4,7 -4.4 -3.8 -0.8 -3.3 -3.5 -2,3 -3.7 -22 -12 -12 -12 

% Mutatie werk
gelegenheid -0.6 0,2 0.7 0,8 0.9 1.1 4.5 2,2 2.3 2,6 1.7 0,5 0.7 0,8 1,0 
Werkioosheid % 10,6 11,2 11,9 11,8 11,6 9.6 7,5 72 62 62 2.7 2,7 2.6 2.8 2,9 

(1) B.b.p. voor de E.E.G., bruto nationaal produkt voor de V.S. en Japan. 
(2) Ook voor de V.S . en Japan is E.E.G. 19Θ0 - 100. 
(3) Groei van he t bruto binnenlands produkt per werkende. 
* Ramingen 
Bronnen: Commisaie van de Europese Qemeenschappen; O.E.8.0. 
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acuut in België, lerland en Italie; twee derde van de 
werkiozen is dit reeds sinds langer dan een jaar; in 
Spanje en Nederland ligt hun aandee! boven de 50%. 

De daling van de inflatle heeft zieh verder voortge-
zet. Het indexcijfer van het consumptieprijspell liep 
in 1987 op met 3,2% voor de Gemeenschap in haar  
geheel; dit is het beste resultaat dat sinds 20 jaar is  
behaaid. Deze dalende tendentie was vooral opmer-
kelijk in de landen waar de inflatie nog relatief hoog 
was, zodat op dit gebied de Europese convergentie 
Is vergroot. Voor de Gemeenschap in haar geheel 
zljn de reële loonkosten per eenheid produkt enig-
zlns teruggelopen. 

* 
• » 

In de landen In Afrika, het Caribische gebied en de 
Stille Oceaan, die sinds het begin van de jaren 
tachtig met aanzienlijke economische moeilljkheden 
waren geconfronteerd, lljkt zieh het begin van een 
verbetering af te tekenen. 

In veel Af rikaanse landen zljn de laatste jaren maat-
regelen genomen om de economie te liberailseren. 
cm financiële produktieprikkels te Introduceren, om 
de overheidstekorten te beperken, om overheidsbe-
drljven een gezondere basis te geven of te prlvatise-
ren, aismede om de wisseikoersen zoveel mogelijk 
aan te passen aan de realiteit. Sommige landen zijn 
er 20 In gesiaagd weer een bescheiden economi
sche groei tot stand te brengen. Dergelijke hervor-
mlngen bdjven echter precair en hun sociale en poli-
tieke kosten wegen dikwijis zwaar. 

De Caribische landen en die In de Stille Oceaan 
hebben doorgaans niet te kampen gehad met even  
grote Problemen als de Afrikaanse landen; in deze 
landen was dan ook sprake van een groei die vooral 
was gebaseerd op de voortgaande groei van het In
ternationale toerisme. 

De economische moeilljkheden in de meeste Mid-
dellandse-Zeelanden buiten de Gemeenschap zljn 
in het afgelopen jaar verscherpt onder invioed van 
een voor deze landen achterultgaande Internationale 
conjunctuur, terwijl in sommige landen ook de daling 
van de aardolleprijzen en van de omvang van de 
transfers van emigranten een rol speelden. 

De structurele tekortkomingen van vele economleën  
rond de Middellandse Zee (onbevredigende roi van  
het marktmechanisme, kosten- en prijsdistorsies, de 
ondoelmatigheld van overheidsbedrijven, geringe 
produktiviteit in de landbouw) vormen een ernstige 
handicap; ook de overheidstekorten — onder de 
last van omvangrijke subsidies en militaire uitgaven 
— blijven in het algemeen te hoog. Met name in Tu-
nesië en Marokko is onder aanvoering van het Inter
nationale Monétaire Fonds en de Wereldbank een 
zekere liberalisering tot stand gekomen. De oorlog 
In Libanon heeft niet alleen de economie van dit land  
volslagen gedesorganiseerd, maar vormt ook een 
belasting voor die van Syrië waar de buitenlandse 
hulp trouwens aanzienlijk is teruggelopen. De klei
nere landen in deze regio zijn er in het algemeen 
beter vanafgekomen. Turkije heeft verdere voort-
gang geboekt bij de liberalisatie van de economie en  
Joegoslavië heeft een ernstige crisis doorgemaakt 
met een inflatie van meer dan 100% en onzekerhe-
den over het te volgen economische beleid. 

Toch is in verschillende landen het economische kli-
maat verbeterd. Behalve in het dramatische geval 
van Etiopië zijn de weersomstandigheden over het 
algemeen gunstig geweest voor de landbouw, terwijl 
de dalende tendentie van de wereldprijzen voor 
sommige grondstoffen tot stilstand is gekomen of  
zelfs lijkt te zljn omgekeerd. Tegen het eind van het 
jaar zijn de prijzen voor metalen — met name koper, 
aluminium en nikkel — aanzienlijk gestegen. De da
ling van de dollar heeft deze stijging gedeeltelijk 
weer tenietgedaan, maar heeft wel de buitenlandse 
Schuldenlast gemitigeerd. 

Overigens moet erop worden gewezen, dat de Euro
pese Gemeenschap en haar Lid-Staten een actieve 
rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van een 
groeiend inzicht van de internationale gemeenschap 
in het speclfieke karakter van het schuldenprobleem 
in Afrika. 

Afgezien van overwegingen ten aanzlen van de ma-
cro-economische conjunctuur in de Gemeenschap, 
vormen de voltooiing van de interne markt en de ge-
lijktijdige versterking van de economische en sociale 
samenhang twee grote ultdagingen voor de Euro
pese opbouw. Tenuitvoerlegging van deze doelstel-
lingen tot 1992 zai de toekomst van de betrokken 
landen sterk beïnvioeden, evenals het procès van de 
Europese éénwording. Eén aspect van dit gehele  
procès wordt beroerd door de communautaire inter- 
venties — en met name die van de Bank — ten be- 
hoeve van de Infrastructuur op het gebied van de  
verbindingen. Om Immers concreet zin te geven aan  
het begrip interne markt moeten mensen en goede- 
ren zieh binnen die markt vrij kunnen bewegen, zon- 
der eerst fysieke hindernissen of kostenbarrières te  
Overwinnen. Anderzijds moeten de minder welva- 
rende regio's kunnen beschikken over de infrastruc-
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Spaarquote, Învesteringaquote en mutatìe bruto binnenlands produkt in de Gemeenechap (^) 
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tuur die nodig en economisch gewenst is om hun 
produktiepotentieei te ontwikkelen en die tevens 
een omgeving moet bieden, welke bevordelijk is  
voor de vestiging en groei van bedhjven. 

De bestaande vervoersinfrastructuur is grotendeels 
in de 19e eeuw in een nationale context aangelegd 
om aan twee grote behoeften te voldoen: verster-
king van de samenhang tussen de verschillende re 
gie's in een land (of althans tussen de belangrijkste 
regio's in dat land) enerzijds en de vergemakkelij-
king van de bevoorrading van grote mijnbouw- en 
industriegebieden, aismede van de atzet van hun, 
Produkten in de consumptiecentra anderzijds. On-
der invioed van het ontstaan van nieuwe vervoers-
vormen, de evolutie van de Europese economieën, 
de totstandkoming van de gemeenschappelijke 
markt en de toenemende Internationalisatle van het 
handelsverkeer, zijn de infrastructuurbehoeften van 
de Lid-Staten de laatste derîig jaar sterk gewijzigd. 

Vele gebieden hebben thans dan ook siechts ge-
brekkige verblndingen met de beslissingscentra en 
de economische polen; hun infrastructuur blijkt ver-
ouderd en niet goed aangepast aan de veranderde 
behoeften. De telecommunicatienetten zijn van jon-
ger datum, maar ontkomen toch niet aan soortge-
lijke bezwaren. Zo zijn er wat de infrastructuur be 
traft aanzienlijke verschillen in verzorgingsniveau 
ontstaan; dit geldt niet alleen voor de verschillende 
regio's binnen de afzonderlijke landen, maar ook 
tussen de Lid-Staten onderling. Onbevredigende 

verblndingen over de grenzen heen vormen boven-
dien steeds kostbaarder wordende obstakels voor 
het internationale handelsverkeer. De verschillende 
uitbreidingen van de Gemeenschap met Griekenland 
en vervolgens Spanje en Portugal hebben deze Pro 
blemen nog acuter gemaakt en hebben randgebie- 
den — dikwijis de minst ontwikkelde gebieden —  
verder in het isolement gedrukt. 

Correctie van deze onevenwichtigheden of gebreken 
vereist zeer gevarieerd ingrijpen. 

Zo dienen programme's te worden geconcipiëerd  
voor de geleidelijke verbetering en modernisering 
van bestaande regionale netwerken ; deze zullen dik
wijis moeten voorzien in talrijke afzonderlijke opera- 
ties van kleine omvang. De Gemeenschap kent nau-
welijks gebieden die niet beschikken over de werke-
lijk onontbeerlijke basisinfrastructuur wat wegen en  
stroomvoorziening betreft. Maar het voorzieningsni-
veau ts soms wel onvoldoende om de voorwaarden 
te scheppen voor de vestiging en ontwikkeling van 
bedhjven en om tegenwicht te bieden aan de 
verarming van geografisch ongunstig liggende re
gio's (randgebleden, bergachtige of geïsoleerde re
gio's) of economisch achtergestelde gebieden 
(onderontwikkeld platteland, oude industrie- en om-
schakelingsgebieden) tegen te gaan. 

Het kan anderzijds ook nodig zijn om ten behoeve 
van verschillende Lid-Staten nieuwe netwerken of  
onderdelen daarvan tot stand te brengen, die wat 

Kredietverleningen voor de verblndingen in de 
Gemeenschap (1983 - 1987) 

Totaai verblndingen  
7 622,2 miljoen 

(23,3% van de kredietverlening in de Gemeenschap) 

Spoorwegen HiLuchtvaart 

Infrastructuur van communautair belang 
2 207,8 mitjoen 

H Aulowegen 

I I Autosneiwegen 

IZeevaart 

Telecommunicatie 
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capaciteit, snelheid van de verbindingen en kwaliteit 
van de geboden diensten zijn aangepast aan de hui-
dige behoeften. Soms gaat het hierbij om grote in-
frastructuurwerken die ontbrekende schakels in het 
geïntegreerde Europese net moeten opvullen. De 
tunnel onder het Kanaal Is hiervan natuurlijk een bij-
zonder belangwekkend voorbeeld (zie hieronder). 

Dit ailes vereist Investeringen die naar omvang en 
aard zeer uiteenlopend kunnen zijn. De betrokken 
investeringsprojecten moeten dynamisch worden 

opgevat als echte produktieve investeringen waar-
voor produktiviteits- en kwaliteitsoverwegingen even  
belangrijk zijn als capaciteitsaspecten. Ook deze 
projecten dienen in dit opzicht onderworpen te zijn 
aan de discipline van de economische rendabiliteit: 
een infrastructuurproject, zelfs een groot project,  
moet tevens een goed project zijn. 
De activiteiten van de Bank gedurende de laatste ja-
ren, die in de grafiek op biz. 13 schematisch zijn 
weergegeven, waren op deze veranderende behoef
ten afgestemd. 

Tunnel onder he t Kanaal 

185 jaar na de aanbieding van het eerste tunnelproject 
aan Napoleon door Albert Mathieu in 1802, wisselden de 
Britse Eerste Minister en de Franse President op 29 juli 
1987 de ratificatieoorkonden uit van het verdrag tussen 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk betreffende aanleg 
en exploitatie van de tunnel onder het Kanaal. 

Het project za! de Britse en Franse wegen- en spoorweg-
netten aan elkaar koppelen via een vaste, snelle verbin-
dingslijn die niet zai zijn blootgesteld aan weer en wind. 
Het is van em inent communautair belang en is totstand-
gekomen door nauwe samenwerking tussen beleggers 
en bouwondernemingen in verschillende Lid-Staten. De 
relstijd tussen London en Parijs, Brüssel of andere be-
stemmingen zaI door de tunnel sterk worden bekort en  
zulks te meer, omdat de tunnel op het continent zaI wor
den gecompleteerd door een netwerk van zeer snelle  
treinverbindingen. Het vervoer van g oederen en mensen 
tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vaste-
land zaI zo zeer worden vergemakkelijkt. De tunnel levert 
ook een bijdrage tot een versterking van de samenwer
king tussen de Europese spoorwegmaatschappijen en  
zai de ze in Staat stellen hun lange-afstandsvervoer doel-
treffender te maken. 

Onmiddelijk nadat de Franse en Britse regeringen hun 
keuze hadden gemaakt ten aanzien van het uit te voeren 
project, is de Bank door Eurotunnel benaderd met het 
oog op een eventuele deelneming in de financiering van 
deze tunnel. De Bank heeft daarom zelf de economische. 
technische en financiële aspecten van het project geana-
lyseerd volgens haar gebruiketijke procedures. Deze ana 
lyse bevestigde, dat het Eurotunnel-project kon worden 
beschouwd als van uitzonderlijk economisch belang voor 
de Qemeenschap. dat de raming van de vervoersvooruit-
zichten — ondanks de aan dergelijke ramingen klevende 
onzekerheden — aannemelijk was en dat het project 

commercieel gezond was. Voorts kon worden vastge-
steld, dat het project technisch haalbaar was en siechts 
beperkte risico's boodt, daar bij de aanleg gebruik zou 
worden gemaakt van bekende en beproefde bouwtech-
nleken, terwijl het project weinig gevoelig zou zijn voor 
wijzigingen in de technisch-economische of marktom-
standigheden en bevredigende economische en finan 
ciële rendabiliteit zou bieden. Gezien deze conclusies 
machtigde de Baad van Bewind van de Bank haar een 
kredietovereenkomst met Eurotunnel af te sluiten. die op 
7 September 1987 is getekend. 
De overeenkomst verzekert Eurotunnel gedurende de 
bouwpehode van financiering tot een bedrag van in totaal 
£ 1 miljard of Ffr. 10 miljard (Ecu 1 396 miljoen). Dit ar 
rangement vormt een onderdeel van een kredletfaciliteit 
van een bankensyndicaat tot een bedrag van £ 5 miljard 
of Ffr. 50 miljard (Ecu 6 980 miljoen), die op 26 augustus 
1987 door een groep van 50 internationale banken Is toe-
gekend. De Bank zaI hoofdzakelijk vastrentende leningen 
verstrekken met looptijden tot 25 jaar ( hetgeen langer is  
dan de looptijd van ten hoogste 18 jaar die voor de kre-
dieten van h et bankensyndicaat geldt). De leningen van 
de Bank zullen worden gegarandeerd door kredietbrieven 
van het syndicaat tot de succesvolle voitooiing van het 
project. Daarna zaI voor deze leningen dezelfde garantie- 
regeting gelden als voor de leningen van het syndicaat, 
d.w.z. een voorkeursrecht op de inkomsten en activa van  
Eurotunnel. De kredietovereenkomst van de Bank heeft  
een zeer positieve rol gespeeld bij de geslaagde afron- 
ding van het totale syndicaatskrediet. 

De expertise en het omvangrijke bedrag, die de Bank 
heeft ingebracht bij de totstandkoming van dit grote 
project, kunnen model staan voor toekomstige arrange-
menten ten behoeve van andere grote Europese infra-
structuurprojecten die kunnen bijdragen tot de ontwikke-
ling en de integratie van de Gemeenschap. 
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Communautaire beleidsiljnen 

Overeenkomstig haar Statuten vormen de commu
nautaire beleidsiljnen voor de Bank een belanghjk 
kader. Haar activiteiten spelen zieh binnen dit kader 
af in overeenstemming met de besluiten van haar  
bestuursorganen. Zij voigt daarbij opiettend de eco-
nomische ontwikkelingen die in enkele gevallen 
reeds ver zijn voortgeschreden en die in concreto  
zullen leiden tot één grote gemeenschappelijke 
markt. 

* * * 

Na ratificatie door de twaaif Lid-Staten is op 1 juli  
1987 de Europese Akte van kracht geworden. Deze 
akte legt nieuwe doelstellingen voor de Gemeen-
schap vast, met name de totstandbrenging van de 
interne markt tot eind 1992 en tegelijkertijd de ver-
sterking van de economische en sociale samenhang 
in de Gemeenschap. 

Verschiliende artikelen en met name die van titel V 
hebben betrekking op de activiteiten van de Bank. 
Artikel 130 Β in het bijzonder bepaalt, dat de Bank, 
te zamen met de structurete fondsen, een rol heeft 
te speien teneinde ,,de harmonische ontwikkeling 
van de Gemeenschap in haar geheel te bevorderen" 
en ,,het verschil tussen de onderscheiden reglo's en  
de achterstand van de minst begunstigde regie's te  
verkleinen". 

Reeds in februari 1987 had de Commissie aan de 
Baad van de Europese Gemeenschappen een me-
dedeling gezonden, getiteld ,,Voor het succès van 
de Europese Akte: een nieuwe grens voor Europa". 
Deze mededeling doet een aantal voorstellen betref
fende de aanpassing van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, de versterking van de begrotlngs-
discipline, de hervorming van de structuurfondsen 
en de verkrijging van voldoende eigen middelen; de 
Europese Baad van Brüssel (29 en 30 juni) ver-
klaarde de op bovengenoemde vier punten te ne-
men beslissingen tot een onlosmakelijk geheel. Tij-
dens de vergaderingen van Kopenhagen (5 decem-
ber) en Brüssel (11 tot 13 februari 1988) is op deze 
punten overeenstemming bereikt tussen de twaaif, 
hetgeen de geloofwaardigheid van de doelstelling 
om voor eind 1992 één communautaire ruimte zon-
der binnengrenzen tot stand te brengen, heeft ver-
groot. 

Van essentieel belang voor de activiteiten van de 
Bank is de hervorming van de structuurfondsen; te 
dien aanzien heeft de Europese Baad besloten dat 
de vastleggingskredieten in 1993 zullen zijn verdub-
beld ten opzichte van 1987, waarbij voorrang wordt 
gegeven aan de gebieden met de hoogste prioriteit 
(Portugal, Griekenland, lerland, bepaalde delen van 

Spanje en Italie, alsmede Noord-terland). Dit besluit 
vormde een noodzakelijke voorwaarde voor de be-
handeling door de Baad van de Europese Gemeen
schappen van het voorstel van de Commissie inzake 
een raamverordening betreffende de hervorming van 
de structuurfondsen. 
Het is altijd een prioriteit van de Bank geweest om 
de regionale ontwikkeling te steunen door de finan 
ciering van economisch gezonde projecten (zie biz. 
23 en 115). Haar regionale kredietverlening voor ei
gen rekening gedurende de laatste 5 jaar (17,2 mil-
jard) heeft daardoor de communautaire steun via 
door het E.F.B.O. toegekende subsidies (13,9 mil-
jard) in zeer aanzienlijke mate gesuppleerd. Gezien 
ook de voorgenomen verruiming van deze middelen 
is voor het welslagen van de regionale doelstellingen 
van de Europese Akte een doeltreffende coördinatie 
noodzakelijk tussen enerzijds E.B.F.O.-subsidies en  
anderzljds kredieten van de Bank, opdat een maxl-
maal effect van de communautaire steun wordt be
reikt bij gegeven omvang der budgettaire middelen. 
Een verdringing van de kredietverlening door subsi 
dies zou het verhoopte effect verminderen en zou  
bovendien het gevaar met zieh meebrengen, dat 
siecht opgezette en siecht uitgevoerde projecten 
zouden worden aangevat, omdat deze veelal zouden 
kunnen ontsnappen aan de voor rendabiliteit nood
zakelijke discipline. De communautaire steun moet 
dus worden opgezet als een coherente comblnatie 
van subsidies en kredieten, waarbij de omvang van 
beide elementen moet worden afgestemd op de 
kenmerken van de verschillende categorieën projec
ten, o.a. met name op de van deze projecten ver-
wachte opbrengsten. Daarenboven zullen de prakti
sche beheers- en uitvoeringsbepalingen op een der-
gelijke wijze moeten worden geformuleerd, dat zij 
niet tot formaliteit verworden, maar de gewenste 
synergie tussen subsidies en kredieten tot een be
palende factor maken voor de toekomst van de be-
trokken reglo's. 

* * 

Het regionale beleid van de Gemeenschap werd in  
1987 gekenmerkt door een verdere vooruitgang van  
de programmering en met name van de geïnte- 
greerde mediterrane programma's, waarbij de Bank 
overigens een rol speelt. Bovendien is voortgang 
geboekt met de voorbereiding van de veelal ult kre
dieten van de Bank bestaande steun voor de weder-
opbouw van door natuurrampen getroffen gebieden 
(gebied van Kalamata in Griekenland, dat in 1986 
was getroffen door een aardbeving; het Valtellina In 
Italie, waar in 1987 ernstlge overstromingen plaats-
vonden). 
Op 9 maart 1987 heeft de Baad van de Europese 
Gemeenschappen besloten de activiteiten van het 
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Communautaire beìeidsHjnen 

nieuwe communautaire leningsinstrument (IV) voort 
te Zeiten voor een bedrag van 750 miljoen ter finan-
ciertng van het midden- en kleinbedrijf. Op verzoek 
van de Raad had de Baad van Gouverneurs van de 
Bank op 25 februari 1987 de Bank gemachtigd aan 
de tenuitvoerlegging hiervan dee! te nemen en  
voorts een gelijk bedrag voor eigen rekening ter be-
schikking te stellen ten behoeve van deze zelfde 
doelstelling. Dankzij dit besluit is het mogelijk ge-
weest de steun aan he t midden- en kleinbedrijf bui-
ten regionale ontwikkelingsgebieden uit te breiden 
(zie biz. 31). 

Totale communautaire financlerlngen voor structu-
rete doelelnden In de twaalf LId-Staten in 1987 

(miljoen Ecu) 

Kredieten 
E.I.B. — eigen rekening 

— nieuw instrument 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 

Subsidies 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
Europees Sociaal Fonds 
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds 
voor de Landbouw, sectie Oriëntatie 
Geïntegreerde mediterrane programma's 

8 629 

7 003 
447 

210 

8 315 

3 662 
3524 

941 
188 

Totaal 16 944 

Op het gebied van het midden- en kleinbedrijf kan 
nog worden gewezen op het scheppen van een Eu
ropees net van innoverende en technologische cen 
tra ten behoeve van dit bedrijf. Daarnaast hebben 11  
instellingen voor de kredietverlening op lange ter-
mijn in de Lid-Staten gezamenlijk de European Fi
nancial Engineering Company (E.F.E.C) opgericht, 
die tot taak heeft bij voorkeur transnationale projec-
ten betreffende het midden- en kleinbedrijf in de lan
den van de Gemeenschap te ondersteunen door  
middel van adviezen. studies en voorlichting. 

• * 

De veranderingen die zieh in de Europese financiële  
sector voordoen, gaan in de rich ting van een geïnte  
greerde markt en grotere concurrentie. In de loop  
van 1987 vaardigde de Raad van de Gemeenschap-
pen verschillende richtlijnen (i) uit, die bevorderlijk 
zijn vo or het scheppen van één Europese financiële  
rulmte. 

Wat het Europese Monétaire Stelsel betraft hebben 
de Ministers van Financien tijdens hun vergadering 
te Nyborg op 12 September 1987 een aantal maatre-
gelen goedgekeurd ter verbetering van de werking 
van dit stelsel. Deze maatregelen betreffen de con-
vergentie van het economisch beleid en de verbete
ring van het interventiemechanisme van het E.M.S.. 
Er zij op gewezen dat het bestaande mechanisme 
en vooral de toegepaste rentecoördinatie de stö
rende effecten van de financiële crisis van Oktober 
hebben beperkt. De enige herschikking van de spil-
koersen gedurende het jaar vond plaats op 12 ja-
nuari. 

Het E.M.S. is uitgebreid door de toetreding van 
Spanje op 13 mei en van Portugal op 10 november 
1987 tot het akkoord van 13 maart 1979 tussen de 
centrale banken tot vaststelling van de werkwijze 
van het stelsel. Op 16 juni heeft de Deutsche Bun
desbank besloten het particulière gebrulk van de 
Ecu toe te staan in dezelfde mate als geldt voor de 
andere valuta's. 

De Bank is de grootste emittent van Ecu op de in
ternationale kapitaalmarkten en heeft er ook verder 
naar gestreefd het gebruik van deze valuta-eenheid 
te bevorderen door een ruimere spreiding van haar 
emissies over markten en beleggers. Eind 1987 be-
liep het uitstaande bedrag van haar langiopende 
Ecu-Ieningen tegen vaste rente circa 3 miljard (zie  
bIz. 83 en 98). 

* * * 

De daling van de waarde van de dollar In 1987 stelt 
de Europese industrie bloot aan grotere concurren
tie. 

Maar afgezien van conjunctuurontwikkelingen lijken 
ook de voltooiing van de interne markt en de aan-
passing van de produktieve structuren aan de 
nieuwe eisen ten aanzien van techniek en markt, 
meer dan ooit de toekomst van de Europese econo 
mie te zullen bepalen. Wat de Bank overeenkomstig 
de richtlijnen van haar b estuursorganen te dien aan
zien doet, dient deze fundamentale ontwikkelingen 
ook verder te bevorderen (zie biz. 26). 

Wat het onderzoek en de technologische ontwik
keling betraft vormen de aanvaarding door de Raad 
van de Gemeenschappen van het kaderprogramma 
1987—1991 (2) en van verschillende specifieke pro
gramma's, alsmede de aanvaarding van de tweede 
fase van ESPRIT en de herziening van de BRITE- en  
RACE-programma's, het kader waarbinnen de Ge
meenschap financieel kan interveniëren in aanvulling 
op nationale acties en het multinationale EUREKA-

(1) PS nr. L 185 van 4. 7. 1987. (2) PB nr. L 302 van 24. 10. 1987 
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Communautaire beleidslijnen 

initiatief. De Bank zal ook verder investeringsprojec-
ten in verband met deze programme's met bijzon-
dere welwillendheid In overweging nemen. Dit ailes 
beoogt vorm te geven aan het Europese streven de 
achterstand in te halen, die tussen de Qemeen-
schap en haar grote concurrenten in de wereld be-
staat ten aanzien van investeringen in onderzoek en 
ontwikkeling; deze vormen immers een fundamen-
teel bestanddeel van de totale investeringsactivitei-
ten. Er zij aan herinnerd dat de uitgaven voor dit 
doel in de Verenlgde Staten in 1986 2,9% van het 
b.n.p. uitmaakten en 2,7% van het Japanse b.n.p.. In 
de Gemeenschap beliepen deze uitgaven gemiddeld 
siechts 2% van het b.n.p., hoewel de toestand in de 
verschillende landen sterk uiteenloopt. 
De snelle stijging van de kredietverlening van de 
Bank ten behoeve van de mllleubescherming over-
eenkomstig de door haar Raad van Gouverneurs in  
1984 uitgesproken wens (zie biz. 29) valt binnen het  
kader van de doelstellingen van het Vierde commu
nautaire milieuprogramma (^). Dit programma beves-

(1) PB nr. C 70 van 18.3.1987. 

tigt met name, dat het milieubeleid een onafscheide-
lijk deel vormt van andere takken van beleid van de  
Lid-Staten en de Gemeenschap, zoals dit is gesteld 
in de Europese Akte. Er zij aan herinnerd dat de  
Bank, wanneer zi] projecten in behandeling neemt, 
bijzondere aandacht besteedt aan de milieueffecten 
van een project en nagaat, of de hand wordt gehou-
den aan bestaande en toekomstige milieunormen. 

In overeenstemming met de communautaire ener-
gledoelstellingen is de kredietverlening van de  
Bank voor energieprojecten sterk gestegen sinds de  
eerste aardoliecrisis (van 1973 tot 1987: 18,2 m iljard 
en 35% van de kredietverlening in de Gemeen
schap). De in de laatste vijf jaar gefinancierde pro
jecten zullen de aardolie-afhankelijkheid kunnen ver 
minderen met ongeveer 14% van de voor 1995 voor-
ziene netto aardolie-invoer. Bij de vaststelllng van de  
communautaire energiedoelstellingen voor 1995 is 
uitgegaan van stabiele prijzen voor aardolieproduk-
ten na de sterke prijsdalingen in 1985 en 1986; deze 
hypothese dient in het voorjaar van 1988 te worden  
getoetst in het kader van het onderzoek van de na 
tionale programma's. 

Koersen van de Ecu 
(aantal Ecu's voor 1 dollar, 100 yen, 1 Dultse mark, 10 Franse frank, 1 pond sterling, 1 000 lire)* 

II ill IV 1 II III IV I II 

1979 1980 1! 
i^vVS $ MMsyen 

IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1982 1983 1984 1985 
DM Ffr. £ 

II III IV I II III IV 

1986 1987 
• lire 

Omrekeningskoersen voor statistische doeieinden; zie Wenken voof de lezer op biz. β 
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De aanzienlijke toeneming van de kredietverlening 
van de Bank in de sector van het luchtvervoer ge-
durende de laatste drie jaar (zie grafiek biz. 13)  
hangt samen met het toenemende gewicht dat aan 
deze sector moet worden gehecht. In december zijn 
een aantal maatregelen getroffen ten aanzien van ta-
rieven, capacitelten, opening van de markt en con-
currentieregeis, welke een belangrijke stap vormen 
op de weg naar een gemeenschappelijke vhje markt Γ). 
De kredietverlening van de Bank bulten de Ge-
meenschap vindt plaats op grond van samenwer-
kingsovereenkomsten tussen de Gemeenschap en 
de betrokken landen. 

De derde overeenkomst van Lomé met de landen in 
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, 
aismede het daaraan parallel genomen beslult be 
treffende de landen en gebieden overzee, zijn hun 
tweede jaar i ngegaan en de Bank heeft ook in dit 

(1) PB nr. L 374 van 31.12.1967. 

jaar actief b ijgedragen aan de tenuitvoerlegging hier-
van op basis van de vroeger opgestelde indicatieve 
programma's. Op 14 en 15 mei 1987 is de 
A.C.S./E.E.G.-Raad van Ministers akkoord gegaan 
met het protocol bij Lomé III in verband met de toe-
treding van Spanje en Portugal. Voorts heeft de Ge
meenschap een bijzonder programma aanvaard ten  
behoeve van een aantal arme landen met zware 
Schuldenlasten, die aanzienlijke inspanningen leve-
ren om zieh aan te passen; dit programma dient bij 
te dragen tot de verbetering van hun economische 
situatie. 

Wat de samenwerking met de Middellandse-Zeelan-
den betreff zijn in 1987 de onderhandelingen afge-
sloten over de hernieuwingen van de protocollen 
met de Maghreb-landen, de Machrak-landen en Is
raël. Bovendien is een nieuw protocol afgesloten 
met Joegoslaviè; het daarin voorziene bedrag zal 
grotendeels worden gebruikt voor de financiering  
van vervoersinfrastructuur die van belang is voor zo-
wel dit land als de Gemeenschap. Deze protocollen 
zullen in 1988 geleldelijk in werking treden (zie bIz. 
69), zodat de Bank in staat zal zijn haar werkzaam-
heden in deze landen voort te zetten. 
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Kredietverlening in 1987 

De Bank verstrekt voornamelijk kredieten voor eigen rekening (uit middelen die in hoofdzaak worden  
verkregen op de kapitaalmarkten), alsmede garanties. Bovendien kan de Bank op grond van het commu 
nautaire economische en financiële samenwerkingsbeleid bepaalde transacties in derde landen verrichten  
in opdracht en uit middelen van de Gemeenschap of de Lid-Staten, of ook — sinds 1979 — kredieten in 
de Lid-Staten toekennen uit de middelen van het nieuwe communautaire leningsinstrument. Dergelijke 
transacties worden buiten de balans geboekt in de Speciale Sectie; ze zijn evenwel begrepen In de  
statistieken en verslagen die de Bank over haar activiteiten publiceert, voor zover het besluit tot toeken-
ning van dergelijke bedragen tot de competentie van haar Baad van Bewind behoort. 

In 1987 heeft de Bank nieuwe kredieten verstrekt 
voor In totaal 7 842,5 miljoen, tegenover 7 544,8 mil-
joen in 1986 en 7 184,6 miljoen in 1985; de stijging in 
het verslagjaar bedroeg dus 3,9%, d.w.z. reeel 2.8% 
(zie wenken voor de lezer op biz. 8). 

De kredietverlening voor eigen rekening beliep 
7 192,2 miljoen, hetgeen 1,9% meer was dan in 1986 
(7 059,9 miljoen): die in het kader van de Speciale  
Sectie (zie biz. 92) Steeg van 484,9 miljoen tot 650,3 
miljoen, hetgeen een gevolg was van de hervatting 
van de kredietverlening uit het nieuwe instrument. 

alsmede van de toeneming van de bedragen aan 
risicodragend kapitaal, die in de A.C.S.-landen zljn 
toegekend. 

De kredietverlening in de Gemeenschap beliep in 
1987 7 003,4 miljoen voor eigen rekening en 447 mil
joen uit het nieuwe instrument, d.w.z. in totaal 
7 450,4 miljoen. 
Buiten de Gemeenschap Is in totaal 392,1 miljoen 
ter beschikking gesteld, waarvan 188,8 miljoen voor 
eigen rekening en 203,3 miljoen uit begrotingsmid-
delen. 

Tabel 1 : Kredietverlening In 1986, van 1982 tot 1986 en van 1959 tot 1986. 
naar herkomst der middelen en lok atisatie v an he t projec t 

19Θ7 1983-1987 1969—1987(1) 

Mllj. Ecu % Milj. ECU % Milj. Ecu % 
Kredieten en garanties voor 
eigen rekening (^) 
binnen de Gemeenschap 
buiten de Gemeenschap 

7 003,4 
188,8 

89,3 
2,4 

28 572,7 
2195,5 

80.7 
62 

491462 
4 515,8 

80,5 
7,4 

Totaal 7192.2 91.7 30 768,2 86.9 53 662,0 87,9 

Transacties van de Speciale Beetle 
binnen de Gemeenschap uit hei nieuwe 
communautaire leningsinstrument 
buiten de Gemeenschap uit de midde-
len van de Lid-Staten cl de Gemeen
schap 

447,0 

203.3 

5.7 

2.6 

4 105,0 

510,1 

11.6 

1.5 

5 910,6 

1 484,9 

9.7 

2.4 

Totaal 650.3 8.3 4 615,1 13,1 7 395,5 12.1 

Totaal general 
binnen de Gemeenschap 
waarvan garanties 
buiten de Gemeenschap 

7 842.5 
7 450,4 

392,1 

100.0 
95,0 

5,0 

35 3S3.3 
32 677,7 

97,6 
2 705,6 

100,0 
92,3 

7.7 

61 057,5 
55 056,8 

622,1 
6 000,7 

100,0 
90,2 

9,8 

(1) Dd gegevens over längere Perioden moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd; die cijfers zijn namelijk beVnvioed door prijswijzigingen en koersschomme-
iingen gedurende de betrokken période. 

(2) De kredietveriening in Spanje en Portugal vie! tot eind 19Θ5 onder die buiten de Gemeenschap. evenals die in Gnekenland lot eind 1960 (zie tabel 13.1). 
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Kredietverlening in 1987 

Ter financiering van de kredietverlening voor haar el-
gen rekening heeft de Bank in totaal 5 592,7 miljoen 
op de kapitaalmarkten opgenomen (in 1986: 6 785,5 
miljoen). Hiervan is 4 564,5 m iljoen verkregen door 
middel van openbare emissies en onderhandse 
piaatsingen tegen vaste rente, waarvan 325,6 miljoen 
via swaps is omgezet in vastrentende ieningen In 
andere valuta's (132,4 miijo en) of in ieningen tegen 
variabele rente (193,2 miljoen), terwiji voorts 200 mil-
joen direct tegen variabele rente is geëmitteerd. In 
het geheel was dus 393,2 miljoen of 7% van het to

tale bedrag beschikbaar voor kredietverlening tegen 
variabeie rente. 

Daarnaast is nog 455,9 miljoen verkregen door mid-
del van interbankoperaties, terwiji de emissie van 
medium term notes in totaal 352,1 miljoen ople-
verde; laatstgenoemde twee bedragen zijn gebruikt 
voor de financiering van vervroegde aflossingen. 
Tenslotte is nog 20,2 miljoen gemobiliseerd via de  
afgifte van door de Bank gegarandeerde participatie-
certificaten in haar kredietverlening. 

miljoen Ecu 
8 000 Kredietverlening 

IKredleten voor eigen rekening 
lin de Gemeenschap 
jKredieten in opdracht en garanties  
I in de Qemeenschap 
Kredieten voor eigen rekening 
buiten de Gemeenschap 

Kredieten uit het nieuwe 
communautaire leningsinstrument 

ITransacties uit begrotingsmiddelen 
I buiten de Gemeenschap 

gemiddeld per jaar 
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Kredietverìening in 1987 

Kredietformules en rentetarieven 

Kredietformules 

De Bank biedt haar geidnemers volgende mogelijkheden; 

— kredieten tagen vaste rente 

— luidende in verscheidene geldsoorten met een va* 
riabele 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-
nautair; 

— luidende in verscheidene geldsoorten met een be-
paalde standaardsamenstelling, waarbij looptijd, 
samenstelling en rentevoet bij voorbaat zljn vast·  
gelegd; 

— binnen bepaalde grenzen eveneens kredieten tegen 
variabele rente. 

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

Rentetarieven 

De rentetarieven van de Bank worden vastgesteld door 
haar Raad van Bewind. Deze bepaatt een specifiek tarief 
voor eike door de Bank gebruikte valuta, vooral de va
luta's van de Lid-Staten en de Ecu, alsmede de V.S.-dol
lar, de yen en de Zwitserse frank. Bij kredieten in meer-

dere valuta's wordt voor elk dezer valuta's het betref 
fende taripf in rekening gebracht. 

Daar de Bank haar kredletbedrljf financiert door het 
plaatsen van leningen op de kapitaalmarkten, maar zij 
daarbij geen winstoogmerk nastreeft, liggen haar tarieven 
dicht bij de rentevoeten op deze markten. De voor een 
krediet tegen een vaste rente geldende voet of voeten 
worden in het algemeen vastgelegd bij het afsluiten van 
de financieringsovereenkomst of soms bIj de 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 u it-
betaald. Aflossingen en rentebetalingen vinden plaats In 
dezelfde valuta's als de stortingen, in het algemeen In 
constante halfjaarlijkse bedragen. 

De sinds eind 1986 aan de gang zijnde rentedaling zette 
zieh voort tot mei 1987. Tot half Oktober gold daarna een 
stijgende, maar onregelmatige tendentie. Vervolgens was 
weer sprake van een daling, maar aan h et eind van h et 
jaar lagen de rentevoeten desondanks hoger dan aan het 
begin van het jaar. 

De grafiek hieronder geeft een beeld van de rentetarie
ven van de Bank voor kredieten in Ecu en V.S.-dollar tus-
sen 1985 en 1987; vergelijking met de grafieken op 
biz. 78 toont de parallelliteit tussen de marktcondities en 
de tarieven van de Bank. 

Rente biJ tie njarige kredieten 
in Ecu of VS $ 

ihalflaarlllkse aflosslna) 

DJFUAMJJASONDJFMAMJJASONOJFMAMJJASOND 

19Θ5 1986 1987 
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Kredietverfening in 1987 

Wegens voor eigen rekening verstrekte kredieten is 
In 1987 5 820,5 miljoen ui tbetaald, waarvan 5 562 mll-
joen in de Gemeenschap en 258,5 miljoen daarbui-
ten. Het aan kredieten en garanties voor eigen reke
ning uitstaande bedrag (i) steeg van 36 959,8 mil-
joen op 31 december 1986 tot 40 506,2 miljoen op 
31 december 1987, of m et 9,6%. In noot 2 bij de blj-
lage Β van de jaarrekeningen (zie biz. 97) wordt een 
overzicht gegeven van de voornaamste garanties die 
hierop zijn verkregen. 

(1) Oorspro nkelijk bedrag der versirekie kredieten en garanties, vermmderd of 
— al naar omstandigheden — vermeerderd met afiossm gen. opzeggingen. an-
nulerir>gen, koersaanpassingen en, wai de kredieiverlening voor eigen rekening 
betreff, deeinemingen van derden in de kredieten (zie noot 3 bij bijlage Β van 
de jaarrekeningen) 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1987 
42 875,3 miljoen tegenover 40 720,9 miljoen eind 
1986. 

De uitbetalingen krachtens toezeggingen uit midde-
len van de Gemeenschap of de Lid-Staten beliepen 
378,4 miljoen, waarvan 303,2 m iljoen betrekking had 
op kredieten uit het nieuwe instrument en 75,2 m il
joen op financieringsovereenkomsten betreffende  
projecten in de landen in Afrika, het Caribische ge-
bied en de Stille Oceaan, alsmede bepaalde landen  
In het Middellandse-Zeegebled. 

Het uitstaande bedrag (i) in de Speciale Sectie 
steeg van 8 866,4 miljoen op 31 december 1986 to t 
8 880,6 m iljoen op 31 december 1987. 

Oe n ieuwe Duitse wetg evlng ter bestrijding van de luchtverontrelniging vereist van kolen stoken de cen trales om vangrijke 
Investeringen cm hun uitstoot van schadeliike rookgassen te beperken. Ter financiering van dergelijke investeringen heeft de  
Bank de afgelopen tw ee jaa r kredi eten vers trekt ten be hoeve van zev en ce ntrales, o.a. die va n Stöcken bij Hannover (foto). 

In 1987 h eeft de Bank In tot aal bijna Ecu 1 ,6 m iljard ter beschikking ges teld voor milie ubeschermingsprojecten. 
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Kredietverlening in de Gemeenschap 

Voor projecten in alle twaalf Lid-Staten heeft de Bank voor eigen rekening kredieten verleend tot een 
bedrag van 7 003.4 mlljoen; In 1986 was dit 6 678,1 mlljoen, zodat sprake Is van een groei met 4.97o. 

De kredietverlening ult het nieuwe instrument Is weer aan het stijgen. daar In de loop van het jaar de  
middelen van het nieuwe Instrument IV beschlkbaar zljn gekomen. Dergelljke kredieten zljn toegekend In 
zeven landen voor een bedrag van In totaal 447 mlljoen (1986: 393 mlljoen). 

De kredietverlening In de Gemeenschap bellep derhalve In t otaal 7 450,4 mlljoen tegenover 7 071,1 mlljoen 
In 1986, hetgeen een stijging met 5,4% of, reeël, met 4,2% Impliceert. 

Kredietverlening op het gebi ed van de communautaire beieidsonderwerpen 

Er zijn achtergebleven plattelandsgebieden, achter-
uitgaande oude industriegebieden, randgebieden en 
geïsoleerde gebieden: de geografische en economl-
sche verscheidenheid in de Gemeenschap leidden al  
van het begin at aan tot regionale dispariteiten die 
nog werden versterkt door de achtereenvolgende 
uitbreidingen van de Gemeenschap. De Europese 
Akte bevestigt dan ook nog eens, dai een beter re-
gionaal evenwicht een essentiële voorwaarde vormt 
voor een vergroting van de economische en sociale  
samenhang In de Qemeenschap. 

De akte verruimt en accentueert als het ware de be-
palingen van artikel 130 van he t Verdrag van Rome, 

dat de Bank de taak geett ,,bij te dragen tot een 
evenwichtige en ongestoorde ontwikkeling van de 
gemeenschappelijke markt in het belang van de Ge
meenschap". De belangrijkste economische beteids-
doelstelling van de Bank blijft dientengevolge haar 
bijdrage tot de regionale ontwikkeling door het fi-
nancieren van projecten in alle sectoren van de eco 
nomie (zie derde bladzijde van de omslag). 

De omstandigheden waren nauwelijks bevordelijk 
voor een Sterke toeneming van de investeringen In 
minder ontwikkelde gebieden, maar de Bank heeft 
haar kredietverlening voor dit doel omvangrijk kun-
nen houden. Haar regionale kredietverlening beliep 

Jabel 2; Kredietverlening voor eigen rekenlng In de Gemeenschap In 1987 

(mjl|. Ecu) 

Sector Doelstelling (1) 

Totaar 

industrie, 
diensten, 

Handbouw Energie 
Intra-

structuuf 
Regionale  

ontwikkeling 
Er>ergie-

voorziening 

Geavanceerde 
technolcgieën, 
modernisehng 

bedrijfsleven Milieu 
Communautaire 

infrastructuur 

Belglë 37.1 37,1 37,1 37,1 — 
Denemarken 283,5 4.5 279,1 — 29,5 279,1 _ — — 
Duitsland 276,5 14,0 148,5 114,1 56,4 225,5 14,0 262,5 — 
Griekenland 160.2 70,8 44,9 44.5 160,2 90,5 — 61,8 9,4 
Spanje 593,7 324,5 50,8 218,4 459,5 50.8 141,1 24,3 110,7 
Frankrijk 929,8 356,4 122,7 450,7 655,1 200,1 110,3 101,2 90,6 
lerland 178,6 6.5 — 172.1 148,6 — — 28,4 55,8 
Italie 2 916,0 1 037,1 822,1 1 056,8 1 846,8 846,2 402,8 691,2 152,4 
Luxemburg 1.6 — — 1.6 — — — — 1.6 
Nederland 18,0 14,9 — 3,1 18,0 — 14,9 — — 
Portugal 380,0 271,4 6.3 102,3 380,0 56,5 180,0 59,0 15,0 
Verenigd 
Koninkrijk 1 119,8 32,3 344,8 742,7 520,6 347,7 350,8 242,6 
Elders (2) 108,7 — 108,7 — — 108,7 — — — 

Totaal 7 003,4 2169,3 1 927,9 2 906,2 4 311,8 2 205,0 900,1 1579,2 678,1 

(1) Sommige projecten beaniwoorden aan meerdere doelstellingen tegelijkertijd ; de versctiillende ruDneken kunnen dus met bi| elkaar worden opgeteld. 
(2) Project buiten, maar van direct belang voor de Qemeenschap. geimanclerd op grond van een speciale machtiging van de Read van Gouverneurs 

(zie biz. θ). 
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in totaal 4 347,2 miljoen, waarvan 35,4 miijoen uit het 
nieuwe instrument (1986: 3 685,1 miljoen, waarvan 
88,3 miljoen uit het nieuwe instrument). Deze 
maakte aldus 58% uit van haar totale kredietverle
ning en 62% van de kredietverlening voor haar eigen  
rekening (1986: res pectievelijk 52 en 54%). 

De regionale kredieten waren voor 70% geconcen- 
treerd in de gebieden die bij het communautaire re
gionale beleid de hoogste prioriteit hebben gekre-
gen: Portugal, Griekenland, lerland, Noord-Ierland, 
Zuid-ltaliê en delen van S panje. 

De Bank heeft voorts grotere steun geboden bij in-
vesteringen In gebieden met oude, achteruitgaande 
industrie en in andere gebieden met achterblijvende 
ontwikkeling, met name in Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. 

Met haar kredietverlening, die 20 tot 50% van de in-
vestehngskosten dekte, heeft de Bank bijgedragen 
tot ruim 3% van de totale investeringen in vaste ac

tiva in de Gemeenschap. In minder welvarende lan
den en gebieden ligt de directe bijdrage van de 
Bank duldetijk hoger: 11,3% in Portugal, 9,5% in ler
land, 7,2% in Italie (in Zuid-ltalië echter 14%) en 5,3%  
in Griekenland. 

Meer dan een derde van de totale regionale krediet
verlening was bestemd voor projecten op het ge-
bied van de industrie, de dienstensector, de land-
bouw en de visserij (1 568,5 miljoen waarvan 786,4  
miljoen door middel van globale kredieten ter finan 
ciering van het midden- en kleinbedrijf); voor basis- 
infrastructuur is 2 050,5 miljoen ter beschikking ge- 
steld en voor de energievoorziening 728,2 miljoen. 

* * * 

De energiedoelstellingen van de Gemeenschap 
voor 1995 bevestigen de bestaande prioriteiten: be-
tere beheersing van het energieverbruik en beper-
king van de afhankelijkheid van ingevoerde aardolie 

Kredietverlening in de Gemeenschap in 1987 
naar eco nomische doel stelling C) 

Regionale ontwikkeling 
4 347,2 miljoen 

I Italie 

I Frankrijk 

I Verenigd 
I Koninknjk 

I Spanje 

Portugal 

Griekenland 

lerland 

Overige 

Energievoorziening 
2 226,8 miljoen 

I Rationeel 
I energieverbruik 

I Diversificatie 
Ivan de invoer 

Interne energiebronnen 

Milieu — cultureel 
erfgoed 

1 572,9 miljoen 

S Water- en bodem-
ÉS verontreiniging 

Β Luchtverontreiniging 

Overige 

I Cultureel 
I erfgoed 

Investeringen van het 
midden-
en klei nbedrijf 
Geavanceerde 
technologieën 

Industriels 
samenwerking 

Modernisering 
en o mschakeling 

Communautaire 
infrastructuur 
680,8 miljoen 

Ven/oer 

Telecom-
municalie 

(') Sommige projecten beantwoorden aan meerdere doelstellingen tegelijkertijd; de verschillende rubrteken kunnen dus niet bij elkaar worden opgeteld. 
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door een bevordering van de ontginning van interne 
energiebronnen en een voortgezet beleid, gericht op 
een evenwichtige diversificatie en een grotere flexi-
billtelt van de energievoorziening. 

De kredietverlening van de Bank voor deze doelein-
den beliep in 1987 2 226,8 miljoen (1986: 2 600,1 mil-
joen). Meer dan vroeger had deze betrekking op de  
diversificatie van de energievoorziening en op ratio-
nee! energieverbruik. Middelen zijn ook ter beschik-
king gesteld voor installaties op dit gebied, die be-
ogen te beantwoorden aan de snelle ontwikkeling 
van de wetgeving op milieugebied. 

Voor diversificatie van de Invoer, d.w.z. gasleidin-
gen en centrales die Ingevoerde steenkool kunnen 
verstoken, is 695,7 mil joen verstrekt. 

De kredietverlening ten behoeve van rationeler 
energieverbruik betlep 863,5 mlljoen waarvan 393,3 
miljoen gegoten was in de vorm van globale kredie-
ten ter financiering van Industhele investeringen of 
van kleinere projecten van lagere overheden. De  
kredieten voor afzonderlijke projecten (470,2 mil
joen) waren vooral bestemd voor stadsverwarmin-
gen, een pompaccumulatiecentrale, de koppeling 
van hoogspanningsnetten en installaties die de ener-
gie-efficiency van industriële ondernemingen konden 
verbeteren. 

Voor de ontwikkeiing van interne energiebronnen 
(kernsector, waterkrachtcentrales, geothermische 
centrales en de ontginning van olie- en gasvelden) 
kon dit jaar slechts 667,6 miljoen ter beschikking 
worden gesteld. De voltooiing of vertraging van 
meerjarenprogramma's ter ontwikkeling van de  
kernsector of ter ontginning van gas- en olievelden 
leidden namelijk tot een aanzienlijke daling van de  
investeringen op dit gebied. 

Dezelfde ontwikkeling speelde een rol bij de toeken-
ning van Euratom-kredieten. Ais agent van Euratom  
heeft de Bank, te zamen met de Commissie van de  
Europese Gemeenschappen, vier financieringsover-
eenkomsten ondertekend voor een bedrag van in to-
taal 210,2 miljoen ten behoeve van ke rncentraies in 
Itaiië, Frankrijk en Duitsiand (1986: 586,6 miljoen). 
De Bank voert de administratie van deze kredieten 
en boekt ze buiten haar balans in de Speciale Sectie 
(zie biz. 92). in de statistieken van de Bank wordt 
met deze transacties geen rekening gehouden, daar 
het financieringsbesluit tot de competentie van de  
Commissie behoort. 

Het effect van de In 1987 mede door de Bank gefi-
nancierde projecten op het communautaire aardolie-
verbruik kan worden geraamd op 13,5 miljoen ton 
aardolie-equivalent per jaar, waarvan 9,4 miljoen ton 

Regionale kredietveriening (1983—1987) 

miljoen Ecu 
4 400 

1983 1984 1985 1986 1987 

naar lan d naar sec tor 

Portugal BB Industrie 
Spanje JD Diverse infrastructuren 

Overige ^91 Waterprojecten 
Frankrijk EH Telecommunicatie 

Verenigd Koninkrijk 1 I Ven/oer 
Griekenland Energie  

ierland • 
Italie Β 

(') Inclusief de kredietverlening in Spanje en Portugal vóór  
toetreding. 
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betrekking heeft op diversificatie van de invoer. De  
in de laatste vijf jaar gefinancierde projecten leiden  
in totaal naar raming tot een verbruikseffect van 55 
miljoen ton aardolie-equivalent per jaar (waarvan 12 
miljoen ton dankzij rationeler energieverbruik), d.w.z. 
ongeveer 14% van de verwachte communautaire in
voer in 1995 (zie ook de grafiek op biz. 116). 

* 
* • 

Versterking van het concurrentievermogen van de  
Gemeenschap op de wereldmarkten vereist aanhou-
dende inspanning om te komen tot structurele aan-
passing, innovatie en industriële samenwerking. 
Evenals in het verleden heeft de Bank ook dit jaar 
deze inspanningen ondersteund, met name ten aan-
zien van de modernisering en de invoering van 
nieuwe technieken in het midden- en kleinbedrijf. In 
totaal is hiervoor 1 287,2 miljoen toegekend, waar-

De financiering van geavanceerde technologieën in de industrie 

In juni 1984 had de Raad van Gouverneurs van de Bank 
vastgelegd, dat zij niet alleen haar traditionele prioritaire  
doelstellingen diende na te streven, maar ook moest bij-
dragen tot de financiering van p rojecten die de toepas-
sing en ontwikkellng van geavanceerde technieken kon-
den bevorderen. 

In de sindsdien verstreken drie jaren is de kredietverle
ning voor dergelijke projecten sterk gestegen en wel tot 

1 222,8 m iljoen in totaal, waarvan 128,5 miljoen via glo 
bale kredieten waaruit 35 bedragen zijn toegewezen voor 
kleinere projecten. 

Het grootste deel was bestemd voor afzonderlijke, gro-
tere projecten (1 094,3 miljoen): uit onderstaande grafiek 
blijkt dat dit bedrag vrijwel even groot was als het bedrag 
dat is gegaan naar industriële projecten waarin spitstech-
noiogieën geen rol speelden. 

Afzonderlijke kredieten voor industriële projecten (1985—1987) 

Traditioneie projecten 
1 181,4 m iijoen 

Geavanceerde 
technoiogieen 
1 094,3 mlijoen 

Metaaiindustrie 

Elektrotechniek 

Transport-
materieei 

Chemie 

Q Gias 

[ I Bouwnijverheid 

^ Voedings-
H middelen 

S Textiei 

^ Papier 

y Raffinaderijen 

I I Kunststoffen 
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van 900,1 mlljoen voor eigen rekening (1986: 1 005,5 
mlljoen, respectievelijk 744 miljoen). 

Een bedrag van 474,1 miljoen is gegaan naar projec-
ten op het gebled van geavanceerde technologieën  
in Italie, Frankrijk, Nederland, Belglë en Duitsland. 
De projecten hadden vooral betrekking op micro-
elektronica, informatica, telecommunicatie en de  
Chemie, maar in mindere mate ook op de glasfabri-
cage, de rubberindustrie, de automobielnijverheid en 
researchlaboratoria in verschillende sectoren (zie  
ook kader op biz. 26). 

In reactie op de aansporing van de Baad van Gou 
verneurs heeft de Bank haar kredietverlening voor 
produktieve investeringen van het midden- en klein-
bedrijf nog kunnen uitbreiden, vooral ten behoeve 
van de toepassing van nieuwe technologieën en in-
novatie buiten regionale ontwikkelingsgebieden. Te  
dien einde heeft zi] 10 globale kredieten van in totaal  
148.5 miljoen voor eigen rekening verstrekt naast de  
32 globale kredieten voor 387,1 miljoen uit het 
nieuwe instrument (zie biz. 16, 31 en de grafiek op 
biz. 116). 

Tenslotte zijn in Portugal en Italie kredieten verstrekt 
voor projecten, die voortvloeiden uit industriële sa-

menwerking tussen ondernemingen in verschillende 
Lid-Staten, alsmede in Spanje met het oog op de 
aanpassing van het midden- en kleinbedrijf aan de  
nieuwe omstandigheden van de gemeenschappelljke 
markt. 

* 
• « 

Overeenkomstig de aanbeveilngen van haar Baad 
van Gouverneurs van 1984 heeft de Bank meer mid- 
delen ter beschikking gesteld voor projecten die bij- 
dragen tot de mlHeubeschermlng. Volgens de Euro- 
pese Akte vormt de milieubescherming een be-
standdeel van andere beleidsonderwerpen van de 
Gemeenschap, dat een gezamenlijke aanpak vereist, 
daar verontreinigingen veelal grensoverschrijdend 
zijn en vele sectoren beroeren. 

In 1987 is hiervoor 1 579,2 miljoen ter beschikking 
gesteld (1986: 701,7 miljoen), waarvan 337,8 miljoen 
via globale kredieten in Italie, Duitsland, Frankrijk en  
Portugal ter financiering van — ultsluitend of mede  
— milieubeschermingsprojecten. 

De gefinancierde projecten valien in twee grote 
categorieën. Enerzijds zijn grote waterzuiverings-
projecten en drinkwatervoorzieningen gefinancierd 

label 3: Kredletvertening In de Gemeenschap in 1987,1986 en van 1983 tot 1987 

19Θ7 1986 1983—1987 

Totaal 
Vocr eigen  

rekening 
Nieuw 

instrument Totaai 
Voor eigen  

rekening 
Nieuw 

instrument Totaai 
Voor eigen  

rekening 
Nieuw 

instrument 

Milj. 
Ecu % Mil). 

Ecu 
Mill-
Ecu 

Mill. 
Ecu % Mil). 

Ecu 
Mil). 
Ecu 

Mil). 
Ecu % Milj. 

Ecu 
Mil). 
Ecu 

Belgie 37,1 0.5 37.1 — 46,1 0,7 46,1 — 193,6 0.6 193,6 — 
Denemarken 315,3 42 283,5 31,8 258,2 3.7 198,3 59,9 1 565,1 4.8 1 177,1 388,0 

Duitsland 276.5 3,7 276,5 — 441.8 62 441,8 — 1 0962 3,4 1 0962 — 
Griekenland 164,8 2,2 160,2 4,6 253,0 3.6 253,0 — 1 635,9 5,0 1 454,7 181,2 

Spanie(i) 707,4 9.5 593,7 113,7 409.3 5.8 340,0 69,2 1 116,7 3.4 933,7 183,0 

Frankrijk 1 006,5 13,5 929,8 76,8 623,4 8.6 565,0 58,4 4 971,7 152 3 906,2 1 065,5 

lerland 178,6 2,4 178,6 — 262,1 3,7 214,3 47,8 1 0932 3,3 898,1 195,1 

Italie 3112,2 41,8 2 916,0 196,2 3 024,0 42,8 2 912,5 111,4 14 760,7 45,2 12 916,3 1 844,4 

Luxemburg 1.6 — 1.6 — 182 0.3 182 — 362 0,1 362 — 
Nederland 18,0 0.2 18,0 — 98,2 1.4 98,2 — 185,3 0,6 185,3 — 
Portugal (^) 389,9 5,2 380,0 9.9 190,3 2.7 160,4 29,9 580,2 1.8 540.4 39,8 

Verenigd 
Koninkrijk 1 133,7 15,2 1 119,8 14,0 1 371,5 19,4 1 355.3 16.3 5 2592 16,1 5051,2 208,0 

Elders 108,7 1,5 108,7 — 75,0 1.1 75.0 — 183,7 0.6 183,7 — 

Totaal 7 450,4 100,0 7003,4 447,0 7 071,1 100,0 6 678,1 393,0 32 677,7 100.0 28 572,7 4 105,0 

(1) Kfedietverlening in Spanie en Portugal vóór toetreding : zie tabe! 13.1. 
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(730,9 miljoen), die dikwijis onderdeel vormen van 
langlopende programma's voor grotere gebieden in 
Italie (Po- en Arno-bekkens, Veneto en Ligurische  
kust) en het Verenigd Koninkrijk (Anglia, Yorkshire, 
Severn- en Trent-bekkens). 

Anderzijds heeft de Bank steun geboden aan de in-
stallatie van rookgasreinigingen van met name kolen 
stokende centrales of van aardolieraffinaderijen en 
cementfabrieken, veelal in dichtbevolkte gebieden 
(470,6 miljoen). (zie ook kader op biz. 29). 

Tenslotte zijn bedragen ter beschikking gesteld voor 
de verwerking van huishoudelijk afval, de erosiebe-
strijding, de herbebossing en de bescherming van 
het cultureel erfgoed; in totaal was hiermee 39,9 mil
joen gemoeid. 

Hoezeer milieuoverwegingen een roi spelen bij an 
dere communautaire beleidsonderwerpen blijkt o.a.  
uit het feit, dat ongeveer twee derde van het totale 
bedrag bestemd was voor projecten die ook dien-
stig waren aan de regionale ontwikkeling (vele afval-
waterzuiveringen) of aan het communautaire ener-
giebeleid. 

Kredietverlening in de Gemeenschap In 1987 naar 
sector 

Tenslotte zij nog vermeld, dat de Bank zieh in het 
afgelopen jaar h eeft aangesloten bij de Wereldbank 
met het oog op de uitwerking van een milieupro-
gramma voor de Middellandse Zee. Doel is de ba 
iane op te maken van de reeds bereikte resultaten 
en de nog resterende khtleke punten, om prioritei-
ten op te kunnen stellen. 

• * * 

Energie 

IGlobale kredieten 

Transport en dlstributie 

Produktie 

Verbindingen 

Teiecommunicatie 

Vervoer 

Overige infrastructuur 

Globale kredieten 

Diverse infrastructuren 

Waterprojecten 

Industrie, diensten, landbouw 

Globale kredieten 

Afzonderlijke kredieten 

De aanwezigheid van een passend verkeers- en te-
lecommunicatienet is een belangrijke voorwaarde 
voor de geografische éénwording van de Gemeen
schap en voor de voltooiing van de interne markt  
(zie biz. 11). 

De steun aan infrastructuur van communautair be 
lang beliep in 1987 680,8 miljoen (1986: 561,5 mil
joen). Ruim 45% van dit bedrag was bestemd voor 
het luchtvervoer (luchthavens, aanschaf van vliegtui-
gen, verkeersgeleidingscentra). De rest betrof net 
als in het verieden vele autowegen (in Spanje, 
Frankrijk, Italië, Portugal en het Verenigd Koninkrijk), 
aismede spoorwegen (in Spanje, Italie en Grieken-
land), havenwerken in Noord-ltalië, een tankschip in 
Luxemburg, oversiagcentra in Noord-ltalië en in 
Baskenland in Spanje en, tenslotte, de verbetering 
van de teiecommunicatie tussen lerland en het Ver
enigd Koninkrijk. 

Kredietverlening naar sector 
De kredietverlening voor de industrie, de dlensten-
sector en de landbouw is verder gestagen, evenals 
die — zij het in mindere mate — voor de infrastruc
tuur, terwiji die voor de energievoorziening gevoelig 
is teruggelopen. 
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Milieu: bestrijding van de iuchtverontreiniging 

Sinds enkele jaren Kent de Bank teikens toenemende be-
dragen toe voor milieubeschermingsprojecten, overigens 
in overeenstemming met de aanbevelingen van haar  
Raad van Gouverneurs (zie jaarverslag 19β4). 

De grafieken hieronder illustreren deze stijging, evenals 
de toenemende geografische spreiding — in 1987 zljn 
kredleten in 8 landen verstrekt — en de uitbreidlng tot 
nieuwe categorieën projecten. Qestlmuleerd door de Eu-
ropese Raad van Stuttgart van juni 1983 heeft de Ge
meenschap nu ook luchtverontreiniging In het vizier ge-
nomen naast de waterverontreiniging waartegen reeds 
enkele jaren actie wordt gevoerd. Zo zijn richtlijnen uitge-
vaardigd betreffende de verontreiniging door industriële  
installaties en auto's, terwiji een beslissing inzake grote 
verbrandingsinstallaties wordt verwacht. 

Luchtverontreiniging kent dan ook geen grenzen en doet 
schade aan andere milleuelementen, zoals met name de  
bodem en het oppervlaktewater — die verzuren —. ter-
wijl tevens schade wordt toegebracht aan de mens en 
allerlei ecosystemen. 

De laatste twee jaar hee ft de Bank 718,6 mi ljoen toege-
kend voor installaties die de luchtverontreiniging tegen-

^iDenemarken 

I lOuitsland 

HCnekeniand  

Hspanie 
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Sillalié  

^Portugal 

^Verenigd Koninkfijk 
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gaan, veroorzaakt door elektriciteitscentrales (506,7 m il· 
joen) en industrieën (211,9 mil joen). 

De nieuwe Duitse wetgeving die met name ook de zure  
regen wil bestrijden. noodzaakt tot belangrijke aanpas- 
singen In vele centrales. Meerdere kolen stokende cen 
trales in Noord-Rijnland-Westfalen (Elberfeld, Merkenich, 
Voerde en Duisburg), Nedersaksen (Stöcken) en Saar
land (Römerbrücke en Weiher) hebben kredieten van de 
Bank verkregen voor hetz!) rookgasreinigingsinstallaties 
of voor nieuwe, minder verontreinigende ketels met ho-
ger rendement. 

in itallë zijn een nieuwe elektriciteitscentrale te Brindisi in 
Apuliê en een centrale voor de stadsverwarming te Bres 
cia gefinancierd; de hiervoor verstrekte kredieten omvat-
ten tevens bedragen voor de installatie van de nodige 
rookgasreinigingen. In de industrie zijn kredieten met een 
milieukarakter toegekend voor een cementfabriek in Italie  
en vooral voor rookgaszuiveringen in aardolleraffinade-
rijen dicht bij stedeiijke gebieden. zoals in Griekenland 
(rafflnaderijen van Aghii Theodor« bij Athene en Aspro-
pyrgos bij Korinthe) en in Italie bij Rome en Cagliari. In 
het kader van globale kredieten zijn in Italië daarnaast di
verse bedragen toegewezen voor In totaal 20,6 miijoen 
voor rookgasreinigingen in cementfabrieken, staaifabhe-
ken en chemische en petrochemische industrieën. 

Kredietveriening voor mllleuprojecten 
Ontwikkeling per land 

mil|oen Ecu 
Ontwikkeling per projecttype 

I Luchlverontreiniging 

I Watervefontreiniging 

I Overige 

ICultureei erfgoed 

84 es 86 87 1Θ83 84 85 86 87 
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Voor projecten in de Industrie, de dienstensector  
en de landbouw Is 2 556,4 mlljoen ter beschikking  
gesteld, d.w.z. 34,3% van de totale kredietverlening  
in de Gemeenschap (1986; 1915,8 miljoen en  
27,1%). De afzonderlijke kredieten voor grotere pro 
jecten (937,1 miljoen voor eigen rekening) zijn ge- 
gaan naar een breed spectrum van projecten in acht 
landen, betrekking hebbend op de elektrotechni
sche en elektronische nijverheid, de mijnbouw, de 
Chemie, de machinebouw en de produktie van trans-
portmaterieei, waarbij vooral de geavanceerde-tech-
nologieprojecten aan hun trekken kwamen. Som-
mige projecten betroffen de dienstensector: toe-
hsme, vrijetijdsvoorzieningen, verwerking van huis-
houdelijk afval, industrlële researchlaboratoria en de 
informatisering van bedrijfsgegevens. De globale 
kredietverlening is voorts aanzlenlijk toegenomen 
(1 232,3 miljoen voor eigen rekening en 387,1 mil
joen ult het nieuwe Instrument). 
Bij de infrastructuurprojecten (2 944,3 miljoen of  
39,5% van het totaal) is de daling van de kredietver
lening voor het vervoerswezen en de telecommuni-
catie meer dan goedgemaakt door de stijging van 
deze voor rioleringen, afvalwaterzuiveringen en pro
jecten van lagere overheden, vooral in het kader van 
samengestelde projecten en van globale kredieten. 
De betrokken projecten waren grotendeels gelokali-
seerd In minder ontwikkelde gebieden. 
Voor de energlevoorzlening is 1 949,7 miljoen 
(26,2%) ter beschikking gesteld tegenover 2 533,4  
miljoen in het voorgaande jaar (36%). Deze daling is  
vooral toe te schrijven aan de kredietverlening voor 
de kernsector en voor de ontginning van gas- en  
olievelden. De kredietverlening voor waterkracht-, 
geothermische of kolen stokende centrales is daar-
entegen toegenomen en die voor het transport of de 
distributie van gas, elektriciteit en wärmte is gelijk 
gebleven. 

In 1987 heeft de Bank gemiddeld een derde bijge-
dragen tot de kosten van investeringen die kunnen 
worden geraamd op 19,4 miljard. 

Volgens de dossiergegevens is op deze wijze steun 
geboden aan het scheppen van 28 000 permanente 
arbeidsplaatsen, waarvan twee derde in regionale 
ontwikkelingsgebieden; 17 000 hiervan hadden be
trekking op het midden- en kleinbedrijf. 

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 gefinanclerde projecten de 
uitvoering van werken en toeleveringen vereisen, die 
een aanzlenlijk werkgelegenheidseffect kunnen heb-
ben voor soms vrij lange périodes. 

De gemiddelde looptijd der in 1987 verstrekte kre
dieten lag voor infrastructuur- en energieprojecten 
bij 13 jaar; voor industriële projecten was deze 
10 jaar. 

Circa 70% van de industriële kredietverlening (en het 
gehele bedrag van de globale kredieten) is ten  
goede gekomen van private bedrijven. De energie-
en infrastructuurprojecten lagen in de meeste geval-
len in de sfeer van overheidsbedrijven en lagere 
overheden. 

Globale kredieten en daaruit toegewe-
zen bedragen 
De globale kredietverlening kon in het verslagjaar 
duidelijk worden uitgebreid dankzij een intensivering 
en diversificatie van de relaties met de instellingen in 
de Gemeenschap, die gespecialiseerd zijn in de 
financiering op lange termijn. 

Jabel 4: Kredletveriening voor de Industrie, de dienstensector en de landbouw (1983-1987) 

1983 1984 1985 1987 

Afzondetiijke kredieten; 
bedrag (a) in mil joen Ecu 
Toewijzingen ult lopende globale kre
dieten: 
bedrag (b) in mil joen Ecu  
aantal 
Totaa! (a + b - c) 
Belang van toewijzingen uit globale kre
dieten in de tot ale kredietverlening: 
(b/c) in % 

431,6 

1 010,9 
3172 
1442,5 

70 

506,2 

1 380,9 
4 541 

1 887,1 

73 

509,0 

1 599,3 
5 745 

2108,3 

76 

960,6 

1 027,1 
3 548 

1 987,7 

52 

937,0 

985,3 
2 871 

1 922,3 

51 
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Kredietverlening in de Gemeenschap 

In totaal zijn aan 64 instellingen (1986: 37) in acht 
landen nieuwe globale kredieten verstrekt voor in 
totaal 2 010,4 mlljoen (27% van de kredietverlening 
In de Gemeenschap tegenover 1 234,4 mlljoen en  
17% In 1986, 1 858,5 mlljoen en 28% In 1985). 

De globale kredieten voor eigen rekening bellepen 
1601,5 mlljoen (1986: 964,3 mlljoen; 1985: 1 229,4  
mlljoen) en dienden 

— In minder ontwikkelde gebleden tot financiering  
van kleinere projecten op het gebied van de Indus
trie, de dienstensector en het toerlsme (786,4 mll
joen), alsmede van kleinere infrastructuurprojecten 
(212,5 mlljoen); 

— In andere gebleden tot financiering van het In-
dustrlële midden- en klelnbedrijf (148,5 mlljoen) 
overeenkomstig het beslult van de Raad van Gou
verneurs naar aanlelding van het nieuwe Instrument 
IV (zie biz. 16), alsmede tot steun aan de structurele 
aanpassing van de Spaanse Industrie (57,6 mlljoen); 

— In regionale ontwikkelingsgebleden of elders bo-
vendien tot financiering van kleinere Industriële pro
jecten die de Invoering of toepassing van geavan-
ceerde technologleën beoogden (25 mlljoen) en van 
kleinere Industriële of Infrastructuurprojecten die be-

antwoordden aan de doelstellingen van de Gemeen
schap op het gebied van de energlevoorzienlng en/  
of de milleubescherming (371,5 mlljoen). 

Ult het nieuwe Instrument zijn globale kredieten voor 
In totaal 387,1 toegekend, waarvan 307,5 mlljoen ult 
het nieuwe instrument IV, ter financiering van pro- 
duktleve Investerlngen van het midden- en klelnbe
drijf bulten de regionale ontwikkelingsgebleden en  
voor 21,8 mlljoen voor energle-Investeringen (tegen 
over In totaal 270,2 mlljoen In 1986). 

De geringere omvang van de globale kredietverle
ning In 1986 had een negatleve Invioed op het aantal 
toewijzingen ult lopende kredieten In het verslag-
jaar; dit daaide namelljk verder tot 3 035 (1986:  
3 930; 1985: 6 465), evenals het totale toegewezen 
bedrag (1 175,7 mlljoen tegenover 1 267,0 mlljoen in 
1986 en 1 877,1 mlljoen In 1985). 

Deze daling betrof zowel de toewijzingen voor het  
midden- en klelnbedrijf, als die voor Infrastructuur 
projecten of voor energleprojecten. Er waren echter  
twee ultzonderlngen: na een eerste aanloopjaar is 
het toewijzlngstempo gestegen In Portugal en vooral 
In Spanje en bovendien Is de actlvlteit ten behoeve 
van mllleubeschermingsprojecten in Itallë en Dults-
land sterk opgelopen. 

Kredietverlening In de Gemeenschap in 1987 naar land en sector 

Energie 
1 949,7 mlljoen 

Verbindingen 
1 616,8 miljoen 

Ovenge infrastructuur 
1 327,5 miljoen 

Industrie, diensten, 
landbouw 
2 556,4 miljoen 

TOTAAL 
7 450,4 
miljoen 

Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ GB 
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Kredieîverlening in de Gemeenschap 

In totaal zljn 2 871 bedragen toegewezen voor in-
dustriële Investeringen (985,3 miljoen). Bi] de toewij-
zingen voor het Industriëie midden- en klelnbedrijf 
blijken de omvangrijkste bedragen ten goede te zijn 
gekomen van de kleinste ondernemlngen: 77% van 
de toewijzingen en 56% van het toegewezen bedrag 
waren bestemd voor bedrijven met minder dan 50 
man personeel. In tabe! 12 wordt een verdere speci-
ficatie van de ult globale kredieten toegewezen 
bedragen gegeven. 

Grote ondernemingen spelen een essentiële roi voor 
het concurrentievermogen van de communautaire  
industrie op de wereldmarkten, vooral omdat zij be-
schikken over ruime mogelijkheden voor research, 
ontwikkeling en uitvoerbevordering. Hun financiering 
door de Bank dient echter te worden aangevuld  
door steun aan het midden- en kleinbedrijf dat in  
zijn verscheidenheid en dynamiek een groter werk- 
gelegenheidseffect per geïnvesteerde eenheid kapi- 
taal vertoont. 

Kredietverlening in de verschillende landen 

Italie 
In Italië is 3 112,2 miljoen toegekend (1986: 3 024  
miljoen), waarvan 2 916 miljoen voor eigen rekening 
en 196,2 miljoen uit het nieuwe instrument. 

Regionale ontwikkelingsprojecten legden beslag 
op 60% van de totale kredietverlening in Italië of op  
1 868,2 miljoen, waarvan 628,2 miljoen bestemd was 
voor de industrie (hieronder waren globale kredieten 
voor 410,8 miljoen), 587,7 miljoen voor de verbindin-
gen en 518,7 miljoen voor de energievoorzlening. 

Ruim vier v ijfde van de regionale kredietverlening of  
1 622,8 miljoen betrof Zuid-ltalië en de eilanden: 240  
miljoen is gegaan naar Apulië, 191 miljoen naar 
Campanië, 123 miljoen naar zowel Latium, Sicilië als 
ook Sardinië, 82 miljoen naar Calabrië, 57 miljoen 
naar de Abruzzen, 33 miljoen naar Basilicata, 11 mil
joen naar Molise en 7 miljoen naar de Marken. De in 
Campanië en Basilicata toegekende bedragen om-
vatten tevens 48,2 miljoen aan kredieten met rente- 
subsidies van 3% ten laste van de algemene begro- 
ting van de Gemeenschappen (i), die zijn toegekend  
in het kader van de steun tot een bedrag van 1 mil- 
jard voor de wederopbouw van de gebieden welke 
in 1980 bij aardbevingen waren verwoest. Dit bedrag  
is thans geheel toegekend. 

Daarnaast is nog 632,8 miljoen toegezegd voor pro-
jecten die van belang zijn voor diverse regio's: tele-
communicatie, gasvoorziening, zee- en luchtvervoer, 
alsmede globale kredieten. 

De regionale kredietverlening in de minder ontwik-
kelde delen van Midden- en Noord-ltalië beliep 245,4 
miljoen, waarvan 153,6 miljoen aan globale kredieten 
ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf. 

« 
• * 

(1) Bes luit v an de Raad 81/19/EEG v an 20.1.1981. 

Voor projecten die beantwoordden aan de commu 
nautaire energiedoelstelllngen is 846,2 miljoen ter  
beschlkking gesteld. Zij hadden vooral betrekking 
op exploitatie van waterkrachtreserves, geothermi-
sche centrales en de ontginning van gasvelden, de  
diversificatie van de energievoorzlening, alsmede 
ook energiebesparing. 

De kredietverlening voor mllleubeschermlngspro-
Jecten is sterk toegenomen (691,1 miljoen tegen-
over 143,3 miljoen in 1986). Het gaat hierbij vooral 
om rioleringen en afvalwaterzuiveringen in grote de
len van M idden- en Noord-ltalië, om saneringsvoor-
zieningen in Zuid-ltalië, voorzieningen ter bescher-
ming tegen overstromingen en erosie, een systeem 
ter waarschuwing voor natuurrampen en maatrege-
len tot behoud van het culturele erfgoed (Dogen-pa-
leis te Venetië, opgravingen van Pompei, Hercula-
num en Stablae). Verder kunnen nog installaties 
worden genoemd ter verwerking van huishoudelijke 
afvallen en ter beperking van de luchtverontreini-
ging. 

In Midden- en Noord-ltalië is voorts verkeersinfra-
structuur van communautair belang gefinancierd 
voor 152,3 miljoen: een autoweg in de Alpen, haven-
aanleg, luchthavens, alsmede verbindingen naar de  
luchthavens, uitbreiding van de luchtverbindingen en 
overslagcentra voor spoor/wegvervoer. 

32 



Kredietverlening in de Gemeenschap 

Tenslotte is 402,8 miljoen ter beschikking gesteld 
voor Industheprojecten die betrekking hadden op 
geavanceerde technologieën of die voortvloeiden 
uit de samenwerking van ondernemingen op het ge-
bied van de vliegtuigbouw in verschiiiende landen. 

* * * 

Naar de industrie en de dienstensector is 1 209,2  
miljoen gegaan, waavan 516,5 miljoen In de vorm 
van afzonderlijke kredieten voor grotere projecten. 

Een vrij groot deel van dit bedrag was bestemd voor 
de sectoren elektronica-informatica en elektrotech 
nische industrie: de produktie van een nieuwe gene- 
ralle elektronische schrijfmachines te Crema, de uit-
breiding van een fabriek van drukapparatuur en van 
magnetische geheugens te San Bernardo d'Ivrea,  
een fabriek van onderdelen voor numerieke contro-
leapparatuur te Genova Sestri, telecommunicatìeap- 
paratuur te Milaan, automatisering van de produktie  
in een fabriek van koelkasten te Susegana en in be- 
drijven bij Treviso, waar thermische weerstanden  
worden gefabriceerd. 

Verschiiiende kredieten hadden betrekking op de  
chemische sector: de produktie van hoogwaardige  
gefluoreerde produkten te Alessandria, de moderni- 
sering van de fabricage van chemische detergenten  
en adhesieven te Lomazzo, Casarile en Ferentino, 
die van polypropyleen te Terni en Brindisi, de pro
duktie van acrylitische vezels en polyester te Ottana  
en Porto Torres, een researchlaboratorium te Pome-
zia en de fabricage van medicamenten te Sarmo-
neta. Voorts kunnen investeringen worden vermeld,  
die beoogden een raffinaderij bij Rome om te scha-
kelen op de produktie van lichte produkten, terwijl 
daar tevens de verontreiniging en het energiever-
bruik worden beperkt. 

De overige industriële projecten betroffen de vlieg-
tuigfabricage in twee bedrijven te Pomigliano d'Arco 
en Capodichino, de voortbrenging van spoorwegma-
terieel te Napels, de bandenproduktie te Bollate, de 
geautomatiseerde fabricage van autoruiten te San 
Salvo, de Papierindustrie te Avezzano, de voedings-
middelenindustrie te Pomezia, de rationaiisatie van  
een aluminiumbedrijf op Sardinië en van een ce-
mentfabriek te Vibo Valentia, waarbij ook de milieu-
verontreiniging sterk wordt teruggebracht. 

Tenslotte is 24,4 miljoen toegekend in de diensten
sector ten behoeve van projecten op het gebied van  
het toerisme, het onderzoek, de verwerking van  
huìshoudelijke afvalien en de viskwekerij. 

De globale kredieten ten behoeve van de industriële 
sector beliepen 668,3 miljoen. Hiervan was 238,4 mil 
joen bestemd voor het midden- en kleinbedrijf in  
Zuid-ltalië, 145,5 miljoen voor dit bedrijf in de minder  
ontwikkelde deien van Midden- en Noord-ltalië en 
172,1 miljoen uit het nieuwe instrument voor de an 
dere delen van Midden- en Noord-ltalië. Uit lopende 
globale kredieten zijn 1 446 bedragen voor in totaal 
568 miljoen toegewezen ten behoeve van het mid 
den- en kleinbedrijf, vooral op het gebied van de in
dustrie, maar eveneens op dat van de dienstensec
tor — vooral het hotelwezen — en de landbouw. 
Hiervan waren 236 bedragen voor in totaal 140,9 mil
joen afkomstig van het nieuwe instrument. De ove 
rige globale kredieten waren bestemd voor geavan
ceerde technologieën (9 industriële projecten voor 
in totaal 25,1 miljoen), de milieubescherming en 
rationeler energieverbruik (87,3 miljoen). 

* 
• * 

Op het gebied van de infrastructuur zijn kredieten 
(1 080,9 miljoen) gegaan naar een groot aanta! pro
jecten in het gehele land, vooral projecten op het 
gebied van het vervoerswezen (387,1 miljoen). 

Zo heeft de Bank bedragen ter beschikking gesteld 
voor voorstadsspoorwegen naar de luchthavens te 
Rome en Milaan, de eerste metrolijn te Napels, a!s-
mede voor het herstel van schade die bij de aard-
bevingen in 1980 in Campanië en Basilicata was aan-
gericht. 

Kredieten zijn verstrekt voor de laatste wegvakken 
van de autoweg tussen Ligurië, Piémont en Zwitser-
land, een verbindingsweg tussen de autowegen 
Milaan-Rome en Rome-Napels bij Rome, de verbre-
ding van de autoweg Rome-Napels, het herstel van 
viaducten tussen Napels en Bari, de aanieg van een 
tunnel te Caserta en de bouw van oversiagcentra te 
Turijn, Verona en Parma. 

Verder kunnen worden genoemd: faciliteiten voor 
kolenschepen in de haven van Brindisi, voorzienin-
gen in de containerhavens te Triëst, La Spezia en 
Ravenna, aismede kleinere havenwerken mede ten  
behoeve van de visserij en plezierjachten te Ortona, 
Bagnara, Cariati, Pescara en Giulianova. Gefinan-
cierd zijn voorts verbeteringen aan de veerdiensten 
naar Sicilie en Sardinië. Tenslotte zijn kredieten ter 
beschikking gesteld voor het luchtverkeer: de mo-
dernisering van de luchthaven van Turijn en de aan-
schaf van vliegtuigen voor de binnenlandse dienst  
naar de eilanden, aismede voor de verbindingen 
naar de andere landen van de Gemeenschap. 
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De industriële kredietverlening beliep in 1987 Ecu 2,5 miljard en was 
bestemd voor een groot aantal sectoren, variërend van de mijnbouw (foto 1 : 
koperertsmijn) tot de houtindustrie (zie foto 2). Bijna Ecu 500 m iljoen is 
gegaan naar de toepassing van geavanceerde tecfinologieën (zie foto 3). Via 
zgn. globale kredieten kon Ecu 870 m iljoen ter beschlkking worden gesteld 
voor 2 800 projecten in fiet industriële midden- en kleinbedrijf (zie foto 4). 



Kredietverlening in de Gemeenschap 

Op het gebied van de tetecommunicatie is bijgedra-
gen (343,1 m iljoen) aan de verdere uitbreiding van 
het net in Zuld-ltalië en aan een satellietennet voor 
de bewaking en steunverlening in het geval van 
natuurrampen. 

Tot de gefinancierde waterprojecten (286,7 miljoen) 
behoorden vele afvaiwaterzuiveringen en enkele 
werken ter verbetering van de watervoorzlening. Al  
deze projecten bevonden zieh veeial in Midden- en 
Noord-ltalië en hadden in de eerste plaats betrek-
king op het gehele Po-bekken waar een meerjaren-
programma wordt uitgevoerd, alsmede op het Tiber-
bekken (zie jaarverslag 1985 blz.29), evenals op de  
regulering van de Arno, de sanering van diverse de-
len van Veneto en op het bekken van de Gorzone.  
Andere projecten betroffen rioieringen en afvai
waterzuiveringen in met name de agglomeratie 
Rome, het gebied van Ferrara, aan de Ligurische 
kust, alsmede de watervoorziening en de verbete
ring van de rioieringen In Latium, de Abruzzen en op 
Sardinië. 

In de Marken, Molise, het Val d'Aosta, bij Perugia en  
bij Padua zijn maatregeien gefinancierd ter bestrij-
ding van erosle, aardverschuivingen en overstromin-
gen. Daarnaast heeft de Bank steun geboden aan 
een aantal projecten van gevarleerd karakter; reno-
vatie van het historische centrum van Bari, aanleg 
van wetenschaps- en technologlecentra te Triëst en  
Viterbo, van industrieterreinen In Campanlë en In  
Basilicata, de herbebossing in Piëmont en Basilicata 
en de Irrigatie in Latium. 

zljn globale kredieten toegekend voor kleinere ener-
giebesparlngsprojecten. 

Verenigd Konink rijk 

De kredietverlening in het Verenigd Koninkrijk beiiep 
1 133,7 miljoen, waarvan 14 miijoen uit het nieuwe 
instrument (1986: In totaal 1 371,5 miljoen). 

Toegenomen is vooral de omvang van de kredieten 
voor infrastructuur (756,7 miljoen) — met name voor 
projecten die bijdragen tot de milleubescherming —,  
terwiji die voor de energiesector is gedaaid van 
866,4 miljoen tot 344,8 miljoen in het versiagjaar. De 
activiteit in de industriële en dienstensector is weer 
beperkt gebleven (32,2 miijoen). 

Verscheidene Infrastructuurprojecten beoogden de 
verbetering van de verbindingen met de andere Lid-
Staten, vooral via de lucht: de nieuwe luchthaven in 
het centrum van Lenden, voorzieningen aan de 
luchthavens van Qatwick, Manchester en Norwich,  
Verbeteringen van het nationale luchtgeleidingscen-
trum en wegenaanieg In Kent en Essex (242,6 mil
joen). 

Daarnaast zljn vele rioieringen en afvaiwaterzuive
ringen gefinancierd (321.6 miljoen) die niet alleen 
bijdragen tot de milleubescherming, maar eveneens 
de watervoorziening kunnen verbeteren in verschil-
lende delen van het land (Noordwest-Engeland, 
Wales, Zuldwesî-Engeland, Anglla, Yorkshire, Trent,  
Northumbria, Lothian en Wessex). 

Op het gebied van de energlevoorziening zijn kre
dieten gegaan (822,1 miljoen) naar p rojecten die de 
aardolle-afhankelijkheid van het land kunnen vermin 
deren: een kolen stokende centrale te Brindisi, wa-
terkrachtcentrales In verschillende delen van Noord-
ltalië en in Calabrië, geothermische centrales in Tos
cane. Daarnaast Is weer steun geboden aan de ont-
ginning van gas- en aardollevelden In de Adriatische 
Zee, in de Straat van Sicilie en In Emiila Romagna. 

De overige kredieten hadden betrekking op het 
transport, de opsiag en de distributie van aardgas 
— met name te Tuhjn en Mllaan —, de uitbreiding 
van het stroomkoppelnet in Zuid-ltallë en stadsver-
warmingen te Brescia en Reggio Emilia. Tenslotte 

De regionale kredietverlening Is niet alieen ten  
goede gekomen van de elektrificatie van spoorwe-
gen In Schotland en van wegenaanieg in Devon en 
Wales, maar ook van verschillende samengestelde 
projecten, die voorzagen in wegenaanieg, de ont-
sluiting van industrieterreinen, afvaiwaterzuivering en 
andere voorzieningen. Hiervoor is in totaal 162,2 mil
joen ter beschikking gesteld, vooral In Schotland, de 
Midlands, Noord-Engeland, Noordwest-Engeland en 
Wales. 

Enkele van deze samengestelde projecten omvatten 
tevens voorzieningen voor de verwerking van huls-
vuil en dragen aldus bij tot de milleubescherming 
(Cheshire, Lancashire), terwiji andere voorzien in  
nieuwe gebouwen voor technisch vakonderwijs (Dy- 
fed, Manchester, Stafford, Lancashire) of In stede- 
lljke renovatie (Cardiff, Plymouth). 
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Het grootste deel van de kredieten voor de energie- 
voorziening was bestemd voor de kernsector; 180,9  
miljoen voor de centrale van Torness in Schotland 
en voor nieuwe installaties in de opwerklngsfabhek  
te Sellafield In Noord-Engeland. De overige kredie 
ten gingen naar de omschakeling van de centrale 
van Kiiroot In Noord-Ierland op gemengde kolen/ 
oliestook, de ontginning van een aardolieveld voor 
de kust van Schotland en de verwerking van huisvuil 
tot brandstof. 

Tenslotte heeft de Bank nog een bijdrage geleverd 
tot de modernisering van aluminiumbedrijven in 
Northumberland en Gwent, de omschakeling op 
computers van een groothandelscoöperatie en de 
verwerking van het huisvuil van de agglomeratie 
Manchester. 

Frankrijk 
In Frankrijk zijn kredieten voor in totaal 1 006,5 mll-
joen toegekend, waarvan 76,8 miljoen uit het nieuwe 
instrument (1986: in totaal 623,4 miljoen). Twee  
derde hiervan was bestemd voor de regionale ont-
wikkeling en in het bijzonder voor verkeersinfra-
structuur en het midden- en kleinbedrijf. 

Naar de produktiesector is 433,2 miljoen gegaan, 
waarvan 51 miljoen in de vorm van afzonderlijke kre
dieten voor grotere projecten op het gebied van 
geavanceerde technoiogieën (informatisering en ro-
botisering van een lakstraat voor auto's te Sochaux, 
de produktie van CAD/CAM-apparatuur — computer  
aided design/computer aided machining — te Ces- 
tas) of ter verbreding van de industriële en agro-in- 
dustriële basis van Bretagne en de Loire-regio. 

Globale kredieten ter financiering van het midden-
en kleinbedrijf zijn verstrekt aan een groot aantal in-
stellingen, met name ten behoeve van leasingopera-
ties in uiteenlopende sectoren in de regionale ont-
wikkelingsgebieden (240,3 miljoen), zowel als daar-
buiten (141,8 miljoen). Uit lopende globale kredieten 
zijn 260 bedragen voor in totaal 72,3 miljoen toege
kend in regionale ontwikkelingsgebieden en 505 be
dragen voor in totaal 79,8 miljoen daarbuiten, vooral 
uit de middelen van het nieuwe instrument. 

Wat de Infrastructuur betreft heeft de Bank bijge-
dragen (450,7 miljoen) tot verbetering van de verbin-
dingen met West- en Zuidwest-Frankrijk (Train à 

Grande Vitesse tussen Parijs en Le Mans, wegvak 
Le Mans—Angers van de A 11, verbeteringen aan 
het Bretonse wegennet), naar Midden-Frankrijk 
(wegvakken van de autoweg Bourges—Clermont- 
Ferrand), Zuidwest-Frankrijk (rondweg rond Tou
louse), aismede in het gebied Rhônes-Alpes (rond
weg rond Lyon en aanieg van de A 40 tussen Mâcon 
en Châtillon, verbetering van de wegen naar Zwitser-
land en Italië). In Oost-Frankrijk zijn wegwerken in 
de Vogezen en Lotharingen gefinancierd, aismede 
diverse werken die in de eerste plaats beogen de 
agglomeratie Nancy te behoeden voor overstromin-
gen. In Zuid-Frankrijk is een krediet gegaan naar de 
tweede passagiersterminal van de internationale 
luchthaven van Nice, die 2,5 miljoen passagiers 
moet kunnen verwerken, en naar de bouw van een 
omvangrijke afvaiwaterzulvering voor Marseille. 
Laatstgenoemde installatie omvat tevens een on-
dergrondse fabriek voor de verwerking van slib en 
een spuileiding van 6 km voor de lozing van het ge-
zuiverde afvaiwater. 

Tenslotte waren vier globale kredieten bestemd voor 
de financiering van kleinere infrastructuurprojecten 
van lagere overheden. Uit lopende kredieten zijn 80  
bedragen voor in totaal 58,5 miljoen toegewezen, in 
hoofdzaak ten behoeve van wegenaanleg. 

Vier kredieten van in totaal 122,7 miljoen zijn in de 
energiesector toegekend voor de kerncentrale van 
Flamanville in Normandië, de koppeling van de 
Britse en Franse hoogspanningsnetten via onder-
zeese kabels door het Kanaal, de produktie van 
elektriciteit en warm water door de vuilverbranding  
te Lyon en kleinere projecten die beantwoordden  
aan de communautaire doelstellingen op enegiege- 
bied. 

Spanje 
De kredietverlening in Spanje is gestegen van 409,3  
miljoen in 1986 — eerste jaar na de toetreding —  
tot 707,4 miljoen in het verslagjaar, waarvan 113,7  
miljoen uit het nieuwe instrument. 

Deze stijging houdt vooral verband met de toene-
ming van de globale kredietverlening: dergelijke kre
dieten zijn namelijk verstrekt aan 14 bemiddelende 
instellingen, hoofdzakelijk ter financiering van pro
jecten op het gebied van de Industrie, de agro-in 
dustrie, de dienstensector en het toerlsme (416,5  
miljoen tegenover 161,9 miljoen in 1986). 

Zo zijn in deze sectoren bedragen ter beschikking 
gesteld ter financiering van het midden- en kleinbe-
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drijf in de minder ontwikkelde delen van het land 
(183,5 miljoen), zowel als ult de middelen van het 
nieuwe instrument (92 mlljoen) of voor eigen reke-
ning van de Bank (83,4 miljoen) overeenkomstig het 
besiuit van de Raad van Gouverneurs (zie biz. 16) 
ten behoeve van dit bedhjf buiten deze gebieden, 
alsmede voor de aanpassing van het bedhjfsieven in 
het gehele land aan de nieuwe omstandigheden op 
de gemeenschappelijke markt na de toetreding (57,6 
miljoen), Uit lopende globale kredieten zijn 321 be-
dragen voor in totaal 89,5 miljoen toegewezen, waar-
van 175 b edragen voor in totaal 62,7 mi ljoen uit het 
nieuwe instrument. 

In de produktiesector kan in de eerste plaats een 
krediet van 180 miijoen worden genoemd ten be
hoeve van een kopermijn en de bouw van een fa-
briek van koperertsconcentraat in Alentejo. Het be 
traft hier de ontginning van één van de rijkste koper-
afzettingen ter wereld met een gemiddeld gehalte 
van 8%; de produktie zai 1.3 miljoen ton erts gaan 
bedragen en betekent voor dit sterk achtergebleven 
gebied een zeer beiangrljke bijdrage tot de ontslui-
ting van zijn natuurlijke hulpbronnen. De overige  
kredieten waren bestemd voor een fabriek van hout-
panelen te Nelas in Midden-Portugal en voor een 
hotelcomplex aan de zuidkust te Pinhal do Con-
celho. 

Op het gebied van de Infrastructuur is 218,4 miljoen  
ter beschikking gesteld, vooral voor verbeteringen  
aan de wegen en spoorwegen (157,8 miljoen): we
gen In diverse delen van het land (de grote oost- 
westweg door Andalusië, de weg van Andalusië naar 
Madrid, een brug over de Guadiana aan de Portu 
gese grens in de verbinding Sevilla-Faro), autowe-
gen en een douanecentrum voor vrachtwagens bij 
Bilbao, Verbeteringen aan de spoorwegen in Noord-
Spanje, tussen La Coruna en Port-Sou. 

Bovendien is 24,3 miljoen toegekend voor de aanleg 
van stuwdammen in de Guadiana, die beogen de 
watervoorziening te verbeteren en het overstro-
mlngsgevaar in West-Estramadura te verminderen. 
Voorts dient een globaal krediet voor de financiering  
van kleinere infrastructuurprojecten van lagere over-
heden. 

In de energiesector is tensiotte een omvangrijk wa-
terkrachtcompiex ten zuidwesten van Valencia ge-
financierd met een krediet van 50,8 miljoen en is een 
globaal krediet toegekend ter financiering van klei
nere projecten die rationeler energieverbruik be
ogen. 

Portugal 
De omvang van het in Portugal toegekende bedrag 
is sinds 1986 meer dan verdubbeld en wel van 190,3  
miljoen tot 389,9 miljoen in het verslagjaar, waarvan 
9,9 miljoen uit het nieuwe Instrument. Hiervoor is  
vooral de kredietverlening op het gebied van de In
dustrie, de landbouw en de dienstensector aanspra-
kelijk (281,3 miljoen); daarnaast is voor infrastruc
tuur 102,3 miljoen toegekend en voor de energie
sector 6,3 miijoen. Alle kredieten voor eigen reke-
ning van de Bank hadden een regionale doelstelling. 

Er zijn vijf globale kredieten voor in totaal 79,9 mil
joen — waarvan 9,9 miljoen uit het nieuwe instru 
ment — toegekend ter financiering van het midden- 
en kleinbedrijf op het gebied van de industrie, het 
toerisme en eveneens de landbouw. Zij beogen niet 
alleen de financiering van investeringen ter moderni-
sering van bedrijven, maar ook van energiebesparin-
gen en de verbetering van de milieubescherming. Uit 
lopende globale kredieten zijn 59 bedragen voor in 
totaal 29,2 miljoen toegekend in 1987. 

De gefinancierde Infrastructuurprojecten hadden 
voorai betrekking op verbeteringen aan het nat ionale 
wegennet, de bouw van het Portugese deel van de 
brug over de Guadiana tussen Zuid-Portugal en An 
dalusië, alsmede de vergroting van de bereikbaar-
heid van de luchthaven van Funchal op Madeira 
(86,8 miljoen). Daarnaast zijn kredieten gegaan naar 
de uitbreiding van de watervoorziening te Oporto,  
alsmede naar het elektriciteitsnet en de afvalwater-
behandeling op Madeira. 

Denemarken 
In Denemarken is 315,3 miljoen ter beschikking ge
steld (1986: 258,1 miljoen), waarvan 31,8 miljoen ult 
het nieuwe Instrument. HIervan was 279 miljoen be
stemd voor de energiesector. 

Voor de aanleg van het transportnet om het aardgas 
uit het Deense deel van de Noordzee naar diverse 
delen van het land te brengen en van opslagvoorzie-
ningen voor dit gas is 48,6 miljoen vestrekt. 

Dit net transporteert niet alleen aardgas naar bedrij
ven en gezinnen maar maakt het ook mogelijk op 
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grote schaal gas stokende stadsverwarmingen aan 
te leggeri. Dit bevordert rationeler energieverbruik 
en vermindering van de luchtverontreiniging die door 
traditioneler verbrandingslnstallaties wordt veroor-
zaakt. Voor dit doel is 230,5 miljoen ter beschikking 
gesteld In de agglomeraties Kopenhagen, Aarhus, 
Fredericia en in vele gemeenten längs de Kleine  
Belt. 

Een aantal globale kredieten, hoofdzakelijk uit het 
nieuwe instrument, voor een bedrag van in totaal 
36,3 mil joen was bovendien bestemd voor de finan
ciering van he t midden- en kleinbedrijf; uit lopende 
globale kredieten is 5.2 miljoen toegewezen voor 46 
van dergelijke bedrijven. 

Duitsland 
De kredietverlening in Duitsland lag met 276,5 mil
joen onder het uitzonderlijke bedrag voor 1986 
(441,8 miljoen), maar was desondanks beduldend  
hoger dan in vroegere jaren. Afgezien van een fa-
briek van elektronische componenten te Kiel, droe-
gen alle gefinancierde projecten bij tot de milieube-
scherming en vaak ook tot de communautaire doel-
stellingen op energiegebied. 

Een groot deel van de kredietverlening is gegaan 
naar warmte/krachtcentrales die moesten investeren 
in rookgasreinigingen (Duisburg en Weiher) of 
nieuwe, schönere verbrandingsinstallaties (Stöcken  
en Römerbrücke) cm te kunnen voldoen aan de  
nieuwe w etgeving op milieugebied. 

Het grootste deel hiervan (90,1 miljoen) beoogde de  
verbindingen in het land of met het buitenland te  
verbeteren: voorzieningen aan nationale en secun-
daire wegen rond Dublin, Cork, Waterford, Limerick 
en Tipperary (34,3 miljoen). modernisering en uit-
breiding van het telecommunicatienet (25,8 miljoen) 
— met name de aanleg van glasvezelkabels naar het 
Verenigd Koninkrijk en van straalverbindingen naar 
Galway — en de aanschaf van twee vliegtuigen voor 
de diensten naar Londen en de andere landen van 
de Gemeenschap (30 miljoen). 

De rest van de kredietverlening had betrekking op 
de watervoorziening en afvalwaterzuivering in en 
rond Dublin. Roscommon, Skibbereen, Cork, Kerry, 
Midleton, Drogheda en Mullingar (36,4 miljoen), bos-
bouwprojecten en herbebossing op meer dan 
30 000 ha. grond (36 miljoen) en de restauratie van 
het kasteel van Dublin, waar een congrescentrum 
zai worden gevestigd (9,7 miljoen). Een globaal kre-
diet van 6.5 miljoen was tenslotte bestemd voor het 
midden- en kleinbedrijf ; uit lopende kredieten is 7,1 
miljoen toegewezen voor 62 verschillende projecten. 

Griekenland 
Met in Griekenland toegekende bedrag van 164,8 
miljoen (1986: 253 miljoen) — waarvan 4,6 miljoen 
uit het nieuwe instrument — is ten goede gekomen 
van milieubeschermingsprojecten (61,8 m iljoen), de  
energievoorziening (44,9 miljoen), infrastructuur 
vooral op vervoersgebied (28,3 miljoen) en het mid-
den- en kleinbedrijf via globale kredieten (29,8 mil 
joen). 

Voorts is op ruimere schaal samengewerkt met het 
Duitse bankwezen door toekenning van globale kre
dieten (96,3 miljoen) ter financiering van milieube-
schermings- of energiebesparlngsprojecten; in de  
loop van het jaar is hieruit 64,7 mi ljoen toegewezen 
voor 20 kleinere projecten. Tenslotte is nog een kre-
diet van 17,8 miljoen gegaan naar de bouw van een 
dam in de Wupper ter regulering van deze rivier. 

Teneinde bij te dragen tot een beperking van de bij-
zonder zorgwekkende verontreiniging van lucht en 
water in de agglomeratie Athene is ook in dit jaar 
weer de modernisering en aanpassing van een om-
vangrijke raffinaderij ten westen van de stad gefinan-
cierd. Bovendien heeft de Bank kredieten verstrekt 
voor de riolering en afvalwaterzuivering In het kader 
van een groter programma voor de gehele Saroni-
sche Golf ten zuidwesten van Athene en voor de uit-
breiding van de drinkwatervoorziening in het gebied 
van Saloniki. 

lerland 
Naar lerland is 178,6 miljoen gegaan (1986: 262,1 
miljoen), hoofdzakelijk ten behoeve van de voor de  
ontwikkeling van het land noodzakelljke infrastruc
tuur. 

Voorts zijn bedragen ter beschikking gesteld voor 
de ontginning van de grote brulnkoolmijn van Amyn-
teon in Macedonië, voor de bouw van de water-
krachtcentrales van Stratos en Ghiona, alsmede 
voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn 
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tussen Macedonië en Athene, die de stroomvoorzle-
ning in diverse delen van het land zai verbeteren. 

De infrastructuurprojecten hebben betrekking op 
het wegennet rond Athene en de ultbreiding van het 
materiee! van de spoorwegen. Op Kreta is nlet al-
leen de irrigatie rond lerapetra weer gefinanclerd, 
maar zljn ook middelen ter beschikking gesteld in 
het kader van het geintegreerde mediterrane pro-
gramma ten behoeve van kleinere projecten, met 
name op het gebied van de watervoorziening, de af-
valwaterzuivering en de wegenaanleg. 

Drie globale kredieten — waarvan een van 4,6 m il-
joen uit het nieuwe instrument — waren tenslotte 
bestemd voor de financiering van kleinere projecten 
op het gebied van de industrie, het toerisme, de  
landbouw en de agro-industrie. In de loop van het 
jaar zijn 100 bedragen voor in totaal 38,3 miljoen 
toegewezen, hoofdzakelijk voor het midden- en 
kleinbedhjf, maar eveneens voor kleine infrastruc-
tuurprojecten. 

België 
In België zijn twee projecten op het gebied van de  
geavanceerde technologieën gefinancierd voor in to
taal 37,1 miljoen. Het eerste project betreft de uit-
breiding en automatisering van een fabriek van com-
pact-discspelers te Hasselt en het tweede de pro-
duktie van zeer dun vlakglas te Mol. Beide projecten 
bevinden zieh in regionale ontwikkelingsgebieden 
die sterk te lljden hebben onder de sluiting van 
steenkoolmijnen of van bedrijfssluitingen in de tex-
tiel- en metallurgiesectoren. 

Nederland 
De in Nederland toegekende kredieten voor in totaal 
18 miljoen dragen bi] tot de diversificatle van de be-
drijvigheid in het vroegere kolenmijngebied van de  
provinole Limburg. Het gaat hierbij om een fabriek 
van kunstmatige zoetmiddelen te Geleen en om de  
installatie van een vluchtsimulator voor Fokker 
F-50-toestellen op de luchthaven van Meiastricht. 

Luxemburg 
In Luxemburg was een krediet van 1,6 miljoen be
stemd voor de aanschaf van een tankschip voor het 
vervoer van chemische- en petrochemische Produk 
ten op de Noordzee, de Rijn en de Moezel. 

Elders 
Tenslotte is een bedrag 108,7 miljoen toegekend 
voor een verdubbeling van de capaciteit van de gas-
leiding die Russisch aardgas door Oostenrijk naar 
de Gemeenschap transporteert. Reeds in 1973 en 
1977 waren bedragen ter beschikking gesteld voor 
de eerste fase van deze leiding, die bevordelijk was 
voor de diversificatie van de energievoorziening van 
de Gemeenschap. De Raad van Gouverneurs heeft 
op grond van artikel 18 van de Statuten van de Bank 
haar tot deze kredietverlening gemachtigd. gezien 
het belang van het project voor de communautaire  
energievoorziening. 
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Kredietverlening in de Gemeenschap (') 
A. Kredieten voor eigen rekening van de Bank 

Projecten waarvoor in 1987 financlerlngsovereenkomsten zljn ondertekend 

In 1987 is voor een bedrag van 7 003,4 miljoen aan nieuwe kredieten voor eigen rekening toegekend ten be-
hoeve van projecten in de Gemeenschap. De betrokken kredieten vallen geheel onder verantwoordelijkheid van 
de Bank en verschijnen als zulks in de boekhouding. In deze iijst zijn de economische doelstellingen aangege-
ven, waaraan de projecten beantwoorden. De Indeling is geiljk aan die welke is toegepast in tabel 10. 

Communautaire infrastructuur 
Milieubescherming/Cultureel erfgoed 
Modernisering bedrijfsleven 
Energievoorziening 
Regionale ontwikkeling 

BELG1Ë (Bfr. 1,6 miljard) 

mlijoen Ecu 
37,1 

Vervanging van een verouder de produktie-eenheld voor platglas door een eenheid ter fabricage 
van dun en zeer dun glas te Mol (Antwerpen) — Glaverbel Services N.V. ten behoeve van  
Glaverbel N.V. via de Algemene Spaar- en Lljfrentekas 
Bfr. 600 miljoen 14,0 

Uitbreiding en automatisering van een fab riek van com pact-discspelers te Hasselt (Limburg) —  
N.V. Philips via de Nationa le MaatschapplJ voor Kredlet aan de Nilverheld 
Bfr, 1 miljard 23.1 

DENEMARKEN (Deense kr. 2 232,3 miljoen) 263,5 

Aanleg van een ondergrondse opslagfa ciliteit voor aardgas te Lille Torup en aansluiting van 
Âiborg op het aardgasn et (Noord-Jutland) — Dansk Naturgas A/S 
Deense kr. 200 miljoen 25,0 

Aargasleidingnet in 43 gemeenten in Zuid -Jutland — Naturgas Syd l/ S via de Kongerlget Dan
marks Hypotekbank og Finansforvattning 
Deense kr. 100 miljoen 12.9 

Aardgasleidingnet in 27 gemeenten op het eiland Fun en — Naturgas Fyn l/S via de Kongerlget 
Danmarks Hypotekbank og FInansforvaltning 
Deense k r. 85 miljoen 10.6 

Aansluiting van de stadsverwarming te Hornslet op het regionale warmtetransportnet van 
Aarhus (Noord-J utland) — Hornslet Fjernvarmeselskab a.m.b.a. 
Deense k r. 10 miljoen 1,3 

Stadsverwarming in 5 gemeenten aan de Kleine Belt (Oost-Jutland) — Trekantomrédets Var-
metransmisslonsseiskab l /S 
Deense kr. 100 miljoen 12,7 
Deense kr. 90 miljoen 11.3 

Stadsverwarming in de westeli jke voorsteden van Kopenhagen — Vestegnens Kraftvarmesels-
kab l /S 
Deense kr. 215 miljoen 27.3 
Deense kr, 780 miljoen 99,2 

Uitbreiding van de stadsverwarming In de agglomerane Kopenhagen — Centralkommunernes 
Transmlsslonsselskab l/S 
Deense kr. 500 miljoen 63,9 

Stadsvenvarming in de gemeente Gentofte (agglomeratie Kopenhagen) — Gemeente Gentofte 
Deense kr. 50 miljoen 6,4 

Aansluiting van de stadsverwarming te Frederlcia op het regionale warmtetr ansportnet (Vejle) 
— Fredericla Fjernvarmecentral a.m.b.a. 
Deense kr. 17,3 miljoen 2,2 

(1) De geopende kredieien luiden in hei algemeen in de tegenwaarde van de nationale valuta; de m deze lifsten gebruikte afkorfingen worden verklaard op biz. 64. 
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Communautaire Infrastructuur 
Mllieubescherming/Cultureel erfgoed  
Modernisering bedrijfsleven 
Energlevoorziening 
Regionale ontwikkeling 

mlijoen Ecu 

Ultbreiding van de stadsverwarming in de gemeente Aarhus (Noord-Jutland) — Gemeente Aarhus 
Deense k r. 50 mlijoen 

Qlobaal krediet aan de Deense Staat ter financiering van kleinere industriéle en toeristische 
projecten in regionale ontwikkelingsgebieden 
Deense k r, 35 mlijoen 

DUITSLAND (DM 573,8 miljoen) 

Kolen stokende warmte/krachtcentrale te Stöcken bij Hannover (Neder-Saksen) ter vervanging 
van verouderde en verontreinigende centrales — Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH  
DM 100 miljoen 
DM 70 mlijoen 
DM 30 miljoen 

Modernisering en uitbreiding van een warmte/krachtcentrale te Römerbrücke (Saarland) —  
Stadwerke Saarbrücken AG via de Westdeutsche Landesbank Girozentrale ten behoeve van 
Heizkraftwerk Römerbrücke II GmbH & Co. Betiiebs-OHG 
DM 68 mlijoen 

Onzwavelingsinstallaties in een ko len stokende centrale te Duisburg (Noord-Rijnland-Westfalen) 
— Stadtwerke Duisburg AG via de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DM 20 miljoen 

Bouw van een dam ter regularisatie van de Wupper en van een kleine elektriciteitscentrale van 
1,2 MW, alsmede bijkomende voorzleningen (Noord-Rijnland-Westfalen) — Wupperverband via 
de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DM 36,8 miljoen 

Op hybride schakelingen gespecialiseerde fabriek van electronicaonderdelen te Flintbek 
(Sleeswljk-Holstein) — Salzgitter Elektronik GmbH en Co. Grundstücksvermietung OHG 
DM 16,9 miljoen 
DM 12,1 miljoen 

Globale kredieten aan de Westdeutsche Landesbank Girozentrale ter financiering van kleinere 
infrastructuurprojecten die milieubescherming of rationeel energleverbruik beogen 
DM 50 miljoen 
DM 50 miljoen 
DM 100 miljoen 

GRIEKENLAND (drachme 24 888,2 miljoen) 

Waterkrachtcentrale van S tratos I in de Acheloos (150 MW) (Midden-Griekenland) — DEI  
drachme 2,7 miljard 

Aanleg van 4(X) kV-hoogspanningslijnen tussen West-Macedonië en de agglomeratie Athene—DE! 
drachme 1 miljard 

Bruinkoolontginning in dagbouw te Amynteon ten behoeve van de aldaar gevestigde elektrici
teitscentrale (West-Macedonië) — DEI  
drachme 2,85 miljard 

Verbetering en modernisering van het rollend materieel voor de spoorlijn Athene-Saloniki —  
Organismes SIderodromon Ellados 
drachme 1.5 miljard 

6.3 

4.5 

276,5 

Ontzwavelingsinstallaties in de kolen stokende centrale te Weiher (Saarlan d) — Saarländische 
Kraftwerksgesellschaft m.b.H. 
DM 20 miljoen 9,6 

48,2 
33,8 
14,5 

32,8 

9,6 

17,8 

8.1 
5.8 

24,1 
24.1 
48,1 

160,2 

Waterkrachtcentrales van Stratos II in de Acheloos (6 MW) en van Ghiona (8.5 MW) (Midden-
Griekenland) — DEI  
drachme 400 miljoen 2,5 

18,2 

6.3 

17,9 

9.4 
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Communautaire infrastructuur 
Milieubescherming/Cultureel erfgoed  
Modernisering bedrÎjfsleven 
Energievcorziening 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

Wegenaanieg in de agglomeratie Athene — Griekse Staat (Ministerie van het Milieu, Ruimte-
lijke Ordening en Openbare Werken) 
drachme 1 miljard 

Verbetering van de watervoorzlenlng te Saloniki (Macedonie) — Organismes Idrefseos Thessa 
lonikis via de Griekse staat (Ministerie van Economische Zaken) 
drachme 1 miljard 

Sanering van de Saronisch e Golf in het kader van de atvalwaierzuivering van de agglomeratie 
Athene — Griekse staat (Ministerie van het Milieu, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken) 
drachme 1,5 miljard 

Irrigatie van 2 200 ha in het gebied van lerapetra (Kreta) — Griekse staat (Ministerie van 
Economische Zaken) 
drachme 350 miljoen 

Kleine infrastructuurprojecten op Kreta in het kader van het geïntegreerde mediterrane pro
gramma — Griekse staat (Ministerie van Economische Zaken) 
drachme 1 588,2 miljoen 

Modernisering van een aardolieraffinaderij te Aspropyrgos bij Athene — Ellinika Diylistirla 
Aspropyrgou A.E. 
drachme 4,5 miljard 
drachme 2,5 miljard 

Giobaal krediet aan de Agrotikl Trapeze tis Ellados ter financiering van kleine agro-industhëie 
projecten en investeringen op boerenbedrijven, aismede van kleine industriële bedrijven in lan-
delijke gebieden 
drachme 2,5 miljard 

Globaal krediet aan de Ellinikl Trapeze VIomahIkis Anaptixeos (ETBA) ter financiering van klei 
nere projecten op het gebied van de industrie, de diensten en het toerisme 
drachme 1,5 miljard 

SPANJE (pta 82,75 miljard) 

Verbetering aan 300 km spoorwegen in Noord-Spanje tussen La Coruna (Galicië) en Port Bou 
(Catalonlë) — Red Naclonal de Ferrocarrlles EspaAoles 
pta 6 miljard 

Aanieg in de agglomeratie Bilbao van vier wegvakken met een totale lengte van 15.5 km van de 
autoweg Bilbao-Santander (Baskenland) — Diputación Forai de Vizcaya  
pta 4 miljard 

Verbreding en verb etering van tie n wegvakken met een totale len gte van 180 km in de natio nale 
weg tussen Madrid en Andalu sië — Koninkrijk Spanje (Ministerie van Financlën) ten behoeve 
van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening 
pta 1,5 miljard 

Verbeteringen aan twaaif wegvakken met een totale lengte van 215 km van de hoofdwegen 
tussen Madrid enerzijds en Burgos en Zaragoza anderzijds, aismede van de hoofdweg tussen 
de Portugese grens en Frankrijk via Burgos — Koninkrijk Spanje (Ministerie van Financiën) 
ten behoeve van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening 
pta 1.5 miljard 

Verbeteringen aan wegvakken met een totale lengte van 265 km van de wegen Sevitla-Grenada-
Baza, Jerez-Antequera en Quadix-Aimeria (Andalusië) — Communidad Autònoma de Andalucla 
pta 5 miljard 

Bouw van een b rug over de Guadiana tussen Spanje en Portugal ter vervanging van een auto-
veer, aismede toegangs- en ontsiuitingswegen en verbeteringen aan de verbinding Huelva-
Sevilla met een lengte van 57 km (Andalusië) — Koninkrijk Spanje (Ministerie van Financiën) 
ten behoeve van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening 
pta 2 miljard 

6.6 

9,4 

2,3 

10,0 

29,5 
16.1 

15.7 

9.4 

593,7 

Waterkrachtcomplex met twee centrales aan de Jucar op 50 km ten zuidwesten van Valencia —  
Hidroeléctrica Espanoia S.A. via de BCI 
pta 7 miljard 50,8 

41,8 

29,0 

10,9 

10,9 

36,3 

14,5 
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miljoen Ecu 

Aanieg van een oversiagcentrum te Ugarte (Baskenland)  
miones de Vizcaya S.A.  
pta 2 miljard 

Aparcamiento Disuasorio de Ca-

Bouw van vijf dämmen in het bekken van de Guadiana ten behoeve van de wa tervoorziening en 
de vermindehng van h et overstromingsgevaar (Estramadura) — Koninkrijk Spanje (MInisterie 
van FInanciën) ten behoeve van Ministerle van Openbare Werken en Ruimtetijke Ordening 
pta 3,35 miljard 

Globaal krediet aan de Banco de Cródito Local de Espana ter financiering van kleinere infra-
structuurprojecten van lagere overheden in de regionale ontwikkelingsgebieden 
pta 5 miljard 

Globale kredieten ter financiering van het midden- en kleinbedrijf op het gebied van de indus
trie, de dienstverlening en het toerisme in de regionale ontwikkelingsgebieden: 
Banco de Bilbao  
pta 5 miljard 
BOI 
pta 2.5 miljard 
Banco Hispano-Americano S.A. en Banco Hispano-lndustrial S.A. 
pta 4 miljard 
Banco Popular Espanol S.A. en Banco Popular Industrial S.A. 
pta 2.5 miljard 
Banco de Vizcaya S.A. en Banco de FInanclaclón Industrial S.A. 
pta 2,5 miljard 
Banco Espanol de Crédito S.A. en Banco de Desarrollo Econòmico Espanol S.A. 
pta 2,5 miljard 

Globaal krediet aan de Caja General de Ahorros de Canarias ter financiering van kleinere in-
dustriële en toeristische projecten op de Canarische Eilanden  
pta 4 miljard 

Globaal krediet aan de Banco de Crédito Agrìcola S.A. ter financiering van het agro-industriëie 
midden- en kleinbedrijf 
— in de regionale ontwikkelingsgebieden 
pta 2,5 miljard 
— daarbuiten 
pta 2,5 miljard 

Globale kredieten ter financiering via leasingoperaties van kleinere projecten op het gebied van 
de industrie, de dienstverlening en het toerisme in de regionale ontwikkelingsgebieden. als-
mede van produktieve investeringen van het midden- en k leinbedrijf op het gebied van de in 
dustrie en de dienstverlening buiten deze gebieden  
LIsban S.A.  
pta 2,8 miljard  
Uninter-Leasing S.A. 
pta 2,8 miljard 
Banco de Vizcaya S.A. en Leasing Bancaya S.A. 
pta 2,8 miljard 

Globale kredieten ter financiering van produktieve investeringen van het midden- en kleinbedrijf 
buiten regionale ontwikkelingsgebieden 
BCI 
pta 2,5 miljard 
Banco Hispano-Americano S.A. en Banco Hlspano-Industrlal S.A. 
pta 4 miljard 
Banco Popular Espaftol S.A. en Banco Popular Industrial S.A. 
pta 2,5 miljard 

FRANKRIJK (Ffr. 6 422.5 miljoen) 

14,5 

24,3 

36,3 

34,8 

18.1 

29.0 

18.1 

18,1 

18,1 

29.0 

18.1 

18,1 

19,2 

19,2 

19,2 

18,1 

29.0 

18.1 

929,8 

Kerncentrale van Fla manville (Basse-Normand ie), eerste en tweede eenheid van elk 1 300 MW  
— EOF 
Ffr. 230,5 miljoen 33,5 

Verbinding tussen de Franse an Britse stroomkop pelnetten door middel van vier onderzeese 
kabelparen door het kanaal tussen Bonningues-lès-Calais (Nord-Pas-de-Calais) en Sellindge 
(Zuidoost-Engeland) — EDF 
Ffr. 440 miljoen 63,8 
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Bouw van een vuilverbranding voor huishoudelijk afval, die tevens elektrische stroom leverl, 
alsmede warm water voor het stadsverwarmingsnet van de agglomeratie Lyon (Rhône-Alpes)  
— Communauté Urbaine de Lyon 
Ffr. 25 miljoen 3.6 

Aanleg van nieuwe geelektrificieerde baanvakken van 273 km op de trajecten Pari js-Le Mans en  
Parijs-Tours ten behoeve van de Train à grande vitesse naar Bretagne en Zuidwest-Frankrijk, 
alsmede indienststelling van 95 treinstellen — Société National des Chemins de Fer Français 
Ffr. 200 miljoen 29,0 

Aanleg van het wegvak Bourges-Clermont-Ferrand (182 km) van de autoweg A 71 tussen Orlé
ans en Clermont-Ferrand (Auvergne) — Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône via d e CNA 
Ffr. 400 mlijoen 57.9 

Aanleg van he t wegvak Le Mans-Angers (81,5 km) van de autoweg A 11 tussen Par ijs en Nan
tes (Pays de la Loire) — Société des Autoroutes du Sud de la France via de CNA 
Ffr. 200 miljoen 29.0 

Aanleg van de oostelijke rondweg rond Lyon (wegvak Rillieux-Neyron van de A 46) (Rhône-
Alpes) — Communauté urbaine de Lyon via de CAECL 
Ffr. 8 miljoen 1.2 

Aanleg van de oostelijke rondweg rond Toulouse tussen de A 61 en A 62 (Midi-Pyrénées) — 
Région Midi-Pyrénées, Département de Haute-Garonne en de st ad Toulouse via de CAECL 
Ffr. 150 miljoen 21,7 

Aanleg van het wegvak Màcon-Chatill on (96 km) van de autoweg A 40 naar de Mont Blanc-
tunnel (Rhône-Alpes ) — Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhène via de CNA 
Ffr. 300 miljoen 43,4 

Verbeteringen aan negen wegvakken In Lotharingen — Région Lorraine, Départements de 
Meurthe-et-Moselle et des Vosges via de CAECL 
Ffr. 259,4 miljoen 37,5 

Verbeteringen aan ruim 100 km wegen, met name de verbindingen Rennes-Nantes en 
St Brieuc-Qu imper — Région de Bretagne, de betrokken departementen, Région de s Pays 
de la Loire en Département de Loire-Atlantique via de CAECL 
Ffr. 208,4 mlijoen 30,1 

Uitbreiding van het stationsgebouw van de internationale lucht haven van Nice-Côte d'Azur —  
Chambre de Commerce e t d'Industrie de Nice et des Alpes Maritimes 
Ffr. 59,3 miljoen 8.6 

Bouw van een installatie voor de zuivering van het afvaiwater van het grootste deel van de 
aggiomeratie Marseille en voor de verwerklng van afval slib (Provence-Côte d'Azur) — Stad 
Marseille via de CAECL 
Ffr, 140 miljoen 20,2 

Regulering van de riv ier de Meurthe, afv aiwaterzuivering, drinkwatervoorziening en wegenaanieg 
te Nancy (Lotharingen) — District urbain de Nancy via de CAECL 
Ffr. 40 miljoen 5.8 

Uitbreiding van d e produktiecapaciteit en van d e onderzoeks- en ontwikkelingsfacillteiten van 
een fabriek van CAD/CAM-machines te Cestas (Aquitaine ) — Lectra Systèmes S.A. 
Ffr. 12 miljoen 1.7 

Uitbreiding en modernisering van een bedrijf voor de fabricage van extrusiepersen ten behoeve 
van de voedings middelen- en chemische industrieën te Firminy (Loire) — Clextrai S.A. 
Ffr. 10 miljoen 1.4 

invoering van informatica en robotica in de Iakkerij van een automoblelfabriek te Sochaux 
(Franche-Comté) — Automobiles Peugeot S.A. 
Ffr. 300 miljoen 43.6 
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Krediet aan de Société de Développement Régional de Bretagne voor 
— de automatisering van een plui mveeslachterij te Vannes — Ets Guyomarch 
Ffr. 5 miljoen 0,7 
— de modernisering van drie eenheden voor de produktie van telecommunicatiematerieel — 
Matra Communications 
Ffr. 10 miljoen 1,4 
— de uitbreidlng van de prod uktie en ops iagcapaciteit voor kunstmest te Saint-Malo — Timac 
S.A. 
Ffr. 5 miljoen 0,7 
— nieuwe installatles voor de behan deling en verwe rking van landbouwprodukten — Coopagii 
en Gelagli 
Ffr. 10 miljoen 1,4 
Ffr. 30 miljoen 4,3 

Globale kredieten aan de CAECL 
— ter financiering van kleinere projecten van lagere overheden of overheidsinstellingen, die 
voldoen aan d e communautaire doelstellingen op energiegebled 
Ffr. 150 miljoen 21,8 

— ter financiering van kleinere projecten van lagere overheden e.d. in de regionale ontwikke-
lingsgebieden 
Aquitaine 
Ffr. 250 miljoen 36,2 
Languedoc-Roussiliion 
Ffr. 250 miljoen 36,2 
Midi-Pyrénées 
Ffr. 250 miljoen 36,2 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Ffr. 400 miljoen 57.8 

Globale kredieten ter financiering van kleinere projecten op het gebied van de industrie, het 
toerisme en de dienstensector in regionale ontwikkelingsgebieden 
Banque de Financement des Equipements 
Ffr. 75 miljoen 10.8 
Sociétés de Développement Régional (SDR) 
SDR de Normandie 
Ffr. 50 miljoen 7,3 
SDR de Picardie 
Ffr. 50 miljoen 7.3 
SDR te Champagne-Ardenne 
Ffr. 25 miljoen 3,6 
SDR de Lorraine — Lordex 
Ffr. 20 miljoen 2,9 
SDR du Nord et du Pas-de-Calais 
Ffr. 55 miljoen 8,0 
SDR du Centre-Est 
Ffr. 75 miljoen 10.9 
SDR du Centre et du Centre-Ouest 
Ffr. 75 miljoen 10,9 
SDR de Bretagne 
Ffr. 100 miljoen 14.5 
SDR du Sud-Ouest — Expanse 
Ffr. 75 miljoen 10,8 
SDR Toulousaine financière et industrielle du Sud-Ouest — Tofinso 
Ffr. 75 miljoen 10.8 

Globale kredieten 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. 100 miljoen 14.5 
Ffr. 250 miljoen 36,1 
— op het gebied van de industrie, het toerisme en de dienstensector in regionale ontwikke
lingsgebieden, hoofdzakelijk via le asingoperaties 
Ffr. 100 miljoen 14,5 

Globale kredieten ter financiering — gedeeltelijk via le asingoperaties — van kleinere projecten 
op het gebied van de industrie, het toerisme en de dienstense ctor (in de regionale ontwikke
lingsgebieden), aismede van kleinere energiebesparings- en milieubeschermingsprojecten (in 
geheel Frank rijk) aan de 
Banque Populaire de Lorraine 
Ffr. 110 miljoen 15.9 
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Banque Populaire du Nord 
Ffr. 150 miljoen 21,7 
Banque Populaire du Haut-Rhin 
Ffr. 25 miljoen 3.6 
FructicomI 
Ffr. 50 miljoen 7,2 
Fructibail 
Ffr. 50 miljoen 7,2 
Bail-Energle 
Ffr. 75 miljoen 10,8 
Murabail 
Ffr. 75 miljoen 10,8 

Globale kredieten ter financiering — gedeeltelijk via leasingoperaties — van produktteve inves-
teringen van het midden- en kleinbedrijf, aan d e 
Banque Populaire du Nord 
Ffr. 100 miijoen 14,5 
Banque Populaire du Haut>Rhln 
Ffr. 75 miljoen 10,8 
Banque Populaire de la Région Economique de Strasbourg 
Ffr. 100 miljoen 14,5 
Fructlcomi 
Ffr. 50 miljoen 7.2 
Fructibail 
Ffr. 50 miljoen 7,2 
Banque de Financement des Equipements 
Ffr. 75 miljoen 10,8 

lERLAND (lers £ 13β,2 miljoen) 

Verbeteringen aan het nationale wegennet — lerse Staat (MInisterie van Rnanciön)  
lers £ 5 miljoen 
lers £ 6.5 m iljoen 
lers £ 7.5 miljoen 

Aanschaf van twee Boeing 737-300-vliegtuigen ten behoeve van de lijn Dublin-Londen — Air 
Ungus via de Air Lingue pic 
lers £ 11,6 miljoen 
lers £ 11.6 miljoen 

Uitbreiding, modernisering en digitalisatie van de lokale en interlokale telefoonnetten, uitbrei-
ding van het datatran smissiesysteem, aanteg van onderzeese optisc he vezelkabels naar Groot-
brittannie en installatie van een straalverbinding tussen Dubl in en Galway — Board Telecom 
Elreann via de Irish Telecommunications Investiments pic 
lers £ 20 miijoen 

Uitbreiding van de watervoorziening in de graafschappen Louth en Westmeath, alsmede van de 
afvalwaterzuivering in de graafschappen Cork en Kerry — lerse Staat (Minlsterle van FInanclën)  
lers £ 6.2 miljoen 

Watervoorziening en afvalwaterzuivering in verschlllende delen van het land — lerse Staat 
(Ministerle van FInanclën) 
lers E 5,2 miljoen 

Watervoorziening en afvalwaterzuivering te Dublin, Roscommon, Skibbereen, Cork en Midleton 
— lerse Staat (Mlnlsterìe van FInanclën) 
lers £ 13.3 miljoen 

Watervoorziening en afvalwaterzuivering in de agglomeratie Dublin — Dublin County Council en  
Dublin City Coφoratlon via de ler se Staat (Ministerle van FInanclën) 
lers £ 3,5 miljoen 

178,6 

Aanleg van 9 km van de rondweg rond Dublin — Dublin County Council via de lerse Staat 
(MInisterie van FInanclën) 
lers £ 7.5 miljoen 9,7 

6,5 
8.4 
9.7 

15,0 
15,0 

25,8 

8,0 

6,7 

17,2 

4.5 
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Bosbouwvoorzieningen en herbebossing — lerse Staat (Ministerie van Financlën) 
lers £ 5 miljoen 6,5 
lers £ 22,6 miljoen 29,5 

Restauratie van het kasteel van Dublin en inric hting van een internationaal congrescentr um —  
lerse Staat (Ministerie van Financiën) 
lers £ 7,5 miljoen 9,7 

Globaal krediet aan de Bank of ireiand ter financiering van kleinere projecten op het gebied van 
de industrie, de dienstensector en het toerisme 
lers £ 5,0 miljoen 6,5 

ITALIË (lire 4 325 miliard) 2 916,0 

Kolen stokende centrale te Brindisi, omschakelbaar op olie of aardgas (vier eenheden van elk  
614 MW), aismede aanieg van on tzwavelingsinstallaties (Apulië) — ENEL  
lire 70 miljard 
lire 91 miljard 
lire 30 miljard 
lire 39 miljard 
lire 70 miljard 
lire 10 miljard 
lire 20 miljard 

Bouw van w aterkrachtcentrales met een vermögen van in totaal 114 MW In Calabrie — ENEL  
lire 24,5 miljard 
lire 10,5 miljard 

Bouw van waterkrachtcentrales met een vermögen van in totaal 70 MW in Friaul, Emilia- 
Romagna en Lombardije — ENEL  
lire 50 miljard 

Bouw van een riviercentrale van 22 MW in de Dora Baltea tussen Pont-St-Martin en Quincinetto 
(Piémont) — ENEL  
lire 15 miljard 

Bouw van drie geothermische centrales in Toscane met een vermögen van In totaal 300 MW ter 
vervanging van negen verouderde eenheden — ENEL  
lire 14 miljard 
lire 6 miljard 

Uitbreiding van de warmte/krachtcentrale te Brescia (Lombardije) met een kolen stokende een-
heid en Installatie van ontzwavelingsvoorzieningen — Azienda Servizi Municipalizzati via de 
BNL-SAFOP 
lire 7 miljard 
lire 3 miljard 

Ontginning van drie aardgasvelden voor de kust van de Marken (Barbara) en Emilia-Romagna 
(Armida en Antares) — AGIR 
lire 49 miljard 
lire 21 miljard 

Ontginning van de aardgasvelden Barbara, Clara Ovest en Branda voor de kust van Ancona en  
Fano (de Marken), alsmede Dosso degli Angeli op het vasteland ten noorden van Ravenna 
(Emilia Romagna) — AGIR 
lire 42 miljard 
lire 18 miljard 

Ontginning van het grootste aardolieveld (Vega) van Italië in de Straat van Sicilië voor de kust 
van Ragusa — AGIR via de ENI 
lire 31,5 miljard 
lire 13,5 miljard 
lire 56 miljard 
lire 24 miljard 

Ontginning van een aardolieveld in de Straat van Sicilië voor de kust van de Provincie Agrigento 
— AGIR via de ENI 
lire 45 miljard 

46.6 
60.6 
20,0 
26,0 
46.7 
6.7 

13,3 

16,9 
7,3 

34,0 

10,2 

9,3 
4.0 

4.7 
2.0 

33,9 
14,5 

28,0 
12,0 

21.8 
9,3 

37.9 
16,3 

31,1 
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Aanieg van een ieiding tussen het ondergrondse aardgasreservoir te Minerbio (Emiiia-
Romagna) en Alessandria (Piémont), aismede inrich ten van het gedeeltell jk uitgeputte gasveld 
te Settaia (Lombardije) voor gasopsiag — SNAM 
lire 56 mtijard 38,7 
lire 24 mlijard 16,6 

Uitbreidlng van het elektriciteitstransportnet in Campanlë, Caiabrië, Basiiicata en Sardinië — 
ENEL 
lire 70 miljard 48,4 
lire 30 miijard 20,7 
lire 70 miijard 47.4 
lire 30 miljard 20,3 

Aardgasnetten 
— aanieg in 47 gemeenten en uitbreid ing van de netten In 59 andere gemeenten rond Turijn —  
ITALGAS 
lire 35 mlijard 24,2 
lire 15 miljard 10,4 
—aanieg in 101 gemeenten In Lombardije. Veneto en Piémont — ITALGAS 
lire 24,5 miljard 16,6 
lire 10,5 miljard 7,1 
— aanieg In 28 gemeenten en uitbreidlng van de netten in 2 andere gemeenten in Latium, 
Caiabrië, Apuiië, Campan ië en Molise — ITALGAS Sud S.p.A. via de ENI 
lire 10,5 mlijard 7,0 
lire 4,5 mlijard 3,0 
lire 15 miljard 10,0 

Omschakeling van h et gasnet In en rond Milaan op aard gas en uitbre idlng van dit net (Lombar
dije) — Gemeente Mllaan, Azienda Energetica Municipale via de BNL 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2,0 

Aanieg van aardgasnetten in 20 gemeenten in de prov icele Udine — Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia 
lire 10,3 mlijard 6,9 

Aanieg van een stadsverwarming en bouw van een warmte/krachtcentrale te Reggio Emilia 
(Emilia-Romagna) — Azienda Gas Acqua Consorziale via de BNL-SAFOP 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2.0 

Aanieg van dubbeispoor over 21 km van de spoorlijn tussen Maccarese en Rome (Latium) — 
Ferrovie dello Stato via het MInIsterie van Verkeer 
lire 20 miljard 13,8 

Capaciteitsverdubbeiing van de spoorlijn Mliaan-Sa ronno ter verbeterin g van de dienstrege ling 
naar de Intern ationale luchthaven van Malpensa (Lombardije) — Ferrovie Nord Milano Eserci
zio S.p.A. via het MInIsterie van Verkeer 
lire 30 miljard 20,0 

Verbreding van de autosnelw eg Rome-Napels (176 km) tot tweemaal drie rijstr oken (Latium en  
Campanië) — AUTOSTRADE 
lire 50 miljard 34,6 

Herstel van zes vladukten In de autoweg Napeis- Avellino-Bari, die in november 1980 werden  
beschadigd door aardbevingen (Campanie) — AUTOSTRADE 
lire 6,3 miljard 4,2 

Voltooiing van de rondweg rond Rome tussen de autosneiwegen naar Miiaan, respectievelijk 
Napeis (46,9 km) (Latium) — AUTOSTRADE via de IRI 
lire 75 miijard 50,8 

Voltooiing van de iaatste wegvak ken van 57 km van de autosnelweg tussen Genua en de Zwlt-
serse grens bij Domodoss ola (Piémont) — AUTOSTRADE via de IR! 
lire 35 miijard 23,3 
lire 15 miljard 10,0 

Verbetering van de verkeersd oorstroming door aanieg van een tunnel ter hoog te van het paleis 
van Caserta (Camp anie) — Regione Campania 
lire 2 miljard 1,4 
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Verbeteringen aan de veerdiensten tussen Sicil ie (Palermo) enerzijd s en Genua en Napels an> 
derzijds, alsmede aan die tussen Sardinië (Porto Torre s) en Genua — TIrrenla di Navigazione 
via de IR! 
lire 65 mlljard 44,0 

Bouw van een terminal voor containerschepen en ro/ro-schepen in de han deishaven te La Spe
zia (Ligurié ) — Italiaanse Staat (Ministeria van Openbare Werken) 
lire 8 mlljard 5,4 

Aanleg van een jachthaven te Pescara (Abruzzen) — Regione Abruzzi 
lire 8 miljard 5,3 

Aanleg van twee kleine visserij- en jachthavens te respectievelijk Sagnara en Cariati (Calabrie) 
— Regione Calabria 
lire 5 miljard 3.3 

ModerniserÌng en uitbreiding van de visser ijhaven te Giulia nova, alsmede van de handeishaven 
te Ortona (Abruzzen) — Regione Abruzzi 
lire 8 miljard 5,3 

Uitbreiding van een pier in de haven van Triëst, bestemd voor de afhand eling van container- en  
ro/ro-schepen (Friuli-Venezia Giulia) — Italiaanse Staat (Ministerie van Openbare Werken) 
lire 5 miljard 3.3 

Aanleg van een strekdam en aanlegplaatsen voo r kolenschep en in de buitenhav en van Brin disi 
(Apullë) — italiaanse Staat (Ministerie van Openbare Werken) 
lire 6 miljard 4,0 

Voltooiing van een Containerterminal in de haven van Ravenna (Emilia-Romagna) — Regione  
Emilia-Romagna 
lire 15 miljard 10,0 

Aanschaf van MD 82-vliegtuigen voor regionale verbindingen — Aero Trasporti italiani via de IR! 
lire 40,5 miljard 28,0 

Aanschaf van 10 MD 82-vliegtuigen, bestemd voo r de verbetering van de verbindingen met de 
overige landen van de Gemeenschap — Alitalia via de IRi 
lire 40 m iljard 27.7 

Uitbreiding van de luchtvloot ten behoeve van de verbindingen tussen Sardinië met enerzijds 
het Italiaan se vastelan d en anderzijds de rest van Europa — Allsarda S.p.A. via de CIS 
lire 9,8 m lljard 6.8 
lire 4,2 mil jard 2,9 
lire 3,5 miljard 2,3 
lire 1,5 miljard 1.0 

Aanschaf van dr ie AIR 42-300-vliegtuigen door de nieuwe onderneming Avianova ter verbete
ring van luchtverbindingen met Zuid-ltalie en de Gemeenschap — Avianova S.p.A. via de CIS 
lire 5,6 m iljard 3,7 
lire 2,4 mi ljard 1,6 

ModerniserÌng en uitbreiding van de luchthaven van Turijn-Casella (Piémont) — Società Azio
narla Gestione Aeroporto „Città di Torino" S.p.A. via het Instituto Bancario San Paolo di 
Torino — Sezione di Opere Pubbliche 
lire 3,5 miljard 2,4 
lire 1,5 miljard 1,0 

Aanleg van circa 9 km van de eerste ondergrondse metrolijn te Napels (Campanië) — Ge-
meente Napels via de Reg ione Campania 
lire 25 miljard 16.7 

Uitbreiding van een overslagcentrum te Verona (Veneto) — Ente Autonomo Magazzini Gene
rali di Verona via de VENEFONDIARIO 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2.0 
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Overslagcentrum voor spoor/wegvervoer te Parma (Emilia Romagna) — Centro Padano Inter
scambio Merci via de IM I 
lire 5,3 miljard 3,5 
lire 2,2 miljard 1,5 
lire 5,3 miljard 3,5 
lire 2,2 miljard 1,5 

Aanleg van de eerste fase van een overslagcentrum voor spoor/wegvervoer bij Turijn (Piémont) 
— Regione Piemonte 
lire 20 miljard 13,3 

Uitbreìding van het telefoonnet in Abruzzen, Molise, Latiu m, Campanie, Basilicata, Apuliè, Cal a
brie, Sicil ié en Sardinië — SIP via de I RI 
lire 400 miljard 266,4 
lire 70 miljard 46,7 
lire 30 miljard 20,0 

Aanleg van een nationaal telecommunicatienet via satei lieten ten behoeve van de bewaking en  
de hulp i n geval van aardbevingen en andere natuurrampen — Itallaanse Staat (Ministeiie voor 
de Bescherming van de Burgerbevolking) 
lire 15 miljard 10,0 

Uitbreiding van de landbouwkundige faculteit van de universiteit van Viterbo (Latium) — Univer
sità degli Studi della Tuscia via h et Ministerle van Onderwijs 
lire 5 miljard 3,3 
Renovatie van vier gebouwen in het historische centrum van Bari (Apulië), waar overheidsdien- 
sten worden gevestigd — Itallaanse Staat (Ministerle van Openbare Werken)  
lire 1,9 miljard 1,3 
lire 6 miljard 4,0 

Renovatie van bestaande gebouwen en de oprichting van nieuwe gebouwen met het oog op de 
inrichting van een wetenschaps- en technologiepark bij Triëst (Friuli-Venezia Giulia ) — Area-
Consorzio per la ricerca scientifica e technologica via de Itallaanse Staat (Ministerle van  
Flnanclën) 
lire 5 miljard 3,5 

Aanleg en ontsluiting van industrieterreinen in de gemeenten San Mango. Calabritto, Buccino 
en Calaggio (Campaniè), die in november 1980 door aardbevingen waren getroffen — Ita 
llaanse Staat 
lire 23 miljard 15,9 

Aanleg en ontsluiting van indu strieterreinen in gemeenten Conza. Morra de Sanctis, Ferrara en  
Olivete Citra (Campaniè), die in november 1980 door aardbevingen waren getroffen — Ita
llaanse Staat 
lire 10 miljard 6,7 

Irrigatie van 6 800 ha in de kustviakte van Tarquinia (Latium) — Consorzio dl Bonifica della 
Maremma Etrusca via de Regione Lazio 
lire 7,5 miljard 5,1 

Herbebossing van 3 200 ha en de aanleg van 80 km bosbouwwegen in de provinole Cuneo — 
Regione Piemonte 
lire 2.5 miljard 1,7 

Aanleg van 53 km bosbouwwegen en 30 km andere wegen in de provincies Potenza en Matera  
(Basilicata) — Regione Basilicata 
lire 3.5 miljard 2,4 

Uitbreiding van de watervoorziening in meer dan 50 gemeenten met 380 000 inwoners in Latium 
— Regione Lazio 
lire 5,9 miljard 4,1 

Rationalisering en uitbreiding van de watervoo rziening in 67 gemeenten in de provincies Aquila 
en Teramo (Abruzzen) — Regione Abruzzi 
lire 8 miljard 5,3 

Watervoorziening, afvalwa terzuivering en de verwijdering van vast afval in het gebied van de 
rivier de Metauro (de Marken) — Regione Marche 
lire 10 miljard 6,7 

Uitbreiding van de watervoorziening van Campobasso, alsmede consolida tievoorzieningen ter 
bestrijding van aardverschuivingen — Regione Molise 
lire 11 miljard 7,3 
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Verbetering van de watervoorziening in Noordoost-Sardinië — Ente Sardo Acquedotti e Fog
nature via de Regione Autonoma di Sardegna 
lire 2.5 miljard 1,7 

Verbetering van de watervoorziening te Rome en omgeving, riole ring en afvaiwaterzuivering in 
het toeristisch gebied rond het meer van Bolsena en voorzieningen tegen kusterosie ten zuiden 
van Rome — Regione Lazio 
lire 20 miljard 13,3 

Verbetering van de riolerin g en afvaiwaterzuivering längs de Ligurisc he kust tussen San Remo 
en Ventimiglia — Regione Liguria 
lire 8 miljard 5,3 

Afvaiwaterzuiveringen te Pescara en te Scanno, alsmede verbeterin g van de watervoorziening 
van Teramo — Regione Abruzzi 
lire 4,5 miljard 3,0 

Rioleringen en waterzuiverìngen in het Po-bekken ten behoeve van een gebied met circa 
3,5 miljoen inwoners 
Regione Piemonte 
lire 16 miljard 11,1 
lire 9 miljard 6,1 
lire 40 miljard 26,7 
Regione Lombardia 
lire 35 miljard 23,4 
lire 30 miljard 20,0 
Regione Emilia-Romagna 
lire 15 miljard 10,0 
lire 40 miljard 26.7 

Voorzieningen ter verbetering van de waterkwaiiteit van de lagune van Valli di Cornac chie (Pro
vincie Ferrara) — Regione Emilia-Romagna 
lire 3 miljard 2,1 

Aanleg van hoofdriolen en een waterzuivering te Rome-Zuid, alsme de uitbre iding van de water-
zuivering te Rome-Ostia (Latium) — Qemeente Rome via het Ins tituto Bancario San Paolo di 
Torino 
lire 14,5 miljard 9,8 

Verbetering van de watervoorziening in 28 gemeenten in de provinc ies Novara en Alessandria 
(Piémont) — Regione Piemonte 
lire 5 miljard 3,4 

Rioleringen en afvaiwaterzuiveringen in het bekken van de Qorzone (Veneto) — Regione Veneto 
lire 10 miljard 6.7 

Regulering van de Arno en bescherming tegen overstromingen van met name Florence en Pisa, 
alsmede aanleg van rioleringen en afvaiwaterzuiveringen — Regione Toscana 
lire 30 miljard 20,0 

Rioleringen en afvaiwaterzuiveringen in het bekken van de Arno — Regione Toscana 
tire 20 miljard 13,3 

Riolering en afvaiwaterzuiveringen längs de kust van de Marken — Regione Marchi 
tire 10 miljard 6.7 

Rioleringen en afvaiwaterzuiveringen rond het meer van Omodeo bij Sassari en te Porto Torres, 
alsmede verbetering van de watervoorziening — Regione Autonoma di Sardegna 
lire 5 miljard 3,3 

Riolering en afvaiwaterzuivering te Savona en aanleg van een persleiding naar zee voor gezul-
verd afvaiwater uit de provinc ia Savona — Regione Liguria via de Itallaanse Staat 
lire 8 miljard 5,3 

Voorzieningen ter bestrijdi ng van erosie en aardverschuivingen in de bergachtige deien van de 
Provincie Isernia — Itallaanse Staat (Ministerle van Openbare Werken) en Regione Molise 
lire 5 miljard 3.4 
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Rivierregulering in het bekken van de Dora Baltea en voorzieningen tegen aardve rschuivingen 
en lawine s — Regione Autonoma Valle d'Aosta 
lire 12 miljard 8,1 

Regulering van de loop van 32 zijrivieren van de Tiber en de Gaina in de Provincie Perugia 
(Umbrie) — itallaanse Staat (Ministerle van Land- en Bosbouw) 
lire 4 miljard 2,7 

Werken ter bescherming van het Po-bekken tegen overstromingen in de provincies Rovigo 
(Veneto), Mantua (Lombardije) en Ferrara (Emilia-Romagna) — Itallaanse Staat (MInIsterle van  
Openbare Werken) 
lire 16 miljard 10,7 

Werken ter bestrijding van de erosie en aardverschuivingen, rioleringen en afvalwaterzuive-
ringen, alsmede de verwijdering van vast afvai in gemeenten met 32 000 inwoners (Provin cie 
Potenza) — Regione Basilicata 
lire 8 miljard 5,3 

Werken ter erosiebestrijding en de regularisering van drie riviere n in Noord-Veneto, alsmede 
rioleringen en waterzuiveringen in de bekkens van de Brenta en de Bacchigliene — Regione 
Veneto 
lire 8 miljard 5,3 

Voorzieningen tegen overstromingen, voor hemeiwaterafvoer en ter bescherming tegen aard
verschuivingen in de Provincie Ancona — Regione Marche 
lire 4 miljard 2,7 

Werken ter bescherming tegen erosie en overstromingen in de Provincie Padua — Regione 
Lombardia 
lire 11 miljard 7,3 

Rationalisatie van een aluminiumfabriek te Cagliar i (Sardinië) — Eurallumlna S.p.A. via de EFIM 
lire 5 miljard 3,3 
lire 5 miljard 3,3 

Modernisering alsmede vermindering van de stofemissies van een cementfabriek te Vibo Valen
tia (Calab rie) — Cementerle Italiane del Sud S.p.A. via de IM I 
lire 30,7 miljard 20,5 
lire 13,1 miljard 8,8 

Modernisering van de produktie van vlakglas voor autoruiten en woningbouw te San Salvo 
(Abruzzen) — Società Italiana Vetro S.p.A. via de EFIM 
lire 15 miljard 10,4 

Aanpassing van een raffinaderij ten westen van Rome met het oog op de vermeerdering van de 
opbrengst aan lichte Produkten, de vermindering van het energieverbruik en de beperking van 
de zwavele missies (Latium) — Raffineria di Roma S.p.A. via de MEDIOBANCA 
lire 14 miljard 9,5 
lire 6 miljard 4,1 

Nieuwe instaltaties 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 10,5 miljard 7,1 
lire 4,5 miljard 3,0 

Invoering van nieuwe technologieën in poiypropyleenfabrieken — Hlmont Italiana S.p.A. via de IMI 
— te Terni (Umbrië) 
lire 6,3 miljard 4,2 
lire 2,7 miljard 1,8 
— te Brindisi (Apulië) 
lire 11,2 miljard 7,5 
lire 4,8 miljard 3,2 

Farmaceutische onderzoeks- en produktiefaciliteiten 
— Researchcentrum van Pomezia (neurobiologie, immunologie, biochemie en bio-engineering), 
alsmede de produktie van medicamenten op basis van L-carnitine te Sermoneta (Latium) — 
Prassis S.p.A., Blosint S.p.A. en Axis S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 9,8 miljard 6,5 
lire 4.2 miljard 2,8 
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— Uitbrelding van de produktie en bouw van opsiagruimte in de fabriek te Pomezia (Latium) — 
Sigma Tau S.p.A. via de BNL 
lire 16,8 miljard 11,2 
lire 7,2 miljard 4,8 

Invoering van geavanceerde technologieën blj de produktie van detergenten en chemische  
adhesieven in drie fabrieken 
— te Lomazzo en Casari le (Lombardi je) — Henkel Chimica S.p.A. en Chemplast S.p.A. via de 
IMI 
lire 4.6 miljard 3,1 
lire 2 miljard 1.3 
— te Ferentino (Latium) — Henkel Sud S.p.A. via de IMI 
lire 3,8 miljard 2.7 
lire 1.6 miljard 1,1 

Herstructurering en modernisering van fabrieken van synthetische vezels te Ottana en Porto 
Torres (Sardinië) — Enlchem Fibre via de IMI 
lire 21 miljard 14,0 
lire 9 miljard 6,0 

Uitbrelding van een fabr iek van elektronische componenten voor machinewerktuigen, beeldher-
kenningssystemen. postsorteermachines en woordherkenningsapparatuur te Genua (Ligurië) —  
Elettronica San Giogrto — Elsag S.p.A. via de I RI 
lire 30 miljard 20,7 

Uitbreiding van een fabriek van randapparatuur voor computers te San Bernardo d'Ivrea  
(Piémont) — Olivetti Peripheral Equipment S.p.A. via CREDIOP 
lire 28 miljard 19,4 
lire 12 miljard 12,3 

Invoering van geavanceerde technolog ieën in een fabriek van elektronische tekstverwerkers te 
Crema (Lombardije) — Olivetti & Co S.p.A. via de IMI 
lire 63 miljard 42,0 
lire 27 miljard 18,0 

Modernisering en uitbreiding van een fabriek van s poorwegmaterieel te Napels (Campanië) — 
Ansaldo Trasporti S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 3,5 miljard 2.4 
lire 1.5 miljard 1,0 

Verdere ontwikkeling en produktie van het Fr ans-ltaliaanse korte-afstandsviiegtuig ATR 72 in de 
fabrieken te Pomigliano d'Arco en Capodic hino (Campan ië) — AerItalla S.p.A. via de IRI 
lire 60 miljard 40,0 

Verdere ontwikkeling en produktie van geavanceerde telecommunicatie-apparatuur en com
ponenten in een fabriek te Milaan (Lomb ardije) — Italtel SIT — Società italiana Telecomuni 
cazioni S.p.A. via de IRI 
lire 75 miljard 
lire 45 miljard 

Automatisering van drie fabrieken van elektrische weerstanden en bouw van een nieuw onder-
zoeks- en produktiecentrum voor geinformatiseerde beheers- en produktiestelsels in de Provin
cie Treviso (Veneto) — Unifin-Unione Finanziària S.p.A., Irca S.p.A., Sipa S.p.A. en Rica S.p.A. 
via de IMI 
lire 17,5 miljard 
lire 7.6 miljard 

Herstructurering en invoering van geavanceerde technologieën in een fabriek van ijskasten en  
diepvriezers te Susegana (Veneto) — Industrie Zanussi S.p.A. via de IMI 
lire 52,5 miljard 
lire 22,5 miljard 

51,9 
30,5 

12.1 
5,2 

35,0 
15,0 
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Uitbreiding van een vieeswarenfabriek te Pomezia (Latium) — Salumificio Cesare Fìoruccl  
S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 14,3 miljard 9.6 
lire 6,2 miljard 4,1 

Modernisering van de fabricage van gesatineerd papier in een papierfabriek te Avezzano 
(Abruzzen) — Cartiere Burgo S.p.A. via de ISVEIMER 
lire 28.7 miljard 19.2 
tire 12,3 miljard 8.2 

Geautomatiseerd bedrijf voor de produktie van autobanden te Bollate (bombard ile) — Société  
Pirelli Pneumatici S.p.A. via de I MI 
lire 35 miljard 23.7 
lire 15 miljard 10.2 

Inrichting van laboratoria te Mila an (Lombardije) op het gebied van de kernfysica. de supergelei-
ding en de koudetechniek met het oog op industriële en medische toepassingen — Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare via de Italiaa nse Staat 
lire 3 miljard 2,0 

Interregionaal iaboratorium voor veteri nair onderzoek te Padua (Veneto) — Istituto Zooprofllat-
tico Sperimentale delle Venezie via de It aliaanse Staat (MInIsterie van Gezondheid) 
lire 10 miljard 6,7 

Restaurering en bescherming van het Dogenpaleis te Venetie en de zieh daarin bevindende 
kunstwerken (Veneto) — Gemeente Venetie via het Istituto Bancario San Paolo di Torino 
lire 5 miljard 3,4 

Restaurering en bescherming van de archeologi sche opgravingen van Pompei, Herculanum en  
Stabiae (Camp anie) — Italiaanse Staat (MInIsterie van Cultuur en Milieu) 
lire 9.4 miljard 6,3 

Installaties voor de verwerking en compostering van vast afva) te Reggio, Catanzaro en  
Rossano (Calabrie ) — Regione Calabria 
lire 5 miljard 3,3 

Uitbreiding van de viskwek erij in de lagunes längs de westkust van Sardinie — Regione Auto
noma di Sardegna 
lire 4 miljard 2,7 

Globale kredieten in de minder ontwikkelde deien van Midden- en Noord-ltalië: 
— ter financiering van kleinere projecten op het gebied van de industrie en de dienstensector  
BNL — Sezione Specia le per il Credito Industriale 
lire 10,5 miljard 7,3 
lire 4.5 miljard 3,1 
VENEFONDIARIO 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2,0 
— ter financiering van kleinere projecten op het gebied van de Industrie, het toerisme en de 
dienstensector 
MEDIOCREDITO CENTRALE ten behoeve van de regionale Medlocredlto-organlsatles 
lire 23,6 miljard 16.3 
lire 3,3 miljard 2,3 
lire 22,3 miljard 15,1 
lire 15,5 miljard 10,3 
lire 19,3 miljard 12,9 
lire 17 miljard 11,3 
IMI 
lire 21 miljard 14,2 
lire 9 miljard 6,1 
lire 21 miljard 14,0 
lire 9 miljard 6,0 
CREDIOP 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2,0 
Banco di Napoli 
lire 7 miljard 4.7 
lire 3 miljard 2,0 
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— ter financiering van kleinere projecten op het gebied va n het hotelw ezen en het toer isme —  
BNL — SACAT 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2,0 

Globale kredieten In Zuid-ltaliê: 
— ter financiering van kleinere projecten op het gebied van de industrie en de dienstensector 
CREDIOP 
lire 7 miljard 4.8 
lire 3 miljard 2,1 
MEDIOCREDITO CENTRALE 
lire 5.1 miljard 3,6 
lire 2,7 miljard 1.8 
lire 4.1 miljard 2.7 
lire 4.9 miljard 3,2 
ISVEIMER 
lire 50,6 miljard 34,3 
lire 21,7 miljard 14,6 
lire 27.3 miljard 18,2 
lire 11.7 miljard 7,8 
EFIBANCA 
lire 14 miljard 9,3 
lire 6 miljard 4,0 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2,0 
Banco dl Napoli — Sazione di Credito Industriale 
lire 10,5 miljard 7,0 
lire 4.5 miljard 3.0 
INTERBANCA 
lire 20 miljard 13,3 
IMI 
lire 30 miljard 20,0 
— ter financiering van kleinere projecten op het gebied van het hotelwezen en het toerisme  
Monte dei Paschi di Slena — Sezione di Credito Fondarlo 
lire 7 miljard 4,8 
lire 3 miljard 2,1 
BNL — SACAT 
lire 10.5 miljard 7,0 
lire 4.5 miljard 3.0 
Istituto Bancario San Paolo dl Torino 
lire 10.5 miljard 7,0 
lire 4.5 miljard 3,0 
— ter financiering van kleinere projecten op landbouwbedrijven, op het gebied van de 
agro-Industrie, de irrigatie, de bosbouw, aismede van kleine infrastructuurprojecten  
Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di Miglioramento 
lire 6 miljard 4,1 

Globale kredieten aan de CIS ter financiering van kleinere projecten op het gebied van de 
industrie en de dienstensector in Sardinië 
lire 24,5 miljard 16,9 
lire 10,5 miljard 7.3 
lire 21 miljard 14,0 
lire 9 miljard 6.0 

Globale kredieten aan de IRRS ter financiering van kleinere industrlële projecten in Sicllië 
lire 7 miljard 4.7 
lire 3 miljard 2.0 

Globale kredieten aan d e IMI ter financiering van kleinere industriële projecten op het gebied 
van geav anceerde technologieën in Midden- en Noord-ltalië 
lire 8.1 miljard 5,6 
lire 14.4 miljard 9.6 
lire 14.8 miljard 9.9 
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Globale k redieten ter financiering van kleinere projecten In Midden- en Noord-ltalië, die beant-
woorden aan de communautaire doelsteilingen op energiegebied 
BNL 
lire 10,5 miljard 7,3 
lire 4,5 miljard 3,1 
MEDIOCREDITO CENTRALE ten behoeve van de regionale Mediocredito-organisaties 
lire 2,1 miljard 1,4 

Globale kredieten ter financiering van kleinere projecten die voldoen aan de communautaire 
doelsteilingen op energiegebied en op het gebied van de milieubescherming 
— in Midden- en Noord-ltalië 
BNL 
lire 28 miljard 19,9 
lire 12 miljard 8,1 
lire 24,5 miljard 16,3 
lire 10,5 miljard 7,0 
Mediocredito Lombardo 
lire 10,5 miljard 7,0 
tire 4,5 miljard 3.0 
IMI 
lire 7 miljard 4.7 
lire 3 miljard 2,0 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
lire 10,5 miljard 7,1 
lire 4,5 miljard 3.0 
VENEFONDIARIO 
lire 10,5 miljard 7,0 
lire 4,5 miljard 3.0 
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2.0 
— in Zuid-t taliè 
BNL 
lire 14 miljard 9,5 
lire 6 miljard 4,1 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2,0 

LUXEMBURG 1.6 

Luxfr. 68 miljoen 

Aanschaf van een tankschip voo r chemische en petrochemische Produkten  
Eurolease Factor S.A. via de Banque Générale du Luxembourg S.A. 
Luxfr, 68,0 miljoen 

NEDERLAND 

1.6 

18,0 

M2,3 mlljoen 

Aanschaf en insta llatle op de luchthav en van Ma astricht (Limburg) van een vluchtsimulator voor 
Fokker F-50-toestellen — Friendship Simulation Company v.o.f. 
f7,Z miljoen 3,1 

Bouw van een aspartaamfabriek te Qeleen (Limburg) — Holland Sweetener Company v.o.f. 
7 35,0 miljoen 14,9 

PORTUGAL 380.0 

escudo 61 897,4 miljoen 

Uitbreiding van de elektriciteitsnetten op de eilanden Sâo Miguel en Terceira (Azoren) 
Empresa de Electricidade dos Açores E.P. 
escudo 1 037 miljoen 6,3 

Aanieg van drie weg vakken van au tosnelwegen rond Oporto: Oporto-Maia (8,5 km). Maia-Fama-
licâo-Cruz (27 km) en Àguas Santas-Ca mpo (12 km) — Brisa, Auto-Estradas de Portugal Sari 
via de Portugese Republiek 
escudo 1,64 miijaard 10,0 
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Verbeteringen aan de weg tussen de luchthaven en Funcha l enerzijds en de toeristengebieden 
anderzijds (Madeira) — Regiâo Autònoma da Madeira 
escudo 1 916 mil joen 11,8 

Verbeteringen aan het nationale wegennet — Portugese Republiek (Junta Autònoma de  
Estradas) 
— in het geheie land 
escudo 6,5 mi ljard 40.0 
— vljf wegvakk en in Noord- en Oost-Portugal: Campo-Paredes, rondwegen rond Vila do Conde 
en Povoa de Varzim (Oporto). Oliveira de Azeméis (Aveiro), Fail (Viseu) en Castelo Branco 
escudo 1,64 milja rd 10,0 
— twee wegvakken in Noord- en West-Portugal: Asseiceira-Rio Maior-Alto da Serra (13 km ) 
van de weg Lissabon-Coimbra en Valença-Monçâo (19,1 km) 
escudo 1,95 milja rd 11,9 

Bouw van een b rug over de Guadiana tussen Spanje en Portugal ter vervangtng van een auto-
veer. alsmede aanleg van toegangswegen en een douanepost. en verbeteringen aan de interna 
tionale weg Faro-Sevilla (Algarve) — Portugese Republiek (Junta Autònoma de Estradas) 
escudo 500 mil joen 3,1 

Uitbreiding van de watervoorziening in Oporto en vier aangrenzende gemeenten (Noord-Portu-
gal) — Serviços Munlcipalizados de Agua e Saneamento via de Republiek Portugal (Ministe·  
rie van FInanclën) 
escudo 1,08 miljard 6,6 

Rioleringen en afvalwaterzuiverlng. alsmede de verwerking en composterin g van vast afval te  
Funchal (Madei ra) — Secretarla Regional do Equlpamento Social via de Regläo Autònoma da  
Madeira 
escudo 1,45 miljard 8.9 

Ontginning van de koperafzettingen van Corvo en Graça en bouw van een fabriek van koper-
concentraten — Socledade Minelra de Neves Corvo, Sari 
escudo 29 249,5 miljoen 180.0 

Fabriek van houtveze lplaat te Nelas (Midden-Po rtugal) — Madlberia Lda 
escudo 1 miljard 6.1 

Hotelcomplex met 215 kamers en verdere toeristenvoorzieningen te Pinhal do Concelho 
(Algarve) — United Investments-Empreendimentos Turlstlcos, Lda 
escudo 2,5 miljard 15,3 

Globale kredieten ter financiering van kleinere projecten op het gebied van de industrie,  
het toerisme en de dienstensector, alsmede van energiebesparings- en milieubeschermings-
projecten 
— Banco Portuguös de Investimento 
escudo 2 415 miljoen 14,9 
— Portugese Republiek 
escudo 6 500 miljoen 39,7 
escudo 1 700 miljoen 10,4 

Globaal krediet aan de Banco Pinto & Sotto Mayor ter financiering van kleinere projecten op 
het gebied van de landbouw, de visserij en de agro-industrie 
escudo 820 miljo en 5,0 

VERENIGD KONINKRIJK 1 119,8 

£ 791,3 miljoen 

Kerncentrale van To rness Point (Schotland); eers te en tweede eenheid (elk 611 MW) — South 
of Scotland Electricity Board 
E 19 m iljoen 26,5 

Installaties voor de vitrificatie en opslag van radioactief afval te Sellafield (Noord-Engeland) — 
British Nuclear Fuels pic 
£ 16 mil joen 22,3 
£ 34 m iljoen 43,6 

Opwerkingsfabriek voor kernbrandstoffen te Sellafield (Noord-Engeland) — British Nuclear 
Fuels pic 
£ 6 0 miljoen 88.5 

59 



Communautaire infrastructuur 
Milieubescherming/Cultureel erfgoed  
Modernisering bedrijfsleven 
Energievoorzienlng 
Regionale ontwikkeling 

miljoen Ecu 

Omschakeling van de centrale van Kilroo t (600 MW) op gemengde kolen/oliestook, aismede 
modernisering en uitbreiding van het stroomkoppelnet in Noord-lerland — Northern Ireland  
Electricity Service 
£ 30 mil joen 43,2 
e 33 mil joen 47,4 

Ontginning van het Arbroath-o lieveld in het Britse deel van de Noordzee — Enteφrise Petro
leum Ltd 
£ 50 mi ljoen 72.1 
Bouw van een installatie voor de verwerking van vaste afvallen tot brandstofgranulaat te  
Hastings (Zuidoos t-Engeland) — East Sussex Enterprises Ltd 
£ 0,7 miljoen 1.0 
Verbeteringen aan het wegennet en aanleg van voetgangersroutes te Plymouth (Zuidwest-
Engeland) — Devon County Council en City of Plymouth District Council 
£ 8 m iljoen 11.0 
Aanleg van een toegangsweg tot de haven van Ramsgate en van een rondweg te Chatham 
tussen de haven en het nationale wegennet (Zuidoost-Engeland) — Kent County Council 
£ 3 m iljoen 4.2 

Aanleg van de rondweg rond Braintree en Rayne (Zuidoost-E ngeland) — Essex County Coun
cil 
£ 4 m iljoen 5.6 

Aanleg van vijf wegen in het graafschap Powys (Wales) — Powys County Council 
£ 1.2 miljoen 1.7 
Verbeteringen aan de drie voorn aamste toegangsw egen tot Swanse a (Wales) — West Glamor
gan County Council 
£ 2,5 miljoen 3,6 
Verbetering van de landingsfaciliteiten op verschillende luchth avens en van de luchtverkeers-
controle in het gehele land — Civil Aviation Authority 
£ 5 miljoen 6.9 
Bouw van de tweede passagiersterminal op de internationale luchthaven van Gatw ick (Londen) 
— Gatwick Alφort Ltd 
£ 150 miljoen 209.5 

Aanleg van een nieuwe lucht haven op verlaten hav enterreinen in de stad Londen ten behoove 
van STO L (Short Take Off and Landlngj-v liegtuigen — London City Airport Ltd 
£ 4 miljoen 5.6 
Nieuw stationsgebouw op de luchthaven van Norwich (East-Anglia) — Norwich County Council 
£ 2.6 miijoen 3,6 
Verbeteringen aan de landingsbaan, uitbreiding van de passagiers- en goederent erminals van 
de iuchthaven van Manchester (Noordwest-Eng eland) — Manchester Airport pic via de City of 
Manchester Metrop olitan District Council 
£ 5 miljoen 7.2 

Verbetering van de watervoorziening en afvaiw aterzuivering rond Edinburg (Schotland) — Loth
ian Regional Council 
£ 8 m iljoen 11.5 
Watervoorziening en afvaiwaterzuivering In het bekken van de Mersey — North West Water 
Authority 
£ 20 miljoen 27,6 
£ 18 mil joen 25.9 

Verbeterlng van de watervoorziening en de afvaiwaterzuivering in Wales — Welsh Water Authority 
£ 8 miljoen 11,5 
Bouw van een stuwdam te Roadford en verbetering van de watervoorziening in Devon (Zuid-
west-Engeland) — South West Water Authority 
£ 10 miljoen 14.4 

Riolering en afvalwa terzuivering in de agglomeratie Birmin gham, alsmede regula risering van de  
Tame (West Midland s) — Severn Trent Water Authority 
£ 20 miljoe n 28,0 

Watervoorziening en afvaiwaterzuivering in Humberside, East-Anglia, East-Midlands en Zuid
oost-Engeland — Anglian Water Authority 
£ 45 miljoen 62,1 
£ 20 miljoen 31,9 
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Watervoorziening en afvalw aterzuivering in het gebied van York, Bradford en Sheffield — York 
shire Water Authority 
£ 10 m iljoen 13,9 
£ 20 miljoen 27,9 
£ 20 miijoen 28,8 
Verbetering van de riolering en afvalwaterzuivering in East Lothian — Lothian Regional Council 
£ 5 m iljoen 7,0 
Riolering en afvalw aterzuivering längs de kust van Noordoost-Engeiand — Northumbrian Water 
Authority 
£ 10,5 miljo en 15,1 
Riolering en afvalwaterzuivering in de graafschappen Avon, Somerset en Dorset (Zuldwest-
Engeland) — Wessex Water Authority 
£ 11 m iljoen 15,9 
Aanleg van een ra diaalweg, ontsiuiting van sen ind ustrieterrein en de bouw van bedrijfshallen te  
Cardiff (Wales) — South Glamorgan County Council 
£ 6 miljoen 8,3 
£ 5 miijoen 7,0 
£ 6,5 m iljoen 9,4 
Wegenaanleg, inrlchting van een vullstortplaats en ontsiuiting van industriete rreinen In Lan
cashire (Noordwest-E ngeland) — Lancashire County Council 
£ 1 miljoen 1,4 
Wegenaanleg, watervo orziening en afvalwa terzuivering in Oost-Schot land — Tayside Regional 
Council 
£ 5 miljoen 6,9 

Ontsiuiting van drie industriete rreinen, aanieg van toerlsti sche voorz ieningen en verbeteringen 
aan de luchthaven van Roboro ugh bij Plymo uth (Zuidwe st-Engeland) — City of Plymouth Dis
trict Council 
£ 6,3 mi ljoen 8,8 
Wegenaanleg, watervoo rziening, afvalwat erzuivering, drainag e en uitbreiding van een centrum 
voor landbouwonderwijs in de districten Dumfries en Gaiioway (Schotiand) — Dumfries and 
Galloway Regional Council 
£ 4 m iljoen 5,6 
Wegenaanleg, ontsiuiting van zes industrieterreinen, bouw van bedrijfshallen en van een 
technische school, alsmede bouw kundige verbete ringen aan een vervo ersmuseum te Coventry 
(West-Midlands) — City of Coventry Metropolitan District Council 
£ 5 miljoen 7.0 
Wegenaanleg, watervoorziening en afvalw aterzuivering in de districten Dunfermline en Kirkc aldy 
(Schotland) — Fife Regional Council 
£ 5 m iljoen 7,0 
Wegenaanleg, watervoorziening en afvalwaterzuivering in Strathclyde (Schotland) — 
Strathclyde Regional Council 
£ 13 miljoen 18,2 
Verbeteringen aan het wegennet en bouw van een afvalwaterzuivering in het graafschap 
Durham (Noord-Engeland) — Durham County Council 
£ 3,3 miljoen 4,6 
Uitbreiding van het industrieterrein van Rossendale Road (Noordwest-Engeland) — Burnley Bo
rough Council 
£ 0,1 mi ljoen 0,1 
Wegenaanleg, aanschaf van zes veerboten en aanpassingen aan zes havens, infrastructuur-
werken op industrieterreinen, watervoo rziening en afvalwaterzuivering op de Shetland-eilanden 
— Shetland Islands Council 
£ 10 m iljoen 14,0 
Aanleg van rondwegen, bouw van een industriecentrum, alsmede van een school voor hoger 
beroepsonderwijs te Newcastle-upon-Tyne (Noord-Engeland) — City of Newcastle-upon-Tyne 
Metropolitan District Council, deals ten behoev e van de Tyne and Wear Passenger Transport 
Authority 
E 11,5 miljoen 16,1 
Bouw van een brug over de Loughor en van nieuwe onde rkomens voor volwas senenonderwijs 
te Haverfordwest (Wales) — Dyfed County Council 
£ 2,5 milj oen 3.5 
Wegenaanleg, ontsiuiting van industrieterreinen en de inrichting van vuilstortplaatsen in 
Cheshire (Noordwest- Engeland) — Cheshire County Council 
£ 10 miljo en 14,0 
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Uitbreidlng van het industrieterrein van Stella Gill in Durham (Noord-Engeland) — Chester 
Street District Council 
e 0,2 miljoen 0,3 

Wegenaanleg, uitbreiding van een technische school en energiebesparlngsmaatregelen in 
overheidsgebouwen in Stafford shire — Staffordshire County Council 
£ 2 miljoen 2,9 

Wegenaanleg, bouw van industriehalien, uitbreiding van een technologie-instituut en de verwij-
dering van asbest uit 150 s choien en overheidsgebouwen te Manchester (Noordwest-Engeland) 
— City of Manchester Metropolitan District Council 
£ 5 m iljoen 7,2 

Wegenaanieg, ontsluiting van industri eterreinen en kustbeschermingsvoorzieningen in Lancas
hire (Noordwest-Engeland) — Lancashire County Council, Blackpool Borough Council en 
Blackburn Borough Council via de Lancashire County Council 
£ 2 mlljoen 2.9 

Aanleg van ee n wegvak van 2,6 km. van de M 65, ontsluiting van een indu strieterrein, bouw van 
vakopleidingscentra en inrichting van een vuilst ortplaats in Lancashire (Noordwest-Engeland) — 
Lancashire County Council en Blackburn Borough Council 
£ 3 miljoen 4.3 

Ontsluiting van industrieterreinen en bouw van be drijfshaiien te Oldham bü Manchester (Noord
west-Engeland) — Oldham Metropolitan Borough Council 
E 4 m iljoen 5,8 

Wegenaanleg in de agglomeratie Manchester en verbeteri ngen aan een recreatiepark — Traf-
ford Metropolitan Borough Council 
£ 5 miljoen 7,2 

Modernisering van alumin iumsmelterijen en walserij en in Noordoost-E ngeland, de Midlands en 
Wales — British Alcan Aluminium pic via de British Alcan Finance Ltd 
£ 20 miljoe n 28,8 

Invoering van een nieuw gei'n formatiseerd behe erssysteem voor een handetscoöperatie — Co
operative Wholesale Society Ltd 
£ 1,4 milj oen 2,0 

Voorzieningen voor de opslag, verbran ding en verwerkin g van in hoofdzaa k huishou delijk afval 
in de aggiomeratie Manchester — Greater Manchester Waste Disposal 
£ 1 miljoen 1,4 

ELDERS (1) 108,7 

Verdubbeiing van de capaciteit van de Trans Austria Gasline (Oostenrijk) tussen Baumgarten  
aan de Oostenrijks-Tjechoslowaakse grens en Tarvisio aan de Itallaans-Oostenrijkse grens voor 
het transport van Russisch aardgas naar de Gemeenschap, alsmede uitbreiding van het com-
pressorstation van Baumgarten — Trans Austrian Gasllne Finance Company Ltd via de ENI 52,0 

56,7 

(1) Ariikel 18 van de Statuten, zie biz. 8 onder „Projecten buiten de Gemeenschap.' 
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Β. Uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 
Projecten geftnancierd In 1987 

In 1987 is voor een bedrag van 447 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten gezamelijk met de Com-
missie van de Europese Gemeenschappen ondertekend, betrekking hebbend op kredleten 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. Bi] deze kredieten is de 
Bank siechts verantwoordelijk voor de goede uitvoering volgens bankgebruiken van het haar toevertrouwde 
mandaat. 

Deze kredieten dienen ter financiering van produktleve investeringen van het midden- en kieinbedrljf, met uit- 
zondering van 5 kredieten die beantwoorden aan de communautaire doelstellingen op het gebied van de: 

' energievoorziening 
regionale ontwikkeling 

*** infrastructuur 

miljoen Ecu 

DENEMARKEN 31,8 

Deense kr. 250 miljoen 

Globaal krediet aan het Flnansleringsinstltuttet for Industri og Händvsrk A/S ter financiering van produkti eve in 
vesteringen van het midden- en klelnbedrijf op het gebied van de industrie en de dienstensector 
Deense kr. 250 miljoen 31,8 

GRIEKENLAND 4,6 

drachme 700 miljoen 

Globaal krediet aan de Ellinikos Organismes MIkromesaion Metapolitikon Epicheiriseon kai Heirotehnias (Eom-
mex) ter financiering van produktieve investeringen van het midden- en kleinbedrijf 
drachme 700 miljoen 4.6 

SPANJE 113,7 

pta. 16 miljard 

Globaal krediet aan de Banco Atlàntico S.A. ter financiering vem kleinere energiebesparingsprojecten 
pta. 3 miljard 21,8* 

Globale kredieten ter financiering van produk tieve investe ringen van het midden- en kleinbedrijf buiten regionale  
ontwikkelingsgebieden * 
Banco de Bilbao S.A. 
pta, 5 miljard 34,8 
Banco de Santander S.A. 
pta. 3 miljard 20.9 
Banco de VIzcaya S.A. en Banco Financlaclón Industrial S.A. 
pta. 2.5 miljard 18,1 
Banco Espafìol de Crédito S.A. en Banco del Desarrollo Econòmico Espaôol S.A. 
pta. 2,5 miljard 18,1 

FRANKRUK 76.8 

Ffr. 530 miljoen 

Globaal krediet aan de CEPME ter financiering van pro duktieve investe ringen van het midden- en kleinbedrijf 
Ffr. 530 miljoen 76.8 

ITALIË 196,2 

lire 293,1 miljard 

Hörstel van de bij de aardbevingen van november 1980 aangebrachte schade aan het spoorwegnet — Azienda  
Autonoma delie Ferrovie dello Stato 
lire 31 miijard 21.4 ** 

Oversiagcentrum voor spoor/wegverkeer te Verona (Veneto) — Consorzio Zona Agrlcoio-lndustrlale di Verona via 
de VENEFONDIARIO 
lire 2,8 miljard 1.9*** 
lire 1,2 miljard 0,8*** 
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Globale kredieten ter financiering van produktieve investeringen van het midden- en klelnbedrijf In Midden- en 
Noord-ltalië buiten de regionale ontwikkelingsgebieden 
EFIBANCA 
lire 10,5 miljard 7,0 
lire 4,5 miljard 3,0 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2,0 
IMI 
lire 56 miljard 37,3 
lire 24 miljard 16,0  
MEDIOCREDITO CENTRALE ten behoeve van de regionale Mediocredito-organisatìes 
lire 9,3 miljard 6,2 
lire 8,8 miljard 5,9 
Istituto Regionale dl Credito Agrario 
lire 3,5 miljard 2,3 
lire 1,5 miljard 1,0 
lire 7 miljard 4,7 
lire 3 miljard 2,0  
INTERBANCA 
lire 14 miljard 9,3 
lire 6 miljard 4,0  
BNL 
lire 28 miljard 16,7 
lire 12 miljard 8,0  
istituto Bancario San Paolo di Torino - Sezione di Credito Agrario 
lire 20 miljard 13,3  
CENTROBANCA 
lire 14 miljard 9,3 
lire 6 miljard 4,0  
Banco di Napoli 
lire 7 miljard 4.7 
lire 3 miljard 2,0  
CREDIOP 
lire 7 miljard 4,2 
lire 3 miljard 2,0 

PORTUGAL 9,9 

escudo 1,61 miljard 

Globaal krediet aan de Banco Portugués de Investimento ter financiering van produktieve investeringen van het  
midden- en kleinbedrijf op het gebied van de industrie en de dienstensector, aismede van projecten die energiebe-
sparing of de miiieubescherming beogen 
escudo 1,61 miljard 9,9 

VERENIGD KONINKRUK 14,0 

£ 10 miljoen 

Elektrificatie van het spoorwegnet ten zuidwesten van Glasgow en aanschaf van rollend materieel (Schotland) —  
Strathciyde Regional Council 
£ 10 miljoen 14,0·' 

Gebruikte afkortingen 

Griekenland DEI: Dimosia Epihirisi Uektrismou 
Spanje 
Frankrijk 

naHé 

BCI: Banco de Crédita Industriai S.A. 
CAECL: Caisse dAide à i'Êquipement des Collectivités 
Locaies 
CEPME: Crédit d'Équipement des Petites et Moyennes 
Entreprises 
CNA: Caisse Nationale des Autoroutes  
EDP: Électricité de France — Service National  
AGIP: Azienda Generale Industria Petroli S.p.A. 
AUTOSTRADE: Autostrade — Concessioni e Costru
zioni Autostrade S.p.A. 
BNL: Banca Nazionale de! Lavoro 
BNL/SACAT: Sezione Autonoma per l'Esercizio de! 
Credito Alberghiero e Turistico della Banca Nazionale 
dei Lavoro 
BNL/SAFOP: Sezione Autonoma per il Finanziame nto 
di Opere Pubbliche e di Impiant i di Pubblica Utilità della 
Banca Nazionale del Lavoro 
CENTROBANCA: Banca Centrale di Credito Popolare 
CIS: Credito Industriale Sardo 
CREDIOP: Consorzio di Credito per ie Opere Pub
bliche 

EFIBANCA: Ente Finanziario Interbancario 
EFIM: Ente Partecipazione e Finanziamento Industria 
Manufattureria 
ENEL: Ente Nazionale per l'Energia elettrica 
ENI: Ente Nazio nale idrocarburi 
IMI: Istituto Mobiliare Italiano 
INTERBANCA: Banca per Finanziamenti a Medio e a 
Lungo Termine 
IRFIS: Istituto Regionale per il Finanziamento alle 
Industrie in S icilia 
IRI: Istituto per la Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Svilup po Economico dell'Italia 
Meridionale 
ITALGAS: Società Italiana per il Gas p.A. 
MEDIOBANCA: Banca di Credito Finanziario 
MEDIOCREDITO: Istituto Centrate per H Credito a 
CENTRALE: Medio Termin e 
SIP: Società Italiana per l'Esercizio delle 
Teiecommunicazioni p.A. 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti p.A. 
VENEFONDIARIO: istituto di Credilo Fondiario delle 
Venezie 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Buiten de Gemeenschap heeft de Bank In 1987 kredleten voor haar eigen rekening verstrekt tot een bedrag 
van 188,8 mlljoen, alsmede een bedrag van 203,3 mlljoen ult begrotlngsmiddelen van de Gemeenschap of 
van de LId-Staten, d.w.z. In totaal 392,1 mlljoen; 

De kredietverlening In de landen In Afrika, het Carlblsche gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen), vrljwel 
geheel krachtens de derde overeenkomst van Lomé, en In de landen en gebleden overzee (L.G.O.) krach-
tens hot betreffende beslult van de Raad van de Europese Gemeenschappen, beliep 349,4 mlljoen (1986: 
209,7 mlljoen), waarvan 161,2 miljoen voor eigen rekenlng (m et rentesubsldle) en 188,2 mlljoen rlslcodra-
gend kapltaal ult begrotlngsmlddelen. 

De Bank verleende kred leten In zes MIddellandse-Zeelanden u lt het saldo dat nog beschlkbaar was In het 
kader van de flnanclële protocollen tussen de ze landen en de Gemeenschap (27,7 mlljoen voor eigen reke
nlng en 15,1 mlljoen ult begrotlngsmlddelen, d.w.z. In totaal 42,8 mltjoen tegenover 264 mlljoen In 1986). 

Kredietverlening in de A.C.S.-ianden en de L.G.O. 

Ondanks de aanhoudende moeilijkheden hebben de  
inspanningen cm projecten te vinden, die de bedrij-
vighetd in de betrokken landen zouden stimuleren, 
resultaten geboekt; er is een groter aantal projecten 
gefinancierd tot een bedrag dat In totaal circa 66% 
hoger was dan in het voorgaande jaar. 

In het verslagjaar konden aldus bedragen worden  
toegezegd in 33 landen in Afrika (waaronder voor 
het eerst Angola en Mozambique), het Caribische 
gebied en de Stille Oceaan, alsmede in twee L.G.O. 
(Frans Polynésie en de Britse Maagdeneilanden). 

In zes landen en gebieden zijn siechts kredieten 
voor eigen rekening toegekend voor in totaal 97,7  
miljoen, d.w.z. 28% van he t totaal. In 29 andere lan 
den zijn hetzij uitsiuitend risicodragende middelen 
toegezegd (voor 147,2 miljoen in 23 landen, d.w.z. 
42% van het totaal) of een combinatie van risicodra
gende middelen en kredieten voor eigen rekenlng 
(77,5 miljoen, 22% van het totaal). Bovendien is 27  
miljoen ter beschikking gesteld voor twee regionale  
projecten die van belang waren voor meerdere lan 
den. 

Meer dan de helft van de risicodragende middelen 
was bestemd voor projecten in de minst ontwik-
kelde A.C.S.-landen (artikel 257 van de overeen
komst van Lomé III). Daarentegen Is 85% van het 
bedrag der kredieten voor eigen rekening gegaan 
naar projecten in de andere A.C.S.-landen. 

In de overeenkomst van Lomé III wordt voorrang ge- 
geven aan de financiering van projecten in de indus
trie en de agro-industrie. Dienovereenkomstig is  
bijna 60% van het totale bedrag of 201 miljoen naar 
deze sectoren gegaan, waarvan 31 miljoen naar de 
mijnbouw, 60 miljoen naar de verwerkende industrie 
en 110 miljoen naar het midden- en kleinbedrijf via 
globale kredieten aan ontwikkelingsbanken. Dit lo-

pende globale kredieten zijn 115 bedragen toegewe-
zen voor in totaal 31,9 miljoen, en zulks voor kleine  
ondernemingen vooral op het gebied van de chemi 
sche en kunststoffenindustrie (36%), de voedings-
middelenindusîrie (20,5%) en het toerisme (16%). De 
rest van de middelen Is gegaan naar verbetering van 
de verbindingen (44,3 miljoen), de energievoorzie-
ning (78,1 miljoen) en de verbetering van het milieu 
door uitbreiding van de watervoorziening en de rio-
leringen (25 miljoen — zie kader op bladzljde 67).  
Van de kredietverlening was 25% bestemd voor pro
jecten die de rehabilitatie of het opnieuw opstarten 
van bedrijven beoogden, of ook het herstel van be-
staande infrastructuur, alsmede voor enkele studies. 

In Afrika is in 1987 in totaal 314,3 miljoen ter be 
schikking gesteld in 25 landen (1986; 13 landen),  
waarvan 177,5 miljoen risicodragend kapitaal. 

West-Afrika heeft hiervan 123,6 miljoe n voor zijn re
kening genomen. Zo was in Nigeria een globaal kre-
diet va n 30 miljoen bestemd vo or de financiering van 
het midden- en kleinbedrijf, vooral in het noorden 
van het land. In Ivoorkust is 16,9 miljoen toegeken d 
voor fabrleken om katoen te zuiveren en voor de  
modernisering va n een geïntegreerd textielbedrijf. In 
Mauritanië is steun geboden aan de uitbreiding van 
de produktie van ijzere rts te Guelb el Rhein bij Zou-
erate en aan de verbetering van de stroomvoorzie-
ning te Nouadhibou (15 miljoen). Een krediet van 
14,3 miljoen in Niger is gegaan na ar hoogspannings-
lijnen die het land zullen voorz ien van stroo m uit Ni
geria. In Senegal was 12 miljoen bestemd voor het 
binnenlands telecommunicatienet, terwijl via de  
Communauté Economique des États de l'Afrique de  
l'Ouest 21 miljoen ter beschikking is gesteld voor de  
regionale en internationale telecommunicatie in Gui  
nee, Guinee-Bissau, Mauritanië en Mali. De rehabili 
tatie van de aardolieraffinaderij van Tema in Ghana 
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(7 miljoen) en de watervoorzienlngen van Cotonou 
en Porto Novo in Benin (6,5 miljoen) zljn gesteund, 
terwiji 2 feasibility studies zijn geflnanclerd betref 
fende de ontglnning van het ijzererts In het Nlmba-
gebergte In Guinee en Liberia (In totaal 1 mlljoen 
krachtens Lomé il). 

Naar Zuìdeiijk Afrika Is 105,2 miljoen gegaan; In 
Zimbabwe was 32 mlljoen bestemd voor de water-
voorzlenlng van Harare, voor nieuwe slachthulzen en 
een vieesverwerklngscentrum ter stimulering van de  
opbrengst van de veeteelt, alsmede voor een glo-

Drinkwatervoorziening in de grote Steden van Afrika 

In vele Afrlkaanse landen Is de trek naar de grote Steden  
een van de meest zorgwekkende verschljnselen. Een 
stad als Lagos is bij voorbeeld sinds 1963 In omvang ver-
tlenvoudigd (van 675.000 tot 6,5 à 7 mlljoen inwoners); in 
2000 z ou deze stad meer dan 12 m lljoen zielen kunnen 
teilen. Dit Is geen uitzondering, want ook de nieuwe 
hoofdstad van Malawi, Lilongwe, Is gegroeld van 20.000 
zielen In 1960 tot 170.000 in 1986; In 2000 moet worden  
gerekend met rond 500.000 Inwoners. Deze Immense 
groei in 40 jaar vereist een uitbreiding van stedelijke 
voorzienlngen, die enorme kosten veroorzaakt voor deze 
landen die dikwijis tot de ärmste landen behoren. 

Daarom stelt de Bank, doorgaans in samenwerking met 
andere bilaterale of multilaterale financierlngslnstellingen, 
regelmatig middelen ter beschlkking voor uitbreiding van 
stedelijke infrastructuur op het gebled van de elektrlcitelt, 
de telecommunicatie en recentelijk ook de watervoorzle-
ning. Artikel 190 van de overeenkomst van Lomé III ver-
meldt overlgens met nadruk de projecten die het milieu 
en de watervoorziening van de bevolkingen kunnen ver-
beteren. In 1986 en vooral In 1987 heeft de Bank dan ook 
verschillende projecten gefinanclerd, die de drinkwater-
voorzlenlng konden verbeteren; dit is gebeurd met kre-
dleten voor eigen rekening (16 mlljoen) zowel als met ri-
sicodragende middelen uit het Europese Ontwikkelings-
fonds (19 miljoen). De projecten waren gesltueerd In 
Brazzaville en Pointe Noire In Kongo, Lilongwe In Malawi, 
Harare in Zimbabwe, Cotonou en Porto Novo In Benin; te  
zamen teilen deze Steden 3,5 m iljoen inwoners. 

In het algemeen beschlkken deze Steden over voldoende 
waterreserves In hun nabijheld, maar slechts een deel 
van de bevolking heeft een bevredlgende drinkwatervoor-
zienlng. Hiervoor bestaan verschillende oorzaken. In de  
eerste plaats kon de capacitelt van de aanvoerleidingen 
uit rivleren of ondergrondse waterreserves niet snel ge-
noeg worden uitgebreld om in de pas te blijven met de  
explosleve groei van de stadsbevolklngen; In de verou-
derde netten worden bovendlen waterverllezen van 20 à  
30% geleden. Hetzelfde geldt voor de waterbehandellngs-
installatles. De officiële drinkwatervoorziening wordt 
daarom aangevuld met onbehandeld water, afkomstig van 

rivieren, moerassen en grondwater, met alle daarblj be-
horende risico's voor de gezondheid. 

Drinkwater wordt op verschlllende manieren geleverd: di 
recte aanslultlngen met — In het algemeen — waterme-
ters voor de facturering, openbare tappunten voor de  
voorziening van de niet-aangesloten bevolking en soms 
waterverkopers die het water tegen vaak hoge prijs thuls 
bezorgen. Het aan het net aangesloten bedrljfsleven ver-
krijgt soms slechts water, wanneer er voldoende be-
schlkbaar Is en zulks vooral in bepaalde seizoenen. In 
deze omstandlgheden behoeft het geen verwondering te  
wekken, dat achter de verbrulkscljfers van aangesloten 
gezinnen enorme verschlllen schuilgaan, zelfs tussen ver
schillende wljken in één en dezelfde stad. Het gemld-
delde verbruik met 25 liter per dag en per inwoner In Co
tonou, 50 liter te Lagos en 90 liter te Jaoende, ligt echter  
ver onder dat te Lilongwe (140 li ter) en Abidjan (190 li
ter). Ook deze hogere cljfers liggen nog duidelijk onder 
het niveau van Zuideuropese Steden (250 à 400 liter). 
Waar kwantitatleve en kwalltatieve normen bevredigend 
zijn, zoals te Harare (250 liter) zijn evenwel nog omvang-
rljke investerlngen nodig om een snelle achteruitgang van 
de situatie te voorkomen. 

Verbetering van de watervoorziening roept overigens ook 
een afvalwaterprobleem In het leven, gezien de gedeelte-
lljke of volledige afwezlgheld van collectleve of Individuele 
riolerlngen. Daarom financiert de Bank ook rlolerlngssys-
temen en afvalwaterzuiverlngen om de gevaren van ml-
lleuverontrelniglngen en de daarmee verband houdende 
gezondheldsrisico's te beperken. 

Voor al deze projecten stelt de Bank middelen tegen 
gunstige condities beschikbaar — kredieten voor eigen  
rekening met rentesubsidies en r isicodragende middelen 
— die In het algemeen moeten worden aangevuld met 
middelen uit andere bronnen. Deze financierlngssteun 
voor basisvoorzieningen is des te noodzakelijker, omdat 
de drinkwaterbedrijven In deze landen wegens te läge ta-
rlefstellingen — de tarieven dekken soms niet eens de  
exploitatiekosten — niet over de nodige flnanctële midde
len kunnen beschlkken. 
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baal krediet. In Madagascar is 15,5 m iljoen ter be-
schikking gesteld voor de rehabititatie van elektrici-
teitscentrales en voor het stroomtransportnet, als-
mede 6,5 miljoen in Malawi voor de watervoorzie-
ning te Lilongwe. In Mozambique zijn agro-industri-
ële projecten in Chokwe en een groentenconserven-
fabriek in Chilembene gesteund met 3 mil joen, en in 
Botswana — waar vier vijfde van de bevolking van 
de veeteelt leeft — de bouw van een slachthuis te  
Francistown en het midden- en kleinbedrijf via een 
globaal krediet (16 miljoen). In Mauritius is 13 mil
joen gegaan naar de uitbreiding van de elektriciteits-
voorzienlng. Bovendlen zijn een aantal globale kre-
dieten verstrekt aan ontw ikkelingsbanken in respec-
tievelijk Zambia (10,2 miljoen), Angola (4 miljoen), 
Swaziland (3 miljoen) en de Comoren (2 miljoen). 

In Midden- en Oost-Afrika is 85,6 miljoen toege-
kend; 21 miljoen voor een goudmijn In Ethiopië,  
19,5 miljoen voor de haven van Mombasa en voor 

nieuwe theefabrieken in Kenya, 13 miljoen voor her-
stelwerkzaamheden aan de stroomvoorziening in 
Somalie, 2,1 miljoen voor een palmoli efabriek in Sao 
Tomé en Principe en 30 miljo en voor globale kredie-
ten aan nationale en regionale ontwikkelingsbanken 
ter financiering van in vesteringen in Tanzania, Ke nya 
en Uganda. 

In het Caribische gebied Is 25 m iljoen ter beschik-
king gesteld voor de elektriclteitsvoorziening op tien  
eilanden In de Bahama's (9,1 miljoen) en op Dome 
nica (3,8 m iljoen), voor de uitbreiding van de haven 
van M ontego Bay op Jamaica (5,3 miljoen) en voor 
verschillende ontwikkelingsbanken in respectievelijk 
Belize (3,5 miljoen). Grenada (1.8 miljoen) en 
St.Kltts en Nevis (1.5 miljoen). 

De gefinancierde projecten in de Stille Oceaan be
troffen ten slotte de steun aan het midden- en klein
bedrijf op Tonga (1.5 miljoen) en een feasibility 

labet 5: Financlële steun van de Gemeenschap krachtens per 30 aprii 1988 geldende of nog te bekrachtl-
gen overeenkomsten, financlële protocollen en beslulten 

(milj. Ecu) 

Intervenues uit begrotingsmiddelen 

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

Rechtsgrondslag heidsduur van de Bank 0) kapitaai (2) steun (3) voorwaarden Totaal 

Middellandse-Zeelanden 
Joegoslavië 2e flnanciëie protocol 1988-91 550 550 
Turkije 4e financlële protocol nog niet onde rtekend 225 50 325 (2) 600 
Maghreb-Ianden 465 21 301 787 
Machrak-Ianden 3e financiële protocol 1988-91 475 16 277 768 
Israël 63 63 
Matta 2e financiële protocol 1. 10. 1986-

31. 10. 1988 16 10,5 3(^) 29,5 
Cyprus 2e financiële protocol 1. 5. 1984— 

31. 12. 1988 28 10 6(2) 44 
Libanon bultengewone ste un 50 

A.C.S.-landen/L.G.O. 
A.G.S.-Ianden Overeenkomst van Lomé III 1986-1990 1 100 600 4 860 600 7160 

LG.O. Besluit van de Raad 1986-1990 20 15 55 25 115 

Totaal A.C.S.-landen/L.G.O. (') 1 120 615 4 915 625(3) 7 275 

(') Kredieten met rentesubsidies uit de middelen van het Europese Ontwikkelingsfonds voor projecten in de A.C.S.-landen en de L.G.O. en uit de algemene 
begroting van de Gemeenschappen voor projecten in sommige Middellandse-Zeelanden ; de rentesubsidies worden in mindering gebracht op de niet-
terugvorderbare steun. 

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

financieringsfaciliteit voor mijnbouwprojecten van de A.C.S.-landen (415 miljoen); deze bedragen worden toegekend door de Commissie. 
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study betreffende brandstofopslag op de Solomon 
eilanden (0,1 miljoen krachtens Lomé li), alsmede — 
in de L.G.O. — de stroomvoorziening in de Biltse 
Maagdenellanden (4,4 miljoen) en het midden- en 
kleinbedrljf in Frans Polynésie (4 miljoen). 

Bij vrijwel alle hier genoemde projecten was sprake 
van co-financiering in samenwerking met bilaterale  
financieringsinstellingen in de Lid-Staten, de Com-
missle van de Europese Gemeenschappen, de We-
reldbank en andere ontwikkelingsorganisaties. 

Kredietverlening in de Middellandse-Zeetanden 

De financiële protocollen van de derde generatie 
met deze landen zijn slechts medio 1987 afgesloten, 
zodat de tenuitvoerlegging pas in 1988 kan begin 
nen (zie kader op bladzijde 70). De activiteiten van 
de Bank zijn derhalve beperkt gebleven tot de toe-
kenning van de nog beschikbare saldi krachtens de  
tweede generatie protocollen met de Maghreb- en 
Machrak-landen — die eind 1986 afliepen —, de tot 
1988 geldige protocollen met Malta en Cyprus, als
mede het aanvullende protocol van 1973 met Turkije. 

Maghreb-landen 
In Algerlje is een krediet van 22 m iljoen toegekend 
voor de uitbreiding van een elektriciteltscentrale te  
Bechar in Zuidwest-Algerije. In Tuneslë zijn twee 
globale kredieten (1,5 miljoen) gegaan naar de Ban 
que Nationale de Développement Agricole ter finan
ciering van agrarische en agro-industriële investerin- 
gen. Dit lopende globale kredieten zijn in dit land 
270 bedragen toegewezen voor in totaal 5,2 miljoen. 

Tabel 6: Kredietverlening In de Middellandse-Zeelanden, de A.C.S.-landen en de L.G.O. in 1987 
(rnilj. Ecu) 

Sector 

Industrie, landOouw. diensten 

Voor eigen Uit begrotrngs- Intra- Atzonderli|ke Globale 
Totaal rekening middeien Energie structuur kredielen kredieten 

Algerlje 22,0 22,0 — 22,0 — — — 
Tunesië 1,5 1.1 0,4 — — — 1,5 
Jordanie 3,1 3.1 — — __ 3.1 — 
Malta 3,0 — 3.0 — — 3.0 — 
Cyprus 2,6 1.5 1.1 2,6 — — — 
Turkije 10,6 — 10,6 10,6 — — — 

Totaal Middellandse-
Zeelanden 42,8 27,7 15,1 35,2 — 6.1 1,5 

Afrika 314,4 136,9 177,5 60,8 64,0 102,3 87,3 
Caribisch gebied 25,0 16,9 8.1 12,9 5,3 0.9 5.9 
Stille Oceaan 1,6 — 1.6 — — 0.4 1.2 
LG.O. 8.4 7.4 1.0 4,4 — — 4,0 

Totaal A.C.S.-landen — L.G.O. 349,4 161,1 188,2 78.1 69,3 103,6 96,4 

Totaal generaal 392,1 188,8 203,3 113,3 69.3 109,7 99,9 
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Machrak-landen 
In Jordanie was een krediet van 3,1 miljoen be-
stemd voor vijf schapenfokkerijen van een agrari 
sche coöperatie. 

Overige landen 
In Turkije is 10,6 miljoen aan begrotingsmiddeien ter  
beschikking gesteld voor een hoogspanningslljn tus-

sen de nieuwe centrales in Zuidwest-Turkije en de 
grote stedelijke centra in het noorden. HIermee is  
de tenuitvoerlegging van het aanvullende financiële  
protocol van 1973 voltooid, dat was afgesioten naar 
aanieiding van de toetreding van drie nieuwe Lid-
Staten. Op het eiland Malta is 3 miljoen eveneens 
uit begrotingsmiddeien toegekend voor een afvalver-
werkingsbedrijf te Sant'Antonln en in Cyprus een 
bedrag van 2,6 mlijoen voor de uitbreiding van de 
elekthciteitsvoorziening op het geheie eiiand. 

De derde generatie financiële protocollen met de MIddellandse-Zeelanden 

In 1967 heeft de overgang plaatsgevonden van de 
tweede naar de derde generatie financiële protocollen 
met de Maghreb-Ianden. de Machrak-ianden en Israël. De 
Gemeenschap heeft voor de kredietveriening van de 
Bank en de steun uit begrotingsmiddeien te zamen een 
veei hoger bedrag vastgelegd dan vroeger. Voor deze 
derde generatie is namelijk voorzien in kredieten voor ei
gen rekening van de Bank tot een bedrag van 1 003 mil
joen en in begrotingsmiddeien voor 615 miljoen, waarvan 
578 miljoen subsidies en 37 miljoen risicodragende mid-
delen die door de Bank worden beheerd. Dit ailes kan 
worden toegekend gedurende een vijfjarige période tot 
eind 1991. De stijging ten opzichte van de tweede gene
ratie bedraagt 67% voor de kredietverlening van de Bank 
en 48% voor de communautaire begrotingsmiddeien. Een 
wat groter aandeel dan vroeger is nu ook gereserveerd 
voor landen als Egypte, Marokko en Tunesië, die bljzon-
dere economische moeiiijkheden hebben. Daarnaast is  
ook besloten het maximum voor de kredietverlening van 
de Bank in Joegoslavië aanzieniijk te verhogen; dit wordt 
nu 550 miljoen tot eind 1991 krachtens een overeen-
komst die om historische redenen wordt betiteld als 
tweede financieei protocol. 
In de protocollen met de Maghreb- en Machrak-landen is  
het bedrag van 37 miljoen aan ris icodragend kapitaat als 
nieuw element geïntroduceerd. De goede resuitaten die 
met risicodragend kapitaal in de A.C.S.-ianden zijn be-
reikt, vormden een aanieiding om een proef te nemen 
met deze zelfde formule in de Middellandse-Zeelanden. 
De formule beoogt daar onder andere investeringen van 
ingezetenen in samenwerking met communautaire onder-
nemingen te bevorderen in de industrie en de diensten-
sector. Risicodragend kapitaal is een bijzonder flexibeie 
vorm van financiële steun, die kan worden aangewend 

voor deelnemingen in het eigen vermögen van o nderne-
mingen of voor de verstrekking van quasi-kapitaai in de 
vorm van voorwaardelijke of achtergesteide ieningen. De 
in de vroegere generatie van p rotocollen voorziene mo-
geiijkheid van Ieningen tegen bijzondere voorwaarden, 
die door de Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen werden toegekend, heeft men thans daarentegen 
iaten vallen. 

De ervaring die is opgedaan bij de reeds lang bestaande 
samenwerking tussen de Gemeenschap en de Middel
landse-Zeelanden heeft geieid tot het vaststellen van 
nieuwe prioriteitengebieden voor de financiële samenwer
king. Gezien de toeneming van de voedseltekorten in 
vele van deze landen, met de daarvan het gevotg zijnde 
betalingsbaianseffecten, wordt de communautaire steun 
vooral gericht op de bevordering van de lokale agrarische 
ontwikkeling, wanneer een dergeiijke steun althans eco-
nomisch gerechtvaardigd is. Het is dus van groot belang 
dat bij de selectie van de projecten in Sterke mate wordt 
rekening gehouden met de doeisteiiingen van de in de 
verschitlende landen aan de gang zijnde economische 
sanering. in sommige omstandigheden zai een directe  
steun in de vorm van bij voorbeeld landbouwkrediet kun-
nen worden geboden, terwijl in andere omstandigheden 
indirecte steun een geschikter middel kan zijn, zoals de 
financiering van nieuwe of te hersteilen infrastructuur 
(dämmen, irrigatienetwerken of opslag- en transportvoor-
zieningen). Essentiele voorwaarde is, dat de Bank, de 
Commissie en de andere geldgevers nauw samenwerken 
met de betrokken landen bij de voorbereiding van projec
ten die de gunstigste resuitaten lijken te zullen bieden, 
zodat de verschillende steunprogramma's onderling con 
sistent werken. 
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A. Voor eigen rekening 

Projecten waarvoor in 1987 financieringsovereenkomsten zìjn ondertekend 

In 1987 is voor een bedrag van 188,8 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking 
hebbend op kredieten die de Bank voor eigen rekening heeft verstrekt voor projecten buiten de Gemeenschap. 
Hiervan was 27,7 miljoen bestemd voor de Middellandse-Zeelanden en 161,1 miljoen voor de landen In Afrika,  
het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen), alsmede de landen en gebieden overzee (L.G.O.).  
Deze kredieten vallen geheel in de normale boekhouding van de Bank. 

Bij aile kredieten zijn rentesubsidies toegekend uit communautaire begrotingsmiddelen. 

Middellandse-Zeelanden 
miljoen Ecu 

ALGERUE 

Uitbreiding van de elektrlciteitscentrale van Be-
char met vijf groepen van elk 8 MW 

Société Nationale de i'ÈlectiicIté et du Gaz via 
de Democratiache Volksrepubiiek Aigeri|e 
Algerijnse dinar 126,1 miljoen 22,0 

JORDANiË 

Inrichting van vijf schapenfokkerijen 

Jordan Co-operative Organisation via het Hasje-
mitische Koninkrijk Jordanlë 
Jordaanse dinar 1.1 miljoen 3,1 

CYPRUS 

Centraal regelsysteem voor het elektriciteitsnet op 
het gehele eiland 

Electricity Authority of Cyprus 
Cyprisch £ 0,8 miljoen 

TUNESIË 

1.5 

Globaal krediet aan de Banque Nationale de Dé
veloppement Agricole ter financiering van klei 
nere agrarische en agro-industriële projecten 
Tunesische dinar 1,0 miljoen 1,1 

A.C.S.-landen - Afrika 

ZIMBABWE 

miljoen Ecu  

32,0 

Zimbabwe $ 61.2 miljoen 

Uitbreiding van de drinkwatervoorziening te Harare 

Harare City Council via de Republiek Zimbabwe 
Zimbabwe $ 22,8 miljoen 12,0 

(I) De geopende kredieten luiden in Ecu. De bij deze posten aangegeven be· 
dragen in nationale valuta's tieb ben s iecbts ir>dicatieve belekenis: deze bedra-
gen ζηη gelijk aan de tegenwaarde van de bedragen in Ecu op de datum v an 
de ondenekening v an de betrokken overeenkomsien (zie biz. 8) . 

Bouw van twee slachthuizen te Bulawayo en Mas-
vingo (Zuid-Zimbabwe), alsmede van een verwer-
klngs- en distributiecentrum te Harare (Noord-
oost-Zimbabwe) 

Regerlng van Zimbabwe ten behoeve van de  
Cold Storage Commission 
Zimbabwe $ 27,0 miljoen 14,0 

Giobaal krediet aan de Zimbabwe Development 
Bank ter financiering van het middeh- en kleinbe-
drijf op het gebied van de industrie, de agro-in 
dustrie. de mijnbouw en het toerisme  
Zimbabwe $ 11,4 miljoen 6,0 

NIGERIA 

Qlobaal krediet aan de New Nigerian Develop 
ment Company ter financiering van het midden- 
en kleinbednjf op het gebied van de industrie, de 
agro-industrie, de mijnbouw en het toerisme 
naira 127,0 mlijoen 30,0 

KENYA 27,0 

Kenya shilling 465,2 miljoen 

Uitbreiding van de haven van Mombassa, herstel  
en modernisering van twee terminals voor vloei-
bare Produkten en van vier aanlegplaatsen voor 
stukgoederenvervoer 

Kenya Ports Authority 
Kenya shilling 100,4 miljoen 6,0 

Uitbreiding en modernisehng van 39 the efabrieken 
en bouw van 15 nieuwe fabrieken 

Kenya Tea Development Authority 
Kenya shilling 191,1 mi ljoen 11,0 

Qlobaai krediet aan de Development Rnance 
Company of Kenya ter financiering van het mid
den- en kleinbedrijf op het gebied van de Indus
trie, de agro-industrie, de landbouw, het toerisme 
en de mijnbouw 
Kenya shilling 173,7 mil joen 10,0 

IVOORKUST 16,9 

CFA-frank 5 844,3 miijoen 

Rehabilitatie van de katoenontpitterij te Korhogo 
en modernisering van de bedrijven te Boundiali en 
Mankono 

Republiek ivoorkust ten behoeve van de Com
pagnie Ivoirienne pour le Dévelopement des 
Textiles 
CFA-frank 3 285,5 miljoen 9,5 
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Rehabilitatie en modernisering van een spinnerij/ 
weverij te Oimboko en een textielververij/drukkerij 
te Abidjan 

Union Industrielle et Textile de Côte d'Ivoire 
CFA-frank 2 558,8 mlljoen 7.4 

BOTSWANA 11,0 

pula 21,2 miljoen 

Bouw van een runderslachterij en een ontbeen-
installatie te Francistown (Noordoost-Botswana) 

Botswana Meat Commission 
pula 7.7 rnHjoen 4.0 

Globaal krediet aan de Botswana Development 
Coφoration Ltd ter financiering van het midden-
en kleinbedrijf op het gebied van de industrie, de 
agro-industrie, de mijnbouw en het toerisme 
pula 13.5 miljoen 7.0 

MAURITIUS 

Herste! van de dieselcentrale van Fort Victoria 
(62,4 MW) en van kleine waterkrachtcentrales (3.4  
MW), alsmede uitbreiding van het elektriciteitsnet 

Central Electricity Board 
roepie 152,0 miljoen 10.0 

REGIONAAL 
Tanzania) 

WEST-AFRIKA (Kenya - Uganda -

Globaal krediet aan de East African Development 
Bank ter financiering van het midden- en kleinbe
drijf op het gebied van de industrie, de agro-in
dustrie, de landbouw, het toerisme. het vervoers-
wezen, de telecommunicatie en de mijnbouw 6.0 

MALAWI 

Uitbreiding van de watervoorziening te Lilongwe 

Lilongwe Water Board via de Regering van Ma 
lawi 
kwacha 8.4 miljoen 4,0 

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

miljoen Ecu 

BAHAMA'S 

Bouw van dieseicentrales, uitbreiding van be-
staande centrales en verbetering van de elektrici-
teitsnetten op 10 eilenden van de Family-groep 

Bahamas Electricity Coφoration 
Bahama $ 10,3 mlljoen 

JAMAICA 

9.1 

Uitbreiding van de haven van Montego Bay met fa- 
ciliteiten voor kruisvaartschepen 

Port Authority of Jamaica 
Jamaica $ 33,0 miljoen 

BELIZE 

5.3 

Qlobaal krediet aan de Development Finance 
Coφoration of Belize ter financiering van kleinere  
projecten op het gebied van de industrie, de agro 
industrie. het toerisme. de visserij en de bosbouw  
Belize $ 5,4 mlljoen 2.5 

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

BRITSE MAAGDENEILANDEN 

Bouw van een thermische centrale te Pockwood 
Pond (5 MW) waarvan de afvaiwarmte in de toe- 
komst zai worden gebruikt voor de bereiding van  
drinkwater uit zeewater 

British Virgin Islands Electricity Coφoratlon 
VS $ 5.0 miljoen 4,4 

FRANS POLYNESIE 

Qlobaal krediet ter financiering van kleinere pro
jecten op het gebied van de Industrie, de agro-in 
dustrie, de visserij, het toerisme en het vervoers-
wezen 

Société de Crédit et de Développement de ΙΌ- 
céanie 
CFP-frank 377,3 miljoen 3.0 
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Β. Uit begrotingsmiddelen 
Projecten waarvoor in 1987 financieringsovereenkomsten zijn ondertekend 

In 1987 is voor een bedrag van 203,3 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking 
hebbend op transacties uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap of van de Lid-Staten, waarvan 15,1 mil
joen aan leningen tegen bijzondere voorwaarden in de Middellandse-Zeelanden en 188,2 miljoen aan risicodra-
gende 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 Gemeenscfiap toegekend. Zi] vallen buiten de nor
male boekhoüding, maar verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie (zie biz. 92). De Bank is ten dien 
aanzien uitsluitend verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het haar toevertrouwde mandaat. 

Middellandse-Zeelanden 

TURKIJE 

miljoen Ecu 

Aanleg van hoogspanningslijnen in Zuidwest-Tur-
kije 

Turklye Elektrik Kurumu via de Republiek Turklje 
Turks E 9,4 miljard 10,6 

MALTA 

Fabriek voor de compostering van huishoudelljk 
afval 

Republiek Ma lta 
Maltees £ 1,9 miljoen 

CYPRUS 

3.0 

Centrasi regelsysteem voor het elektriciteitsnet op 
het gehele eiland 

Electricity Authority of Cyprus 
Cyprisch £ 0,6 miljoen 

TUNESIË 

1.1 

Globaal kredlet aan de Banque Nationale de Dé
veloppement Agricole ter financiering van klei 
nere agrarische en agro-industriële projecten 
Tunesische dinar 0,4 miljoen 0,4 

A.C.S.-landen - Afrika 

ETIOPIË 

miljoen Ecu  

21,0 

birr 49,1 miljoen 

Ontsiuiting van een goudmijn en bijkomende in-
stallaties voor de winning van goud uit erts 

Voorwaardelijke leningen aan de Regering van 
Etloplë 
— ten behoeve van de Lega DembI Gold Enter
prise 
— ten behoeve van de Ethiopian Mineral Re
sources Development Corporation 
birr 18,7 miljoen 8,0 
birr 30,4 miljoen 13,0 

Voorwaardelijke lening aan h et Fonds de Coopé
ration, de Compensation et de Développement 
de la CEDEAO ten behoeve van Guinee, Guinee-
Bissau, Mali en Mauritanie 21,0 

MADAGASKAR 15,5 

Malagassische frank 14 059,9 miljoen 

Rehabilitatie en uitbreiding van de elektriciteits-
voorzieningen te Mahajunga en Nosy-Bé 

Voorwaardelijke leningen aan de Malagassische 
Staat ten behoeve van het Malagassische elektri-
citeitsbedrijf 
Malagassische frank 1 814,2 miljoen 2,0 
Malagassische frank 12 245,7 miljoen 13,5 

MAURITANIE 15,0 

ouguiya 1 277 miljoen 

Rehabilitatie van de elektriciteitsvoorziening te 
Nouadhibou 

Voorwaardelijke lening aan de Islamitische Repu 
bliek Mauritanië ten behoeve van de Société Na
tionale d'Eau e t d'Electricité 
ouguiya 426,3 miljoen 5,0 

Rationalisatie van de produktie van ijzerertscon-
centraten te Guelb El Rhein bij Zouerate en mo-
dernisering van de spoor- en teiecommunicatie-
verbindingen met de haven Nouadhibou 

Voorwaardelijke en achtergestelde lening aan de 
Islamitische Republiek Maritanië ten behoeve 
van de Société Nationale Industrielle et Minière 
ouguiya 850,7 miljoen 10,0 

NIGER 

Aanleg van hoogspanningslijnen tussen Maradi en 
Zinder enerzijds (Niger) en Katsina anderzijds (Ni
geria) 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek Niger 
ten behoeve van Société Nigérienne d'Electricité 
CFA-frank 4 945,6 miljoen .14,3 

REGIONAAL - WEST-AFRIKA 

Totstandbrenging van straalverbindingen tussen  
de verschillende LId-Staten van de Communauté 
Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CE
DEAO), aismede bouw van een grondstation voor 
het volgen van s atellieten te Bamako (Mali) 

SOMALIA 13,0 

Somalische shilling 1 468,6 miljoen 

Rehabilitatie en uitbreiding van de elektriciteits
voorziening te Mogadiscio 
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Voorwaardelijke leningen aan de Regering van de  
Democratische Republiek Somalia ten behoeve 
van de Ente Nazionale Energia Elettrica 
Somalische shilling 1 129,7 mlijoen 10.0 
Somalische shilling 338,9 miljoen 3,0 

SENEGAL 

Uitbreiding en modernisaring van het binneniands 
telecommunicatienet 

Voorwaardelijke lenin g aan de Repubiiek Senegal  
ten behoeve van de Société Nationale des Tele 
communications du Séné gal 
CFA-frank 4 150.2 miijoen 12,0 

ZAMBIA 10,2 

kwacha 140 miijoen 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf op het gebied van de Industrie, de 
agro-industrie, de mijnbouw en het toerisme, als-
mede ter financiering van deelnemingen in deze 
bedrijven 

Voorwaardelijke lening aan de Development Bank 
of Zambia 
kwacha 136,7 miljoen 

Deelneming in het kapitaal van de Development 
Bank of Zambia namens de Gemeenschap  
kwacha 3,3 miljoen 

KENYA 

10,0 

0.2 

7.5 

Kenya shilling 130,2 miljoen 

Globaal krediet voor de financiering van de rehabi-
iitatie van h et midden- en kleinbedrijf op het ge
bied van de industrie, de agro-industrie, de land-
bouw, het toerisme en de mijnbouw 

Voorwaardelijke lening aan de Development 
Rnance Company of Kenya 
Kenya shilling 52,2 miijoen 3,0 

Deelneming in het kapitaal van de East African  
Development Bank 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van 
Kenya 
Kenya shilling 34,7 miljoen 2,0 

Deelneming in het eigen vermögen van thee-
ondernemlngen 

Voorwaardelijke lening aan Kenya Tea Develop
ment Authority 
Kenya shilling 43,4 miljoen 2.5 

Voorwaardelijke lening aan de Tanganyika Deve
lopment Finance Company Ltd 
Tanzania shilling 324,6 miljoen 5,0 

Deelneming in het kapitaal van de East African  
Development Bank 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van Tan 
zania 
Tanzania shilling 158,7 miljoen 2,0 

BENIN 

Verbetering en uitbreiding van de drlnkwatervoor-
zienlng te Cotonou en Porto Novo 

Voorwaardelijke lening aan de Volksrepubllek 
Benin ten behoeve van de Société Béninoise 
d'Electricité et d'Eau 
CFA-frank 2 247,6 miljoen 

BOTSWANA 

6,5 

5,0 

pula 9,6 miljoen 

Bouw van e en runderslachterij en een ontbeenln-
stallatie te Francistown in Noordoost-Botswana 

Voonwaardelijke lening aan de Regering van Bots
wana ten behoeve van de Botswana Meat Com
mission 
pula 3,8 miljoen 2,0 

Globaal krediet ter financiering van d eelnemingen 
in het kapitaal of het eigen vermögen van het mid 
den- en kleinbedrijf 

Voorwaardelijke lening aan de Botswana Develop
ment Corporation Ltd 
pula 5.8 miljoen 3,0 

ANGOLA 

Globaal krediet ter financiering van feasibility stu 
dies op het gebied van de industrie, de agro-in
dustrie. de mijnbouw en het toerisme, aismede 
van rehabilitatieprojecten in deze sectoren 

Voorwaardelijke lening aan de Banco Naclonal de 
Angola 
kwanza 135,2 miljoen 4,0 

MAURITIUS 

Herste! van de elektriciteitscentrale van Port Vic
toria (62,4 MW) en van kleine waterkrachtcentrales 
(3.4 MW). aismede uitbreiding van het elektrici-
teitsnet 

Voorwaardelijke lening aa n de Regeiing van Mau 
ritius ten behoeve van de Central Electricity  
Board 
roepie 45,6 miljoen 3,0 

GHANA MOZAMBIQUE 

Tweede fase van de rehabilitatie van de raffinaderij 
van Tema ten oosten van A ccra 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek Ghana 
ten behoeve van de Ghanaian Italian Petroleum 
Company Ltd 
cedi 713,7 miljoen 

TANZANIA 

7.0 

7,0 

Tanzania shilling 483,3 miljoen 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf op het gebied van de industrie, de 
agro-industrie en het toerisme 

Rehabilitatie van een katoenontpittingsbedrijf te 
Chokwe en van een tomatenpureebedrijf te Chi-
lembene 

Voorwaardelijke lening aan de Banco Naclonal d e 
Moçambique ten behoeve van de Companhia 
Agro Industrial Lonrho-Moçambique 
metical 695,7 miljoen 

SWAZILAND 

3.0 

3,0 

lilangeni 6,9 miljoen 

Globaal krediet aan de Swaziland Investment and 
Development Company Ltd (SIDC) ter financie 
ring van het midden- en kleinbedrijf op het gebied 

74 



van de industrie, de agro-industrie, de mljnbouw 
en het toerisme 
lilangeni 3,1 miijoen 

Voor>vaardelijke lening aan de Regering van Swa
ziland ter financiering van een deelneming van de 
overheid in het kapitaal van de SIDC 
lilangeni 3,8 miijoen 

MALAWI 

Uitbreiding van de drinkwatervoorzienlng van 
Lilongwe 

Achtergesteide lening aan de Lilongwe Water 
Board 
kwacha 5,2 miijoen 

SAO TOMÉ EN PRINCIPE 

COMOREN 

1.4 

1.7 

2.5 

Palmoliefabriek op een ult te brelden plantage bij 
RIbelra Peixe 

Voorwaardelijke lening a an de Banco Naclonal de 
Säo Tomé en Principe 
dobra 83,1 miijoen 2.1 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en  
kleinbedrijf op het gebied van de industrie, de 
agro-industrie, het toerisme en het vervoerswezen  
Voorwaardelijke lening aan de Banque de Déve 
loppement des Comores 
CFA-frank 690,3 miijoen 2,0 

Voorwaardelijke lening aan het Commonwealth of  
Domenica ten behoeve van de Dominica Electri 
city Services Limited 
Oost-Caribische $ 11,6 mi ijoen 3,8 

GRENADA 1,8 

Oost-Caribische $ 5,5 miijoen 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf op het gebied van de industrie, de 
agro-industrie en het toerisme, aismede van deel-
nemingen in dergeiijke bedhjven 

Voorwaardelijke lening aan de Grenada Develop
ment Bank 
Oost-Caribische $ 4.3 miijoen 1,4 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van Gre 
nada ter financiering van een overheidsdeelne-
ming in het kapi taal van de Grenada Development 
Bank 
Oost-Carlbische $ 1.2 miijoen 0.4 

ST. KITTS-NEVIS 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf op het gebied van de industrie, de 
agro-industrie en het toerisme, aismede van deel-
nemingen in dergeiijke bedhjven 

Voorwaardelijke lening aan de Development Bank 
of St. KItts-NevIs 
Oost-Caribische $ 4,3 miijoen 1.5 

UGANDA BELIZE 1,0 

Deelneming in het kapitaal van de East African  
Development Bank 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van 
Uganda 
Uganda shilling 135.6 miijoen 

LIBERIA 

2.0 

Technisch en financieel onderzoek naar de even-
tuele ontginning van ijzereris In het Nimba-
gebergte 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek Liberia 
Liberia $ 0.6 miijoen 0.6 

Belize $ 2,2 miijoen 

Globaal krediet aan de Development Finance  
ΟοφΟΓβΙΙοη of Beiize (DFC) ter financiering van 
studies en deelnemingen 
Belize $ 1.1 miijoen 0,5 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van Be 
lize ter financiering van een overheidsdeelneming 
in het kapitaal van de DFC 
Belize $ 1,1 miijoen 0,5 

GUINEE 

Technisch en financieel onderzoek naar de even-
tuele ontginning van ijzererts in het Nimba-
gebergte 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek Guinee  
Guinese frank 115,6 miijoen 

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

0,3 

miijoen Ecu 

DOMINICA 

Nieuwe waterkrachtcentrale van Laudat (1,3 MW) 
en uitbreiding van de bestaande centrale van Tra
falgar met 1.5 MW 

A.C.S.-landen en LG.O. 
Stille Oceaan 

TONGA 

miijoen Ecu 

1,5 

pa'anga 2,4 miijoen 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf op het gebied van de Industrie, de  
agro-industrie, het vervoerswezen en het toerisme 

Voorwaardelijke lening aan de Tonga Develop
ment Bank 
pa'anga 1,9 mi ijoen 1.2 

Voorwaardelijke lening aan het Koninkrijk Tonga 
ter financiering van de overheidsdeelneming in de  
kapitaalverhoging van de Tonga Development 
Bank 
pa'anga 0.5 miijoen 0,3 
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FRANS POLYNESIË SOLOMONEILANDEN 

Globaai krediet ter financiering van kleinere Inves-
terlngen op hat gebied van de industrie, de agro 
industrie, de visserij, het toerisme en het ver-
voerswezen via deelnemingen in het kapitaal of  
het eigen vermögen van o ndernemingen 

Voorwaardelijke lening aan de Société de Crédit  
et de Développement de rOcéanle 
CFP-frank 125,8 miljoen 1,0 

Onderzoek naar de eventuele opslag van aardolie 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van de 
Solomoneilanden 
Solomoneilanden $ 0.2 miljoen 0,1 

Bijna 60% van het krachtens de derde overeenkomst van Lomé In de A.C.S.-landen ter beschikking gestelde bedrag was 
bestemd voor industriele en agro-industriële projecten. Deze projecten en vooral die in de textielsector beogen doorgaans de 
verwerking van loka le grondstoffen te bevorderen ten einde aldus de invoer van d e betrokken landen te verminderen. 
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Middelen 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen op de kapltaalmarkten en van de  
passieve financiering van de Bank, d.w.z. de middelen die zij onder eigen verantwoordelijkheld gebrulkt  
voor haar kredietverlening voor haar eigen rekening, zoals die in haar balans verschijnt. Niet vermeld 
worden hier de middelen die de Bank in opdracht en voor rekening van derden beheert en die buiten 
haar balans worden geboekt in de Speciale Sectie (zie bladzijde 92). Dit laatste betraft met name kredle-
ten uit het nieuwe instrument, alsmede de bedragen die in de A.C.S.-landen en de Middellandse-Zeelan-
den ter beschlkking zijn gesteld uit begrotlngsmiddelen van de Gemeenschap of de Lid-Staten. 

Ontwikkelingen op de kapitaalmarkten 

Na jaren van ononderbroken groei is de omvang van 
de emissie-activlteit op de Internationale markt en  
op de buitenlandse sectoren van de nationale obll-
gatiemarkten In 1987 vermlnderd. Voornaamste oor-
zaak hiervan was een aanzlenlijke achterultgang bij 
de emissles tagen variabele rente, die zowel bij be-
leggers — In verband met hun geringe verhandel-
baarheid — als bij emittenten sterk aan popularitelt 
hebben Ingeboet. Emittenten gaven dikwijis de voor-
keur aan andere Instrumenten zoais vastrentende 
medium term notes met looptljden tot tien jaar, die  
continu konden worden uitgegeven naar gelang de 
specifieke behoeften van geldnemers en beleggers. 
Ook specifieke notes issuing facilities en commer 
cial paper-programma's trokken minder belangstel- 
ling, vooral wegens de hernemende belangstelling  
voor kredieten van bankconsortia, die veelal werden 
verstrekt in de vorm van zogenaamde multiple op 
tion facilities. 

WIsseIkoersschommelingen leidden tot een gevoel 
van onzekerheid met een afremmende invioed op de 
markt, In het bijzonder die voor dollarobligaties. Tot  
de koersval van Oktober toonden beleggers vooral 
belangstelling voor aandelen en aan aandelen ge-
koppeld papier, hetgeen de mogelijkheden beperkte 
voor de emissie van klassieke obligaties. De her-
flnanclering van oudere en duurdere leningen hielp 
ook in dit jaar w eer deze activiteit in stand te hou-
den, maar in mindere mate dan in 1986. Een groot 
aantal nieuwe emissies is gebruikt voor valuta- of  
renteswaps. De activiteit op bepaaide markten, zoals 
die voor Australische en Nieuwzeelandse dollars, 
danken verreweg het grootste deel van hun omzet 
aan dit soort operaties. Het gebrek aan be langstel
ling van beleggers voor obligaties bracht spannin-
gen teweeg voor de zgn. market makers op de eu 
romarkten, die daar minder ruimte kregen om posi- 
ties in te nemen. Bepaaide Instellingen die reeds  
een dallng van de marges hadden moeten accepte- 
ren, hadden dan ook de neiging zieh van dergelljke  
operaties te onthouden. Dit droeg bij tot een ver-

dere uitdroging van de markt en tot een daling van 
de activiteit op de Internationale financiële markten. 

loch was het jaar goed begonnen voor de obligatie-
markten: de daling van de langlopende rente sinds 
eind 1986 zette door; de wisselkoersverhoudingen 
waren stabieler geworden na de aanpassing die in 
januari binnen het E.M.S. had plaatsgevonden en na 
de aanvaarding door de 'groep van zeven' van het 
Louvre-akkoord, dat beoogde de wisselkoersen te  
stabiliseren. In verschillende landen werd het dis 
conto omiaaggebracht in de hoop de binnenlandse 
economische groel te stimuleren en de invioed van 
de dalende dollar binnen aanvaardbare grenzen te  
houden. De centrale banken moesten echter bij ver
schillende gelegenheden Interveniëren op de wissel
markten. 

De dynamiek van de Amerikaanse economie en de 
stijging van de grondstoffenprijzen deden aan het 
eind van het voorjaar de inflatievrees herleven en  
stuwden de rente omhoog. Tegetljkertljd begonnen 
monétaire autoriteiten in sommige landen verontrust 
te raken over het inflationistische effect van mone- 
taire Interventles. zodat zij hun beleid verkrapten. De 
aanhoudende tekorten op de begroting en de han-
delsbalans van de Verenigde Staten en de duidelijke 
afwezigheid van enige overeenstemming tussen de 
Europese en Amerikaanse leiders over te treffen 
economische maatregelen, drukten de waarde van 
de dollar verder omiaag. Als gevolg daarvan liepen 
de rentevoeten op de meeste markten tussen begin  
mei en half Oktober aanzienlijk op. De emissie-activl
teit voor klassieke obligaties viel scherp terug, om-
dat beleggers de voorkeur gaven aan aandelen of  
aan aandelen gekoppeld papier en zlj zieh onthlel-
den van de aanschaf van langlopend papier tegen 
vaste rente. 

Na de val van de beurskoersen op 19 Oktober veran-
derde de vrees voor Inflatie In een vrees voor reces-
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sie, temeer omdat het financlële klimaat instabiel 
bleef. De monétaire teugels werden veelal gevierd, 
tenAfijI tevens kapitaal terugstroomde van de aande-
lenmarkt naar de obiigatiemarkt en in het bijzonder 
naar vastrentend papier van eersterangs geldne-
mers; dit leidde tot een snelle dating van de rente-
voeten. De dollar bleef zwak ondanks enkele be 
scheiden besnoeiingen in de Amerikaanse begro-
ting, waartoe In december werd besloten. De emis-
sie-activiteit bleef in deze période dan ook gecon-
centreerd op de traditioneel sterke valuta's. 

Mede met het oog op de daling van de dollarkoers 
hebben de Lid-Staten van de Gemeenschap een wij-
ziging in het beheer van het E.M.S. aanvaard. M id
den September hebben zij hun goedkeuring gehecht 
aan de financiering van niet-verplichte interventies 
binnen de marges van het E.M.S. via een kredietfaci-
liteit op zeer korte termijn, die het Europese Fonds  
voor Monétaire Samenwerking zai kunnen toeken-
nen. 

• « * 

Bruto rendementen op obllgaties 
die op de verschillende kapitaalmarkten In de Gemeenschap ter beurze zijn genoteerd en die wa t uitgi ftevoorwaarden betraft, 
vergelijkbaar zijn met die van de Bank. Ten einde vergelijking mog 
op halfjaarbasis berekende rendementen omgerekend op jaarbas 
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De ontwikkeling van de wisselkoersen heeft eerst in 
Duitsland een verdere daling van de rentevoet mo-
gelijk gemaakt. Bultenlandse vraag heeft bljgedra-
gen tot het welstagen van de plaatsing van een zeer 
groot bedrag aan nieuwe emissies. Toen vervolgens 
de rente in de V S. opiiep en daarnaast de geld-
markttarieven begonnen te stijgen, Steeg ook de  
Duitse kapitaalmarktrente. Een voorbijgaand desta- 
biliserend element deed zieh in Oktober voor, toen 
de autoriteiten het voornemen bekend maakten In 
1989 een bronbelasting van 10% op verschlllende 
categorieën rente-inkomsten te zulien Invoeren. Na 
de beursval verlaagde de Bundesbank geleldelljk 
haar geldmarkttarleven, niet alleen om een ge-
vreesde daling van de economlsche groei op te van-
gen, maar tevens om stablliserend op de wlssel-
koers in te werken; In december volgde een discon-
toverlaging. De In het tweede en derde kwartaal ver-
traagde emissie-activitelt herstelde zieh. 

De relatieve rust op de wisselmarkten en de in het 
algemeen dalende tendentie van de rentevoet in het 
buitenland bevorderden In Frankrl|k een lichte ont-
spanning op de kapitaaimarkt gedurende het voor-
jaar. Ondanks een vermindering van de emlssie-acti-
vitelt — deels In verband met de privatlserlng —  
kwamen de obllgatlerendementen onder opwaartse 
druk, toen het tekort op de handeisbalans toenam 
en zieh weer spanningen gingen voordoen ten aan-
zlen van wisselkoersen en rentevoeten. De wissel 
koersen waren er ook na de beursval van Oktober  
verantwoordelijk voor, dat de verbetering van de le-
ningsvoorwaarden tot het eind van het jaar beperkt 
van omvang bleef. BIj al deze onzekerheden Is de 
emlssie-actlvitelt in de eurofranksector gering van 
omvang gebleven. 

Het pond sterling heeft zieh gedurende het gehele 
jaar vr ij goed kunnen handhaven op de wisselmark 
ten, terwiji de nominale obllgatlerendementen in het 
Verenigd Koninkrijk op hoog peli bleven; omdat 
voorts werd verwacht dat de vraag van de Britse 
Staat verder zou afnemen, gezien de verminderde fi-
nancleringsbehoefte van de overheldssector, was de 
belangstelling van beleggers voor de eurosterllng-
sector groot. Tot eInd mei daaide de rentevoet gelel
delljk — met meer dan 1% — in navolging van de 
successieve dalingen van de rentetarieven der ban- 
ken. Na de verklezingen in juni begonnen de obllga
tlerendementen weer op te lopen onder de drelging 
van de mogelljke verstrakking van het economlsche 
beleid, daar immers de economische bedrijvigheld 
op hoog peli bleef, het tekort op de handeisbalans 
toenam en het kredietvolume snel groeide. De 

beursval bracht de monétaire autorltelten er tegen 
het eInd van het jaar toe de geldmarkt te verruimen 
en de rentevoet omiaag te brengen. Al deze facto-
ren droegen ertoe bij, dat de emlssie-actlvitelt blj-
zonder groot was In het eerste halfjaar, toen het 
vooruitzicht van verdere rentedalingen en stijgende 
beurskoersen bevorderlijk waren voor een goede 
ontvangst bij beleggers van klassieke obligatie-
emlssles en van emissies van obllgatles met aande-
lenwarrants. De activiteit llep vervolgens terug, hoe-
wel deze omvangrijker bleef dan In het verleden, 
waarbij de emissies tegen varlabele rente beslag 
legden op een lets groter marktaandeel. 

De Italiaanse obligatlemarkt leed met name in het 
tweede halfjaar aan aanhoudende zwakte; hierblj 
kwamen verschillende structurale tekortkomingen 
aan de dag, waaronder de afwezigheid van vaste 
market makers. Daar de Inflatle niet verder terugliep 
en de handels- en begrotlngstekorten bleven stij
gen. voelden de monétaire autoriteiten zieh gedwon-
gen enkele kredietbeperkingen In te voeren en de 
deviezenverliezen tegen te gaan. De re ntevoeten lie- 
pen op; de beleggers en in het bijzonder de institu-
tionele beleggers trokken zieh terug uit de binnen-
landse obligatlemarkt. De euroliremarkt vertoonde 
daarentegen meer vitallteit; daar verscheen in jull de 
eerste obllgatie met aandelenwarrants en opende de 
Bank eInd november de euroliremarkt voor papier 
tegen varlabele rente. 

De autoriteiten in Spanje verhoogden begin van het 
jaar de korte rentetarieven, toen de groel van de 
geldhoeveelhetd boven de doelstelling bleek te llg-
gen; gevolg was een voikomen omgekeerde rente-
structuur. De korte rente daaide daarna veel sneller 
dan de lange rente en de emissie-activiteit was dan 
ook voornamelljk geconcentreerd aan het korte eInd 
van de markt. In de loop van het jaar Is supranatio
nale organisaties toegestaan in peseta luldende 
emissies In Spanje te lanceren; van deze mogelljk-
held is gebrulk gemaakt door Eurofima, de Wereld-
bank, de E.E.Q. en de International Finance Coope 
ration. 

De korte en lange rentes In Nederland vertoonden  
een overeenkomstlge ontwikkeling als die In Dults
land, maar dankzij de Sterke positie van de gulden  
kon het beleld veelal eerder worden verrulmd dan in 
Duitsland gebeurde. Daar er geen aanwijzingen zljn, 
dat in Nederland een bronbelasting op rentebetalln-
gen wordt overwogen, is het gebruikelljke verschil 
tussen de Nederlandse lange rente en die in Duits-
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land afgenomen. De emissie-activlteit op de obliga-
tlemarkt lag lets lager dan In het voorgaande jaar. 

Ook de kapltaalmarkt In Belglé ken niet entkörnen  
aan bultenlandse invloeden. Ondanks de betete be-
grotlngsbeheerslng en het overschot op de beta-
llngsbalans Steeg de lange rente, na een daling aan 
het begin van he t jaar, tot medio Oktober, toen op-
nieuw een daling begon. De rente In Luxemburg 
bleef stabiel, maar bewoog zieh aan het eind van het 
jaar omiaag. 

BInnenlandse ont>vikkeljngen in Denemarken ver-
oorzaakten grote schommellngen in de rentevoet. 
Onzekerheld In verband met loononderhandelingen 
en algemene verklezingen leldde tot scherpe stijgin-
gen in het voorjaar en aan het eInd van de zomer. 
De dallngen In de tussenliggende périodes en aan 
het eind van het jaar brachten het niveau vrljwel te-
rug tot zljn uitgangspunt. 

In het begin van het jaar zag lerland de lange rente 
sterk dalen, vooral als gevolg van gunstige externe  
ontwikkelingen — met name in het Verenigd Konink-
rljk — en een verwachte vermindering van het tekort 
van de overheidssector. Deze ontwikkeling kwam tot 
staan, toen de buitenlandse voorultzlchten onzeker-
der werden. Later openden echter een daling van de  
korte rente onder invloed van de gunstige blnnen-
landse ontwikkelingen en een verbetering op de bul
tenlandse financiële markten de deur voor een vor 
dere vermindering van de obllgatlerendementen. 

In Griekenland bteef de markt krap, terwiji teruglo-
pende inflatie In Portugal leidde tot een aanzienlijke 
daling van de rentevoeten. 

• 
• • 

De omvang van de emissle-actlvitelt in Ecu-obllga-
tles Steeg van 6,7 m iljard tot 7,2 m iljard in het ver-
slagjaar. Bijna de helft van dit bedrag werd gelan-
ceerd In het eerste kwartaal toen de wisselmarkten  
tot rust leken te zijn gekomen na de aanpassing van 
de E.M.S.-valuta's in januari. In de verwachting dat 
de aanhoudende zwakte van de dollar spannlngen 
binnen het E.M.S. zou veroorzaken aarzelden Euro- 
pese beleggers — de belangrijkste marktpartijen — 
Ecu-papier te kopen; zij leken de voorkeur te geven 
aan tradltloneel stablelere, maar minder rendement  
biedende valuta's. Ook Japanse beleggers zijn actief 
op deze markt en zij toonden een toenemende be-
langstelling voor de Ecu, die zij vermoedelijk zagen  
als een middel cm een al te eenzijdige afhankelijk-
held van do llaremissies te voorkomen. 

Het aandeel van de V.S.-dollar in de totale Interna
tionale en bultenlandse emissle-activltelt Hep In 1987 
in versneld tempo terug. Beleggers stonden scep-
tisch tegenover de stabllitelt van deze valuta en de  
scherpe opwaartse beweging van de lange en mid-
dellange rente in de V.S. tussen augustus en medio 
Oktober voegde hierbij nog de vrees voor kapitaal-
verliezen. Zij kochten daarom slechts nog zeer kort-
lopend papier of trokken zieh geheel terug van de  
eurodollarmarkt. De unilaterale opzegging van het 
belastingverdrag met de Nederlandse Antillen begin 
juni maakte deze markt nog onaantrekkelijker voor 
beleggers. Hoewel de binnenlandse obllgatiemarkt 
na de beursval op 19 Oktober zieh enigszins her-
Steide, was van herstel op de eurodollarmarkt nau-
welijks sprake. De geringere liquiditeit op deze 
markt deed de rendementen daar slechts traag rea-
geren op de vlucht van beleggers naar de rislcomij-
dende sector. De rentevoet op de eurodollarmarkt 
bleef vrlj hoog ten opzlchte van die op de binnen
landse markt, zodat er zelden gelegenheid bestond 
tot een swap. Dit verminderde verder de omvang 
van de emissles van vastrentend papier. De dollar-
sectle van de Internationale obligatiemarkt bleef 
echter, althans tot de beursval, verschoond van vor 
dere contractie dankzi] de grote omvang van de  
emissies van obligatles met aandelenwarrants. 

De Japanse yen profiteerde het meest van de ach-
teruitgang van het aandeel van de V.S.-dollar. De eu-
royenmarkt bleek verreweg de meest dynamische  
markt, hoewel de activlteiten zeer ongelijk over het 
jaar waren verdeeld. De verwachte rentedaling — 
gedeeltelijk bevestlgd door een verlaging van het 
disconto In februari — verschaffe de goede stem
ming voor een zeer omvangrljke emlssie-activlteit op 
deze markt tot het midden van het jaar. De verwach-
tingen ten aanzien van de rentedaling flauwden ver-
volgens af en maakten ptaats voor een meer pessi 
mistische stemming. De markt draaide om en de  
binnenlandse en internationale markten kregen ver-
koopgolven te verwerken, die ze voor verschillende 
maanden vrljwel paralyseerden. Pas in het taatste 
kwartaal nam de activitelt weer toe, nIet alleen In de  
vastrentende sector, maar, overeenkomstig de be-
staande onzekerheid ten aanzien van de verdere 
ontwikkeling van de rente, eveneens In de sector 
voor papier met variabele rente, waar een aanzienlijk 
bedrag aan notes, gekoppeld aan de baslsrente op 
lange termijn, werd gelanceerd. 

Een daling van de emissie-activlteit, met name van 
de zijde van Amerikaan se ondernemlngen, hielp de  
rendementen van buitenlandse obligatles In Zwitser-
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land opmerkelijk stabiel te houden tot het eind van 
de zomer. Een zeer groot aanbod van nieuwe emis-
sies veroorzaakte toen een opwaartse beweging van 
de leenkosten, die In de laatste maanden van het 
jaar slechts gedeeltelijk werd goedgemaakt. De om-
vang van de emissles van papier met aandelen\var-

rants Steeg gedurende de eerste drie kwartalen, 
mede onder invioed van de stijging van de aandelen-
koersen en het gunstige renteniveau van dit papier. 
De bestaande onzekerheld over de wisseikoersen 
was de aanleiding voor een aantai emissles met 
goudwarrants. 

Beroep van de Bank op de kapitaalmarkten 

Hoewei de totale omvang van de kredietveriening 
voor eigen rekening van de Bank tot 7 192,2 miljoen 
is gestagen, heeft haar totale beroep op de verschil-
lende marktsegmenten niet meer dan 5 592,7 mil
joen belopen, hetgeen ruim 17% minder was dan in 
het voorgaande jaar (6 785,5 miijoen), maar siechts 
2% minder dan in 1985 (5 709,2 miljoen). Deze daling 
van haar passieve financiering houdt In de eerste 
piaats verband met het felt dat een aanzieniijk deel 
van haar kredleten pas aan het eind van het jaar zijn 
beslag heeft gekregen in ondertekende financie-
ringsovereenkomsten, terwiji voorts een groter deei 
van haar kredietveriening bestaat uit globale kredie-
ten en kredieten met open renteclausuie, die over 
längere pehoden worden uitbetaald. De middeien 
die zijn opgenomen met het oog op de vervroegde 
afiossing van ieningen, zijn in omvang echter zeer 
toegenomen (1 272,5 miljoen tegen 758,2 miijo en in 
1986). 

Met inbegrip van de in dit jaar opgenomen middelen, 
de verrichte afiossingen, de nodige koersaanpassin-
gen, het behaaide bedrijfsresultaat en de bijdragen 
van de LId-Staten tot het kapitaai, is het totaal der  
middeien van de Bank dientengevoige gestagen van 
35 876,2 miljoen op 31 december 1986 tot 38 427,8 
miljoen op 31 december 1987. 

Ondanks allerlei verstoringen op de kapitaalmarkten, 
vooral in de tweede helft van 1987 — toen de Bank 
juist haar beroep op deze markten moest opvoeren 
— heeft zij nauwelijks moeilijkheden ondervonden 
bij haar passieve financiering. Evenals verleden jaar 
is de Bank bijzonder actief geweest op de kapitaal
markten van de Lid-Staten in overeenstemming met 
de voorkeuren van haar eigen geidnemers voor 
communautaire valuta's en met name voor de Duitse 
mark, de Italiaanse lire en de Ecu. 

De Bank heeft haar middelen verkregen door vast-
rentende openbare emissies en onderhandse piaat-
singen voor een bedrag van in totaai 4 564,5 miljoen 
(1986: 6 153,1 miljoen), waarvan 325,6 miljoen is 
geswapt voor andere valuta's tegen vaste rente 
(132,4 miljoen) en variabele rente (193,2 miljoen). 
Middelen tegen variabele rente heeft zij eveneens 
verkregen door directe emissies tot een bedrag van 
200 miijoen (1986: 291,4 miljoen). 

Interbankoperatles ter financiering van vervroegde 
afiossingen zijn afgesioten tot een bedrag van 455,9 
miijoen, hetgeen meer was dan in het voorgaande 
jaar (321 milj oen). Eveneens met het oog op de ver
vroegde afiossing van ieningen heeft de Bank bo-

Tabel 7; Opgenomen middelen van 1983 tot 1987 
{milj. Ecu) 

Opgenomen 
middelen 

Lange en middeiiangen termijn Korte termijn 
Participatie-
certificafen 

E.i.B, Opgenomen 
middelen 

Aantai 
leningen Openbaar 

Onder-
hands 

Interbank 
operaties 

Medium 
Term 

Notes Totaal 
Commercial 

paper 

Ecu-
deposito-

certificaten 

Participatie-
certificafen 

E.i.B, 

1983 3 619.4 81 2 315,4 1 130,9 62,1 3 508,4 111,0 
1984 4 360,9 104 3 227,5 822,2 — — 4 049,7 189,1 100,0 22,1 
1985 5 709,1 75 4 229,0 1 095,5 — — 5 324,5 374,0 — 10,6 
1986 6 785,5 72 5 434,8 1 009,7 321,0 — 6 765,5 — — 20,0 
1987 5 592,7 116 3 768,4 996,1 455,9 352,1 5 572,5 — — 20,2 

0) In 1987 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen uit hoofde van het nieuwe instrument leningen afgesloten voor 611 miijoen, uit hoofde van 
Euratom voor 853,4 miljoen en uit hoofde van de E.G.Κ.S. voor 1 487 miijoen. 
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vendìen in de Verenigde Staten een programma ge-
lanceerd voor medium term notes tot een bedrag 
van in totaal 435,5 miljoen waarvan op 31 december 

1987 352,1 miljoen ook effectief was gerealiseerd. 
Participatiecertificaten hebben ten slotte 20,2 mil
joen tot de middelenvoorziening bijgedragen. 

Jabel 8: Opgenomen middelen In 1987, gespeciflceerd naar valuta 

Bedrag vóór swaps 

Milj. Ecu 
Swapbedrag 

Mil). Ecu 

Bedrag na swaps 

Mil). Ecu 

VASTRENTENDE LENINGEN OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN 
Communautaire valuta's 
DM 723,1 12,9 723,1 12,9 
Ecu 675,0 12,1 132,4 807,4 14,4 
lire 439,2 7,9 439,2 7.9 
f 337,9 6.0 337,9 6.0 
Ffr. 464,0 8,3 464,0 8.3 
£ 142,0 2,5 142,0 2.5 
Bfr. 302,2 5,4 302,2 5,4 
Luxfr. 78,9 1,4 78,9 1.4 
Deense kr. 38,3 0.7 38,3 0,7 

3200,6 57,2 132,4 3 333,0 59,5 

Andere valuta's 
V.S.$ 309,0 5,5 -132,4 176,6 3,2 
yen 617,0 11,0 - 99,8 517,2 9,2 
Zwfr. 323,9 5.8 323,9 5,8 
Can. $ 93,4 1.7 - 93,4 
O.sch. 20,6 0,4 20,6 0,4 

1 363,9 24,4 - 325,6 1 038.3 18,6 

Totaal 4 564,5 81,6 -193,2 4 371,3 78,1 

LENINGEN TEGEN VARIASELE RENTE OP 
KORTE. MIDDELLANGE E N LANGE  
TERMIJN 

Communautaire valuta's 
lire 

Andere valuta's 
v.s. $ 
Totaal 

200,0 

200,0 

3.6 

3,6 

193,2 

193,2 

200,0 

193,2 

393,2 

3.6 

3,5 

7,1 

INTERBANKOPERATIES 
DM 
Zwfr, 
Totaal 

409,4 
46.5 

455,9 

7.3 
0,8 
8,1 

409,4 
46,5 

455,9 

7,3 
0,8 
8,1 

MEDIUM TERM NOTES 
V.S.$ 352,1 6,3 352,1 6,3 

352,1 6,3 352,1 6,3 

PARTICIPATIECERTIFICATEN 
DM 20,2 0,4 20,2 0,4 

Totaai generaal 5 592,7 100,0 5 592,7 100,0 
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De roi van de communautaire valuta's In de midde-
lenvoorzlening Is verder bevestlgd. DaarbI] was  
sprake van een vrij ruime sprelding waî betreft 
markten en Instrumenten: openbare emissies en on-
derhandse plaatsingen tegen vaste of variabele 
rente op nationale of internationale markten, inter-
bankoperatles, emissies van medium term notes, 
rente- en valutaswaps. 

De valuta's van de landen van de Gemeenschap na-
men met 3 962,6 miljoen ruim 70% van het totale be- 
drag voor hun rekening tegenover ruim 58% In het 
voorgaande jaar. 

De Dultse mark nam hierbij de eerste plaats in met 
1 152,7 miljoen, d.w.z. ruim 20% van het totale opge-
nomen bedrag en bijna een derde van het In com
munautaire valuta's verkregen bedrag. De voor de 
kredietverlening benodigde middelen zljn evenals in 
1986 verkregen via openbare, vastrentende emis
sies, afgezien van een plaatsing van zogenaamde 
Schuldscheindariehen tegen bljzonder günstige  
voorwaarden. De Bank Is gedurende het gehele jaar 
op de markt aanwezig geweest, maar vooral In de 
tweede helft van het jaar in verband met de omvang-
rijke uitbetallngsverpllchtingen op haar kredieten. 
Daarnaast leverden Interbankoperatles nog 409,4  
miljoen op. 

In Ecu Is In totaal 807,4 miljoen verkregen, waarvan 
132,4 miljoen via de swap van een openbare dollar-
emissle op de Internationale markt. De Ecu-markt 
bleef niet verschoond van het onzekere klimaat op 
de internationale markt, veroorzaakt door de wlssel-
koersschommellngen en de crisis op de flnanciële  
markten in het algemeen; dit maakte het moeilljk 
hier de nodige middelen te verkrijgen, in het bljzon
der In het tweede halfjaar. Hoewel de emlssie-activi-
teit ten opzichte van het voorgaande jaar terugliep, 
heeft de Bank echter haar marktaandeel op peil kun-
nen houden door te streven naar een diversificatie 
van markten en beleggers. Zij heeft zieh daarbij 
vooral gericht tot Europese markten, zoals die in 
Zwitserland, Frankrijk en Luxemburg, maar even-
eens tot markten in Azië, zoals die in Japan en Sin 
gapore. Begin van het jaar heeft zij op de Zwitserse  
markt een Internationale emissie geplaatst, die gün
stig is ontvangen, zodat het emisslebedrag kon wor
den verhoogd van 150 tot 200 miljoen. Vooral Franse 
particulleren bleken belangstelling te tonen voor een  
lening van 75 miljoen, die In het bijzonder was be- 
stemd voor spaarbanken In vljf Lid-Staten. Een  
emissie van 50 miljoen op de Luxemburgse markt Is  
geheel ondergebracht bij dienten van Luxemburgse  
banken. In Japan Is weer Ingespeeld op de wens  
van beleggers hun portefeuilles beter te spreiden  
door de emissie van een Ecu-lening van 150 miljoen.  
Voor het eerst sinds meer dan twintig jaar heeft de 

Bank zieh voorts tot de markt te Singapore gewend 
met een openbare emissie van 50 miljoen. De ove 
rige Ecu-middelen zijn verkregen door een openbare 
emissie van 100 miljoen op de internationale markt  
en een onderhandse lening van 50 miljoen. 

Met 639,2 miljoen blljft de lire de derde communau
taire valuta (1986: 594,1 miljoen). Beroep is gedaan 
op zowel de binnenlandse als de Internationale 
markt voor middelen tegen zowel vaste als variabele 
rente. Op de binnenlandse markt Is 339,2 miljoen  
verkregen door drie emissies tegen vaste rente, als-
mede door een eerste emissie tegen variabele rente 
en door een onderhandse plaatsing. De Bank Is ver
der teruggekeerd op de euroliremarkt voor 300 mil
joen via twee emissies tegen vaste rente en zlj heeft 
de nieuwe markt voor papier tegen variabele rente 
geopend met een emissie tegen een rente die zo 
wordt vastgesteld, dat zlj effectief wordt beschermd 
tegen de wisselvalilgheid van de korte rente op de 
euroliremarkt. 

In Frankrfjk zijn siechts twee openbare emissies ge-
lanceerd en is een bankkrediet verkregen, maar de 
op deze markt verkregen bedragen waren groter 
dan In het voorgaande jaar: 464 miljoen tegenover 
412,8 miljoen. De geringe frequentie van haar beroe-
pen op de Franse markt heeft de Bank ertoe ge 
bracht bij elk van beide openbare emissies zoge
naamde delayed interest setting arrangements af te 
slulten. Deze arrangementen beschermen haar te
gen renterisico's die voortvioeien uit de frequente  
aanpassing van haar eigen krediettarieven, nodig om 
de marktontwikkelingen te kunnen volgen. 

De markt voor vastrentende middelen In guldens  
heeft 337,9 miljoen opgeleverd (1986: 615 miljoen), 
zowel via openbare emissies als onderhandse plaat
singen. 

Een openbare emissie en een aantal onderhandse  
plaatsingen in Belgische frank hebben 302,2 miljoen 
opgebracht, tegenover 262,6 miljoen in 1986. 

In pond sterling Is minder opgenomen dan in het 
voorgaande jaar. Dit hield verband met de vrij ge 
ringe Interesse van de geldnemers van de Bank voor 
deze valuta en met het kasoverschot in ponden, 
waarover de Bank dit jaar kon beschikken. Het be
drag daalde van 304,1 miljoen In 1986 tot 142 mil
joen die zijn verkregen door één enkele emissie op 
de eurosterlingmarkt welke, evenals verleden jaar, 
gepaard ging met een delayed interest setting arran
gement. De liberalisatie van de Britse markten  
maakte het mogelijk, dat de syndlcaatsleiding voor 
de lening niet-Brits was. 

De Luxemburgse frank heeft ongeveer evenveel op
geleverd als in het voorgaande jaar: 78,9 miljoen te-
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Tabel 9; In 1987 opgenomen middelen 

I. Leningen op lange of middellange termijn tegen vaste of vartabeie rente 

OPENBARE EMISSIES 
Geldsoori Bedrag 

Uitgifte waarin in nationale Bedrag Looptijd Renievoet 
in de maand Land van uitgifte lenmg luidt valuta (milj.) in milj. Ecu (in jaren) (%) 

januari Luxemburg Luxfr. 1 000,0 23,1 8 7,000 
januari Luxemburg Ecu 200,0 200,0 7 7.625 
januari Dultsland DM 300,0 144,5 10 6,000 
januari Luxemburg Can. $ 138,0 93,4 10 9,000 

februari Frankrijk Ffr. 1 500,0 218,2 12 8,500 
februari Zwitserland Zwfr. 200,0 115,2 10 4,625 
februari Italie lire 150 000,0 103,7 7 9,000 

aprii Duitsland DM 400,0 193,0 10 6,125 
aprii Nederiand f 300,0 1282 8 6,250 
aprii Luxemburg yen 40 000,0 238,5 7 4,625 
aprii Denemarken Deense kr. 300,0 38,3 7 11,000 
mei Luxemburg Ecu 50,0 50,0 5 7,250 
juni italië lire 100 000,0 67.7 6 9,000 
juni België Bfr. 6000,0 139,8 6 7,750 
juni Zwitseriand Zwfr. 200,0 115,7 10 4,750 
juli Luxemburg lire 150 000,0 99,9 7 10,000 
juli Duitsiand DM 200,0 96,5 8 6,125 
juli Luxemburg Ecu 150,0 150,0 10 7.750 
juli Vereningd Koninkrijk £ 100,0 142,0 7 9,500 
juil Duitsiand DM 200,0 96,5 8 6.250 

augustus italië lire 100 000,0 66,6 8 variabel 
augustus italië lire 100 000,0 66,6 5 10,500 
augustus Luxemburg V.S. $ 150,0 132,4 10 9,375 
augustus Luxemburg Ecu 50,0 50,0 7 7,500 

September Frankrijk Ffr. 1 500,0 216,9 12 9,900 
September Vereningde Staten V.S. $ 200,0 176,6 13 10,125 

Oktober Frankrijk Ecu 75,0 75,0 7 8,125 
november Duitsiand DM 300,0 144,4 8 6,250 
november Luxemburg lire 100 000,0 66,7 6 12,000 
november Luxemburg Ecu 100,0 100,0 10 8,375 
november Nederiand f 200,0 85,6 15 6,500 
december Luxemburg lire 200,0 133,4 8 variabel 

(32 lenlngen) 3 768,4 

ONDERHANDSE LENiNGEN 
Qeldsoort Bedrag 

waarin in nationale Bedrag Looptijd Rentevoet 
Aantal lening luidt valuta (milj. ) in milj. Ecu (in jwen) (%) 

7 yen 62 950,0 378,5 5-15 4.9-5.9 
4 Bfr. 7 000,0 162,4 7-10 7,75-8,625 
4 f 290,0 124,1 10-15 6,7-7,3 
1 Zwfr, 160,0 93,0 4 4,0 
8 Luxfr. 2 400,0 55,8 5-7 7,25-7.6 
1 Ecu 50,0 50,0 10 7,875 
1 DM 100,0 48,2 8 6,625 
1 lire 50 000,0 34,6 7 9,75 
1 Ffr, 200,0 28,9 5 10,15 
1 O.sch, 300,0 20,6 8 6,5 

29 996,1 

II. Interbankoperaties 
7 DM 850,0 409,4 
1 Zwfr, 80,0 46,5 
a 455,9 

Ili. Medium term notes 
47 V.S. $ 396,8 352,1 

IV. P articipatieceflificaten DM 42,0 20,2 

Totaal 5 592,7 
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Middelen 

genover 63 miljoen in 1986. In deze valuta is één  
openbare emissie gelanceerd en ztjn verschillende 
bedragen onderhands verkregen. Daarnaast is op de  
euromarkt voor Deense kronen een bedrag van 
38,3 m iljoen verkregen. 

Het aandeel van de niet-communautalre valuta's in 
de middelenvoorziening van de Bank Hep in 1987 
verder terug tot 29,2%. Een aanzlenlijk deel van dit  
bedrag was bovendien bestemd voor vooral ver-
vroegde aflossingen en voor swaps met leningen te-
gen vaste of variabele rente. 

In V.S.-dollar iuldende middelen zijn slechts opge-
nomen voor een bedrag van 721,9 miljoen tegenover 
1 760,2 miljoen in 1986, hetgeen een daling met 59% 
betekent. Ruim de helft hiervan is verkregen door 
een programma voor de plaatsing van medium term 
notes op de Amerikaanse kapltaalmarkt. Daarnaast 
heeft de Bank een vastrentende internationale emis

sie gelanceerd die — zoals reeds is vermeld — is 
gebruikt voor een omzetting in Ecu, terwiji een le-
ning van 176,6 miljoen op de binnenlandse Ameri
kaanse markt voor buitenlandse emittenten (de zo-
genaamde Yankee bond market) is gelanceerd 
waarvan de looptljd kon worden afgestemd op die 
van de kredieten van de Bank. Daar uitbetalingen op 
vastrentene dollarkredieten vrij traag verlopen, is 
ook deze emissie weer gepaard gegaan met een de
layed interest setting arrangement. Dollars tegen va
riabele rente tot een bedrag van 193,2 miljoen zijn 
verkregen via swaps met een openbare emissie in 
Canadese dollar tot een bedrag van 93,4 miljoen en 
met in yen luidende bankkredieten. 

Het totaal aan in yen opgenomen middelen beliep in 
1987 517,2 miljoen, afgezien van een bedrag van 
99,8 miljoen dat is geswapt voor dollars tegen varia
bele rente. In het eerste kwartaal, toen de voorwaar-

Opgenomen middelen 1983—1987 
miljoen Ecu 

Ultstaande leningen op lange en mld-
dellange termijn op 31 decomber 1987 
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Midde/en 

den op de euroyenmarkt bijzonder gunstig waren en  
daar aanzlenlljke bedragen konden worden opgeno-
men, Is hier 238,5 mlljoen geemitteerd, maar het 
grootste deel van de middelen is verkregen via 
bankkredieten (278,7 mlljoen). Deze sector heeft na-
melijk het gehele jaar d e mogelijkheld geboden om 
middelen voor lange looptijden te verkrijgen tegen 
gunstiger voorwaarden dan mogelijk waren op de 

binnenlandse Japanse markt voor buitenlandse emit-
tenten. 

De Zwitserse markt heeft de Bank siechts 370,4 mll
joen verschaff (1986: 510 mlljoen), vooral via onder-
handse leningen. Ten slotte is nog onderhands een 
tening van 20,6 mlljoen in schilling geplaatst op de 
Oostenrijkse markt. 

De Bank Is een van d e voor naamste marktpartifen op de kap itaalmarkten in de we reld, wa ar zij ha ar mid delen 
totaal heeft zij in 1987 Ecu 5.6 miljard opgenomen, waarvan 20,2% luidde in Duits e mark en 14,4% in Ecu; dit  
valuta's waarvan zij he t frequ entst gebr uik hee ft gem aakt. H et aa ndeel van de Ecu in haar passi eve financiering  
(13,2 % in 1986 en 12,6% in 1985), 

ECUs 150,000.000 
8^ per cent. 1987-1997 Bonde 

ECUs 10,000 No. ο Ο Ο Ο Ο Ο 

8% per cent 1987-1997 BONDS 
EUROPEAN INVESTMENT BANK for value received hereby 
unconditionally promises to pay to the bearer the sum of 

Ten Thousand ECUs 
on November 24,1997 (or on such earlier date aa auch principal aum may 
become payable) and to pay Interest on such principe sum from 

opneemt. In 
zijn de twee 
is stijgen de 

DM 1000," Nr.OOOOO 

6VA% Inhaber-
Tel Isch u IcJ versch rei bu ng 
Ober Eintausend Deutsche Mark 

1000 DM 
der 6%% Deutsche Mark-Anleihe von 1987/1995 im Gesamtnenn- 
betrag von zweihundert Millionen Deutsche Mark der 
Bundesrepublik Deutschland (DM 200000000,-), ausgegeben 



Resultaten van het boekjaar 

De resultaten over het boekjaar 1987 zijn evenals in 
het verladen weer gunstig beinvioed door het toene-
mende gebruik van het eigen vermögen voor de kre-
dietverlening, dat tot uiting komt in een verdere stij-
ging van het verschil tussen de posten „rente en  
provisie over verstrekte kredieten" en „rente en  
kosten van leningen o/g". 
De ontvangsten aan rente en provisie over ver
strekte kredieten Stegen van 3 197 mlljoen in 1986  
tot 3 374,5 miljoen in het versiagjaar, terwijl rente en  
kosten van leningen o/g toenamen van 2 713,6 mil
joen tot 2 826.8 miljoen. De ontvangen beheerspro-
visie beliep voorts 18,2 miljoen tegenover 15 miljoen 
in 1986. 
De beleggingsopbrengsten liepen op van 196,4 mil
joen in 1986 tot 201 miljoen in het versiagjaar; de 
toeneming van de omvang der belegde bedragen 
heeft namelijk de daling van de körte rentevoeten 
geheel kunnen compenseren. 
Een bescheiden toeneming van 22,1 miljoen tot 25,3  
miljoen deed zieh eveneens voor bij het saldo van 
de overige baten en lasten, hoofdzakelijk als gevolg 
van de verbeterde beurskoersen aan het eind van 
het jaar, d ie bij afsluiting van de jaarrekeningen de 
boekverliezen op de portefeuille sterk beperkten. 

Na afboeking van koersverschillen, afschrijving op 
emissiekosten en aflossingspremies ad 87,2 miljoen, 
afschrijving op gebouwen en inventaris ad 4.5 mil
joen, bijboeking van een bedrag van 16,4 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 winst-
rekenlng van 649,1 miljoen tegenover 576,5 miljoen 
in 1986. 

De Raad van BewInd heeft besloten aan de Raad 
van Gouverneurs voor te stellen het koersverschil 
van 16,4 miljoen, ontstaan door de herwaardering 
van het eigen vermögen van de Bank op 31 decom 
ber 1987, voor zover de waarde daarvan niet Is aan
gepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, toe  
te voegen aan de voorziening voor koersschomme-
llngen van de Ecu en het bedrijfsresultaat over het 
boekjaar 1987 ad 632,7 miljoen over te boeken naar 
de aanvullende reserve. 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1987  
42 875,3 miljoen tegen 40 720,9 miljoen op 31 de
cember 1986, hetgeen een stijging met ruim 5% im-
pliceert. 
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Bestuur en Personeel 

Read van Bewind 

Sinds de publikatie van het vorige jaarverslag heb-
ben de heren P. GNES, R.G. LAVELLE en M. 
RUSSO de Raad van Be wind verlaten. Voor de nog 
resterende duur van hun ambtsperiode heeft de  
Raad van Gouverneurs in hun plaats de heren 
B. BIANCHI, A.M. COSTA en T. LANKESTER tot be-
wlndvoerders benoemd. 

De Raad van Bewind zegt de heren GNES, 
LAVELLE en RUSSO dank voor hun waardevolle 
bijdrage tot zijn werkzaamheden. 

Comité ter contrôle van de boekhouding 

Op 28 September 1987 h eeft de Raad van Gouver 
neurs de heer J. PINTO RIBEIRO, lid van de Portu
gese rekenkamer, benoemd tot lid van het Comité  
ter contrôle van de boekhouding voor de boekjaren 
1987, 1988 en 1989, in de plaats van de heer 
C. THANOPOULOS wiens ambtsperiode op 15 juni 
1987 was afgelopen. 

De Raad van Bewind zegt de heer THANOPOULOS 
gaarne dank voor het zeer gewaardeerde werk dat 
hij in de schoot van dit comité heeft verricht. Tot de  
jaarvergadering van 1988, tijd ens welke de balans en 
verlies- en winstrekening over 1987 zullen worden  
goedgekeurd, wordt het voorzitterschap van het co 
mité vervuld door de heer J. BREDSDORFF. 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding heeft In 
het verslagjaar de verschillende aspecten van de ac-
tiviteiten van de Bank met bijzondere aandacht ge-
volgd en heeft enkele van de gefinancierde projec-
ten ter plekke geinspecteerd. Hierbij heeft het co 
mité ook in dit jaar steun gehad van de afdeling In
terne controls, die is uitgebreid om beter te kunnen 
voldoen aan de aan de afdeling gestelde eisen (^). 

De personeelsvertegenwoordigers hebben een be-
langrijke rol gespeeld bij de totstandkoming en de  
invoering van het nieuwe stelsel. Zij zijn regelmatig 
geconsulteerd bij alle vragen die van belang waren  
voor het personeel van de Bank. 

In 1987 z ijn 4 305 arbeidsdagen besteed aan oplei-
ding van het personeel. Deze opieidingen zijn erop 
gericht de kwaliteit en doeltreffendheid van het per
soneel te verhogen teneinde ze voor te bereiden op 
een complexer en veeleisender werkomgeving. 

Om tot een optimale ontwikkeling van het perso-
neelsbeleid te komen en mede met het oog op de  
uitvoering van de hierboven genoemde maatregelen 
is de hoofdafdeling Personeel gereorganiseerd in 
drie afdelingen: Aanwerving en opieiding, Perso-
neelsbeleid en Personeelsadministratie. 

Personeel 

Sinds de publikatie van het vorige jaarverslag heeft 
de heer C. LETHBRIDGE de Bank met pensioen ver
laten; aan het hoofd van de hoofdafdeling lerland, 
Portugal, Verenigd Koninkrijk en de Noordzee is hij 
opgevolgd door de heer F. CARPENTER. 

Het personeel omvatte op 31 december 1987 699 
Personen waarvan 320 vrouwen en 379 mannen. In 
het afgelopen jaar zijn 44 personeelsleden nieuw 
aangesteld en hebben er 23 de Bank verlaten. On-
geveer 60% van de nieuw aangestelden waren af-
komstig uit Spanje en Portugal, mede in verband  
met de toetreding van deze nieuwe LId-Staten tot 
de Gemeenschap. 

De indeling van het personeel naar functiegroep was 
de laatste 5 jaar: 

Totaal Stefpersoneel Uitvoerend. secretariaats -
en technisch p>ersoneel 

Personeelsbeleld 

In 1987 is een nieuwe salarisstructuur aanvaard,  
welke meer gericht is op de prestatie. Dit was een  
beslissing van grote draagwijdte. De Bank wordt  
steeds meer gedwongen haar efficiëntie en produk- 
tiviteit op te voeren en daarbij de hoogst mogelijke 
kwaliteitschteria aan te leggen. Om deze reden heeft 
de Raad van Bewind gemeend het salarisbeleid te  
moeten aanpassen en het vroegere stelsel te moe-
ten verlaten, dat vooral was gebaseerd op automati
sche salarisverhogingen; het nieuwe stelsel voorziet 
in individuels salarisverhogingen die in de eerste 
plaats afhankelijk zijn van prestatie an Verdienste. 

ν M ν M 

1983 596 22 223 243 108 
1984 638 26 240 261 111 
1985 673 34 259 274 106 
1986 678 38 259 275 106 
1987 699 53 291 267 88 

Zie ook jaarve rslag 1986. biz. 89; afhandelir>g van en contrôle op projecten. 

(η 1984 was in de Bank een raadgevend comité op-
gericht met het oog op de gelijkheid van kansen 
voor vrouwen. Dit comité heeft in de eerste plaats 
alle offictële reglementen van de Bank doorgelicht 
en zieh ervan vergewist dat zieh hierin geen discrl-
minatie-elementen bevinden; het comité heeft voorts 
tot taak de aandacht te vestigen op eventueel be-
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Bestuur en Personeel 

Personeelsomvang en kredietverlening (1960—1987) 

Aantal 
(personeelsleden) 

700 
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0 1960 60 81 82 83 84 86 86 87 

Kredietverlaning 
(miljoen Ecu) 

-8 000 
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-5 000 

-4 000 

-3 000 

-2000 

-1 000 

-0 

bedragen in prijzen van 1987 
bedragen in lopende prijzen 

aantal personeelsleden 

staande problemen te dien aanzien en heeft even-
eens de aanwervingsprocedures en de opleidings-
programma's vanuit dit gezichtspunt onderzocht. 

De inspanningen van de personeelsafdeling, onder-
steund door de adviezen en stappen van dit comité,  
hebben geleid tot een stijging van het aantal vrou-
wen onder het stafpersoneel van de Bank; dit aantal 
is gestagen van 22 in 1983 (van een totaal van 245) 
tot 53 aan het eind van 1987 (van een totaat van 
344). 

* « * 

De Raad van Bewind is het geheie personeel erken-
telijk voor de hoge kwaliteit die zijn werk blijft ken-
merken, de toewijding waarmee het zijn werk ver 
ficht en het aanpassingsvermogen waarvan het 
heeft blijkgegeven in een zieh snel wijzigende 
omgeving. 

Luxemburg, 26 aprii 1988 

E.-G. BRODER  
Voorzitter van de Raad van Bewind 
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Balans per 31 december 1987 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Activa 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Door de Lid-Staten te störten kapitaal (zte bijlage A) 

Te vorderen als bijdrage aan de reserves en voorziening 

Kas en banken 
Direct of binnen hoogstens éèn laar opeisbaar .... 
Opeisbaar na minstens één jaar 

Schatkistpapler, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 
(zie noot Β) 
Met looptijden tot hoogstens éèn laar 
Met looptijden langer dan éèn jaar .... 

Vordeiingen wegens leningen o/g 

Vorderingen op Lid-Staten wegens kapitaalverrekenlngen 
(zie bijlage D) 

Verstrekte kredieten (zie bijlage B) 
Toegekend bedrag 
Af: nog uil le betalen 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1987: 413 091 029; 
1986: 410 478 536 
Wegens deelnemingen van derden aan k rediettransacties van de  
Bank: 1987: 168 344 687; 1986: 190 196 341 

Terreinen en gebouwen (zie noot C) . 

Te ontvangen rente en provlsie 

Te ontvangen wegens in het kader van het E.M.S. vooruitbeti 
de rentesubsidies (zie noot H) . . . 

Nog niet afgeschreven emlsslekosten . 

Nog niet afgeschreven aflosslngspremies 

Depositors voor de dienst der leningen o/g (zie noot D) 

Diverse rekeningen (zie noot G) .... 

1 928 852 426 

166 533 468 
717 762 530 

39 922 369 796 
3 466 707 777 

357 552 017 

5 225 356 

1 007 300 905 

51 374 547 

1 928 852 426 

884 295 998 
22 883 216 

10 500 964 

36 455 662 019 

2 436 491 

599 240 761 
973 284 

251 800 316 
599 546 399 

36 344 373 008 
2 240 235 350 

39 425 263 

1 023 138 821 

239 199 199 

362777 373 

732 705 594 

114 793 7781 
42 875 346 594 

371 290 530 

6 991 517 

1 203 762 091 

154 123 642 

1 600214 045 

851 346 715 
458 899 455 

12 903 290 

34 104 137 658 

14 780117 

41 106 263 

917 155 716 

256 010 991 

378282 047 

648 366 877 

79 846 691 
40 720 935 598 
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Passiva 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

Kapitaal (zie bijlage A) 
Geplaatsi  
Slortingsobligo . . . 

Reservefonds (zie noot L)  

Aanvullende reserve (zie noot L)  

Voorzlening voor koersschommeltngen van de Ecu (zie noot L) 

Penstoenfonds van het personeel (zie noot E)  

Verschuldigd dan LId-Staten wegens kapitaaiverrekeningen 
(zie bijlage D)  

Leningen op körte termijn (zie btjlage C) 

Leningen op middellange en lange termijn (zie bijlage C) 
Obiigatieleningen  
Andere lenmgen . ,   

Aflossingspremies  

Diverse crediteuren (zie noot F)  

Garanties 
Wegens m opdracht van derden verstrekte kredieten  
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1987 : 413 091 029; 
1986: 410 478 536 

Wegens deelnemin gen van derden aan krediettr ansacties van de 
Bank: 1987: 168 334 687; 1986: 190 196 341 

Voorultontvangen rentesubsldies (zie noot H)  

28 800 000 000 
26 204 061 724 

25 546 010 638 
6 403 336 860 

31 949 347 498 
7 310 661 

Voor rekening van derden voorultontvangen rentesubsldies 
(zie noot H)  

Te betalen en voorultontvangen rente en provisle  

Vervailen en nog niet uitbetaalde coupons en obilgaties 
(zie noot D)  

Diverse rekeningen (zie noot G)  

Saldo verlies- en winstrekening (zie noot L)  

719 006 392 

89 746 886 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

910 971 935 

13 411 039 

89 484 538 

5 965 839 

480 344 136 

31 956 658 159 

487 669 831 

2 436 491 

808 753 278 

1 234 185 511 

732 705 594 

27 689 345 

649132 622 
42 875 346 594 

: 

28 800 000(X)0 
26 204 061 724 

24 476 585 704 
5 785 441 716 
30 262 027 420 

9 074 707 

820 331 636 

108 290 204 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

332 206 336 

15 725 159 

77 823 730 

2 780 888 

562 688 033 

30 271 102 127 

625 476 893 

14780117 

928 621 840 

1 163 071 796 

648 366 877 

25 902 047 

576 451 479 
40 720935 598 

!?r 

Pro memorie rekeningen 
Speciale Secti e 

In beheer ontvangen middeien 
— voor rekening van de Lid-Staten  
— voor rekening van de Europese Gemeenschappen ....  

Effecten in onderpand wegens in opdractit van derden verstrekte 
kredieten  
Effecten in bewaarneming  

264 645 726 
7 913 066 388 

2 436 491 
38 362 681 

284 311 245 
8002 808 640 

14780117 
56 054 859 
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Rekeningen van de Speciale Sectie (') per 31 december 1987 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in byiage E 

Debet 31. 12. 1987 31. 12 1986 

loinden van de Gemeenschap 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Tolaal (2) 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
(nieuw communautair ieningsinstrument) 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal (3) 
Turkije 
Uit middelen van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Tolaal (") 
Middellandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Risicodragend kapitaal 
— nog te betalen  
— uitbetaald  

Totaal (6) 
Afrika. Caiibisch gebied, Stille Oceaan 
en landen en gebieden overzee 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenscha p 

Overeenkomsten van Ja oende i an II 
Uitbetaalde kredieten  
Risicodragend kapitaal, uitbetaald  

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

Totaal (^ ) 
Totaal generasi 

2 372 993 713 

338 407 063 
4 869 885 520 

29 772 949 
264 645 726 

30 786 757 
276 513 243 
307 300 000 

3 000 000 
S eoo OOP 
8 000 000 

2 372 993 713 

94 333 879 
1 217 179 

300 898 580 
293122 854 

5 208 292 583 

294 418 675 

315 300 000 

95 551 058 

594 021 434 
8 880 577 463 

132 663 166 
2 398 218 069 

206 855 052 
4 993 510 883 

18 433 873 
284 311 245 

41 078 663 
262 121 337 
303 200 000 

3 000 000 
5000 000 
8 000 000 

2 530 881 235 

5 200 365 935 

100 751 997 
1 236 357 

177 277 519 
241 969 997 

302 745 118 

311 200 000 

101 988 354 

419 247 516 
8866 428 158 

Pro momorlo: 
Door de Commissie versirekte leningen tegen bijiondere voorwaarden, waarvan de invordenng door de E.E.G. is opgedragen aan de Bank; 
8) uitbetaaid en nog niet afgelost bedrag krachiens de overeenkorTisten van Lome i en ii op 31 12 1987 : 752334 647; op 31 12. 1986 ; 701 323 070 
b) uitbetaald en nog niet afgelost bedrag krachtens de protocollen met de Middellandse-Zeelanden op 31. 12. 1987; 99 568 768; op 31. 12. 1986 

(1) De Speciale Sectie Is op 27 mei 1963 ingesteld door de Read 
van Gouverneurs: sinds zijn beslult van 4 augustus 1977 is het 
doel ervan verruimd tot het beheer van transacties die voor reke-
ning en in opdracht van d erden worden verricht. 

(2) Oor spronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdrachi van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie  
verstrekte kredieten in het kader van de besluiten van de Raad 

van de Europese Gemeenschappen van 29 maart 1977 
(77/271/Euratom), 15 maart 1982 (82/170/Euratom) en 5 decem
ber 1985 {85/537/Euratom) betreffende de financiering van kern-
centrales tot een bedrag van in totaal 3 miljard: 2 773 167 139 
bij: koersaanpassingen -i- 107 934 994 
af: aflossingen — 508108 420 

2 372 993 713 
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Credit 31. 12. 1987 31. 12. 1986 

in beheer ontvangen middelen 
Voor reke ning van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 2 372 993 713 
Europese Economische Gemeenschap: 
— Nieuw communautair leningsinstrument 4 869 885 520 
— Financiële protocollen met de Middellandse-Zeeianden . . . 281 513 243 
— Overeenkomsten van Jaoende I en II 95 551 058 
— Overeenkomsten van Lomé I, II en III 293 122 854 

Voor rekening van de Lid-Staten  
Totaal 

Nog ta ontvangen middelen 
Europese Gemeenschap von Atoomenergie — 
Nieuw communautair leningsinstrument 338 407 063 
Tweede aanvallende protocol Turkije 29 772 949 
Protocollen Middellandse-Zeeianden (leningen en risicodragend 
kapitaal) 33 786 757 
Overeenkomsten van Lomé i, II en III (risicodragend kapitaal) . , 300 898 580 

Totaal 
Totaal generaal 

7 913 066 388 
264 645 726 

8 177 712114 

702 865 349 
8 880 577 463 

2 398 218 069 

4 993 510 883 
267 121 337 
101 998 354 
241 969 997 

132 663 166 
206 855 052 

18 433 873 

44 078 663 
177 277 519 

8002 808 640 
284 311 245 

8 287 119 885 

579 308 273 
8 866 428158 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap ver-
strekte 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.). 19 aprii 1983  
(83/200/E.E.G.) en 9 maart 1987 (87/182/E.E.G.) ter bevordering 
van de investeringen in de Gemeenschap (nieuw communautair 
leningsinstrument), alsmede het besluit van 20 januari 1981  
(81/19/E.E.G.) ten behoeve van de wederopbouw van de in 
november 1980 door aardbevmgen getroffen Italiaanse gebieden 
en dat van 14 december 1981 (81/1013/E.E.G.) ten behoeve van 
de wederopbouw van de in februari en maart 1981 door aardbe-
vingen getroffen gebieden in Griekenland: 
bij: koersaanpassingen 
af: annuleringen 84 165 030 

aflossingen 628 258 017 

5 906 514 074 
+ 14 201 556 

- 712 423 047 
5208 292 583 

(®) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap ver-
strekte kredieten ter financiering van projecien in de geassoci-
eerde Afrikaanse staten, Madagaskar en Mauritius en de landen 
en gebieden overzee (G.A.S.M.—L.G.O.): 
— leningen tegen bijzon-

dere voorwaarden 139 483 056 
— risicodragend kapitaal 2 502 615 141 985 671 
bij: 
— gekapitaliseerde rente 1 178 272 
— koersaanpassingen 7 321 526 + 8 499 798 
af: 
— annuleringen 1 573 609 
— aflossingen 53 360 802 - 54 934 411 

95 551 058 

(^) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering  
van projecten in Turkije: 
bij: koersaanpassingen 

215 000 
123 714 905 -123 929 905 

417215000 
+ 1133580 

af: annuleringen 
aflossingen 

294 418 675 

(5) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap ver
strekte kredieten ter financiering van projecten in de Maghreb-
landen, de Machrak-Ianden. Malta. Cyprus, Turkije en Grieken
land (10 miljoen alvorens het land op t januari 1981 toetrad tot 
de E.E.G.): 315 709 000 
af: annuleringen — 409 000 

315 300 000 

C) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap ver
strekte middelen ter financiering van projecten in de landen in 
Afrika, het Carib ische gebied en de Stille Oceaan, alsmede in de 
landen en gebieden overzee (A.C.S.-landen/L.G.O.): 
— voorwaardelijkeenach-

tergestelde leningen 
— deelnemingen 

bij: 
— gekapitaliseerde rente  
af: 
— annuleringen 
— aflossingen 
— koersaanpassingen 

616 225 000 

13 174 452 629 399 452 

-I- 60 371 

13 810 578 
15 985 426 
5 642 385 - 35 438 389 

594 021 434 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1987 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Inkomsten 1987 1986 

Rente en provisle over verstrekte kredie ten 

Rente en provisie over beleggingen 

Beheersprovisie (zie noot I)  

Overige baten {zie nool K)  

Koersverschilien  

3 374 543 192 3 196 964 589 

201 054 486 196412611 

18 173 992 15 033435 

28 562 592 38 920 996 

760 591 

3622 334 262 3448 092 222 

Kosten 

Administratiekosten (zie noot J)  

Rente en kosten van leningen o/g . 

Afschrijving op emisslekosten en aflosslngspremies 

Overige lasten (zie noot Κ) . . . . 

Afschrijvlngen 
— netto aangeschafte inventarla  
— gebouwen  

Koersverschilien  

67 505 164 

2 826 757 441 

87 236 380 

3 254 507 

2 784 706 
1 681 000 

385 507 

65 021 642 

2 713 603 269 

69 062 946 

16 772 462 

3 185 304 
1 681 000 

2 989 604 705 2 869 326 623 

Bedrijfsresultaat  

KoersverschiI ontstaan door herwaardering van het eigen ver 
mögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet Is aange-
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten (zie nool Α. sub 1 ) 

Saldo (zie noot L)  

m 632 729 557 

•l· 16 403 065 

649 132 622: 

578 765599 

- 2314120 

576 451 479 
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1987 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

1987 1986 

Herkomst der middelen 
Saldo verlies- en winslrekening  
Poslen zonder gevolgen voor de liquiditeit: 
Afschrijving op gebouwen en van de netto aangeschafte inventaris 
Afschrijving op emissiekosten en aflossingspremies  
Toeneming van de post „te betalen en vooruitontvangen rente en  
provisie"  
Toeneming van de posi „te ontvangen rente en provisie" ....  

Overige posten: 
Opgenomen leningen  
Aflossingen op verstrekte kredieten  
Door de Lid-Staten gestört kapitaal. alsmede bijdrage aan de 
reserves en voorzlening  
Koersaanpassingen op verstrekte kredieten  
Dating (toeneming) van het saldo betreffende kapitaalverrekenin-
gen met de Lid-Staten  

649132 622 

4 465 706 
87 236 380 

71 113715 
105983 105 

576 451 479 

4 866 304 
69 062 946 

44 706 316 
66 700 574 

705 965 318 

5926081 116 
2 698 069 388 

299 210 281 
896 879 268 

5 587 277 

628 386 471 

6 301 189 196 
2 269 880 430 

299 210 279 
944 269 262 

- 6 048 563 

Totaal 10 531 792 648 10 436 887 075 

Besteding der middelen 
Netto uitbetalingen op kredieten  
Aflossingen op leningen o/g  
Emissiekosten en aflossingspremies  
Terreinen, gebouwen en Inventaris  
Koersaanpassingen op leningen o/g  
Daling (toeneming) van d e som der posten „Diverse crediteuren' 
„Diverse rekeningen" (passief) en „Pensioenfonds van het perso-
neel", alsmede van het saldo betreffende rentesubsidies . . . 
Toeneming van de post „Diverse rekeningen" (actief) .... 
Toeneming van d e posten „Kas en banken" en „Schalkistpapier 
Wissels en schuldbrieven in portefeuille"  

5 946 473 017 
3 087 745 544 

71 731 706 
2 784 706 

799 107 198 

227 415 726 
34 947 087 

361 587 664 

7 091 822 385 
2 397 449 493 
113817 180 
3 737 110 

832 718 651 

- 258 645 347 
33 032 080 

222 955 523 
Totaal 10 531 792 648 10 436 887 075 

Bijlage A — Overzicht van de kapitaalrekening 
per 31 december 1987 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Gestort kapitaal 
Gepiaatst 

kapitaal (^) Stoflingsobligo (2) 
Voidaan op 

31. 12 1987 Nog te voldoen (i) Totaal 

Duitsland  5 508 725 000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Frankrijk  5508 725 000 5011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Italie  5 508 725 000 5 011 195 625 273 375 ODO 224 154 375 497 529 375 
Verenigd Koninkrijk . . 5508725000 5 011 195 625 320 625 000 176 904 375 497 529 375 
Spanje  2 024 928 000 1 843 594 060 93 696 472 87 637 468 181 333 940 
België  1 526 980 000 1 390 237 750 84 431 250 52 311 000 136 742 250 
Nederland  1 526 980 000 1 390 237 750 84 431 250 52 311 ODO 136 742 250 
Denemarken  773 154 000 703 917 450 42 750 000 26 486 550 69 236 550 
Griekenland  414 190 000 377 098 250 22 902 500 14 189 250 37 091 750 
Portugal  266 922 000 243 018 914 12 350 899 11 552 187 23 903 086 
lerland  193 288 000 175 978 900 10 687 500 6 621 600 17 309 100 
Luxemburg  38 658 ODO 35 196150 2 137 500 1 324 350 3 461 850 

Totaal 28 800 000 000 26 204 061 724 1588 637 371 1 007 300 905 2 595 938 276 

(') Het geplaatsie kapitaal van de Bank is met mgang van 1 lanuan 19Θ6 vertioogd van 14400 000 000 tot 28 800 000 000. Daze verdubt>eiing omvat een vertiogmg van de 
aandelen van de tien „oude" Lid-Staten, zowel als de gelijktfekking van het Itaiiaanse aandeel met dit van Duitsland. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (besiuit van de 
Read van Gouverneurs van 11 jum 1985). alsmede de deelnemmg van de ..meuwe" Lid-Staten Spanje en Portugal (ariikel 2 van protocol nr. t bi| de Toetredmgsakie van 
12)uni 1965) 
Het totale bedrag van 1 007 300 905 dal nog te voldoen is. bestaat uit: 
— de twaaif termijnen van elk 75 675937.50 die de tiart ,,oude" Lid-Staten tetkerrs op 30 aprii en 31 okiober van de faren 1988 toi 1993 zuiien sioden krachiens de 

kapitaalverhoging van 11 juni 1985; 
— de termiinen de Spanje en Portugal als volgi zuiien störten 

• op 30 aprii 1988 een termijn van 20 6759C». overeenkomend met het resterende bedrag van hun aandeel m hei door de Lid-Siaten op I lanuari gesiorie 
kapitaal; 

• op 30 aprti en 31 Oktober van de jaren 1968 tot 1993 de twaaif termiinen van elk 6542612.50. overeenkomend mei hun aandeel in de kapitaalverhoging van 11 juni 
1965. 

(?) Storting kan door de Raad van Bewind worden verlangd. indien dit noodzakelijk is om aan de verplichtmgen van de Bank ten opzichte van haar geldgevers le voldoen. 
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Bijiage Β — Specificatie van de kredietverlening 
per 31 de cember 1987 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen m bijiage E 

Aantal 
Verstfekie 

kredieten (i) (2) (3) 
Nog te  
betalen 

1. Kradleten voor projecten binneri de Gemeenschap en daarmee gelijkgestelde projecten elders (*) 

2. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
Middetlandse-Zeelanden 

Joegoslavie 
Egypte  
Algerije 
Marokko  
Tunesië  
Syrie  
Turkije 
Jordanie  
Cyprus 
Libanon  
Malta 

AC.S.-landen/L.aO. 
Ivoorkust 
Kameroen 
Kenya 
Nigeria 
Papua-Nleuwguinea 
Zimbabwe 
Zaïre  
Fiji 
Botswana 
Mauritius 
Trinidad en Tobago 
Kongo 
Zambia 
Senegal 
Gabon 
Ghana 
Mauritanie  
Jamaica 
Malawi 
Bahamas 
Togo 
Benin 
Barbados 
Swaziland 
Niger 
Guinee  
Nederlandse Antillen  
Nieuwcaledonië  
Frans Polynesië  
Liberia  
Oost-Afrika  
Burkina Faso  
Britse Maagdeneilanden ... 
Belize  
St. Lucia  
West-Afrika  
Midden-Afrika  
Caymaneilanden  
Montserrat  
Caribisch gebied  
Tanzania 

Totaal 
Totaal generaal 

Uitbetaald 

Duitsland . . 55 1 188 724 875 113 427 881 1 075 296 994 2,98 
Frankrijk  257 5143 216 429 517 757 953 4 625 458 476 12,88 
Italië  1 088 16519 864 914 676 686 645 15 843 178 269 41,38 
Verenigd Koninknik . , 367 5 544 947 851 344 435 148 5 200 512 703 13,89 
Spanje  . . 68 1 397 966 465 475 162 557 922 803 908 3,50 
België  22 576 905 709 — 576 905 709 1.45 
Nederland  10 188 661 480 — 188 661 480 0,47 
Denemarken  ... 109 1 568 276 706 — 1 568 276 706 3.93 
Griekenland  . . . . 136 1 918 514 199 45 565 986 1 872 948 213 4,81 
Portugal  58 1 034 897 150 414 633 593 620 263 557 2,59 
lerland  . . . . 164 2 208 665 534 38 565 963 2170 099 571 5,53 
Luxemburg  , . . . 4 35 849 532 — 35 849 532 0,09 
Eiders  . . . . 9 321 098 417 — 321 098 417 0,80 

Tolaal 2 347 37 647 589 261 2 626 235 726 35 021 353 535 94,30 

6 267 489 404 72 512 496 194 976 908 0,66 
10 205 584 763 48 715 896 156 868 867 0,50 
5 171 667 661 109 395 392 62 272 269 0,42 
8 138 950 012 12 400 000 126 550 012 0,34 
15 110 687 471 45 012 740 65 674 731 0,27 
5 95 534 658 51 565 000 43 969 658 0,23 
7 75 330 507 — 75 330 507 0,19 
13 49 653 428 15310000 34 343 428 0,12 
4 44 764 180 12 319 743 32 444 437 0,11 
7 22 831 300 — 22 831 300 0,06 
2 14 058 428 8415 000 5 643 428 0,04 

22 118 530 006 44 463 765 74 066 241 0,30 
11 101 164 287 26148 377 75 015910 0,25 
13 93 850 580 48 470 328 45 380 252 0,24 
4 89 867 549 31 878 000 57 989 549 0,23 
4 59 040 006 34 091 484 24 948 522 0,15 
5 58 598 943 38 649 183 19 949 760 0,15 
2 53 855 433 50 000 000 3 855 433 0,13 
6 47 884 108 4 309 000 43 575 108 0,12 
7 41 834 753 21 000 000 20 834 753 0,10 
8 35 984 315 23 353 000 12 631 315 0,09 
5 35 640 154 12 528 203 23 111 951 0,09 
3 28 035 266 19 662 159 8 373 107 0,07 
4 28 006196 — 28 006196 0,07 
4 27 246 266 — 27 246 266 0,07 
4 26 974 987 — 26 974 987 0,07 
3 25 948 773 17 000 000 8 948 773 0,06 
1 19 833 385 — 19833 385 0,05 
3 19 178 226 16 768 228 2 409998 0,05 
7 18 279198 10 250471 8 028 727 0,05 
2 17 600 000 17 600 000 — 0,04 
4 15 114 728 — 15114 728 0,04 
1 13500 000 13 500 000 — 0.03 
4 11 665 141 3 237 916 8 427 225 0,03 
3 10 602 603 — 10 602 603 0,03 
3 10 344 376 — 10 344 376 0,03 
2 9 304 354 — 9 304 354 0,02 
1 7 099 208 6 888 045 211 163 0,02 
2 7 060 714 — 7 060 714 0,02 
2 6 999 124 5 097 447 1 901 677 0,02 
3 6 644 917 1 201 000 5 443 917 0,02 
1 6 000 000 6 000 000 — 0,02 
1 5 707 808 — 5 707 808 0,01 
1 4 400 000 4 400 000 — 0,01 
2 4 008 050 2 500 000 1 508 050 0.01 
1 3 000 000 3 000 000 — 0,01 
1 2 915 475 — 2 915 475 0,01 
1 2 600 000 2 600 000 — 0,01 
1 2 062 736 — 2 062 736 0,01 
1 797 602 229178 568 424 0.01 
1 672 694 — 672 694 0,01 
1 376 762 — 376 762 0,01 

237 2 274 780 535 840 472 051 1 434 308 484 5,70 

2584 39 922 369 796 3 466 707 777 36 455 662 019 100,00 

(*) Transacties krachtens artikel 18. lid 1. 2e alinea, van de Statuten betreHende proiecten m Oostenrijk en in Tunesie, aismede de lancering van geostationaire teiecommu-
nicatiesateilieten 
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(M Geldsoorten waarin vorderingen uit hoofda van verstrakte 
kredieten luiden: 

Geldsoorten van de Lid-Staten  
Andere geldsoorten  
Uitbetaaid bedrag der verstrekte kredieten 
ßij: nog te betalen 
op kredieten met in de financieringsovereen-
komst vâstgelegde rente en valutasamenstel 
ling 
op kredieten met in de financieringsovereen 
komst vâstgelegde rente, in door de Bank te 
kiezen valutasamenstelling  
op kredieten met open renteclausule, waarbl 
de Bank rente en valutasamenstelling kan 
kiezen  
op kredieten tegen variabele rente . . 

Bedrag:  
23 981 797 432 
12 473 864 587 
36 455 662 019 

491 158 195 

898 523 513 

2 051 396165 
25 629 904 

3 466 707 777 
39 922 369 796 

Vervalkalender der uitstaande kredieten (in duizenden Ecu} 
Vervatperiode Per Vervatperiode Per 

31. 12. 1987 31. 12. 1986 
1988 . . . . 2 504 219 1987 . . . . 2 319 383 
1989 . . . 3 054 326 1988 . . . , 2 634 024 
1990 ... 3 631 615 1989 ... . 3 115378 
1991 ... 3 853 332 1990 . . . . 3 446 759 
1992 . . . . 4 028 676 1991 ... . 3516182 
1993 tot 1997 .16129 852 1992 tot 1996 . 15 031 900 
1998 tot 2002 . 5837969 1997 tot 2001 . 5 474 675 
2003 tot 2007 777187 2002 tot 2006 713438 
2008 tot 2013 105194 2007 tot 2013 92 634 
Totaal . . . . 39 922 370 Totaal . . . . 36 344 373 

(2) Specificatle van de verstrekte kredieten naar de voornaam-
ste, erop gegeven garanties per 31 december 1987 (a) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap (en 
daarmee gelijkgestetde projecten elders) 

Kredieten aan Lid-Staten of door hen 
gegarandeerd  
Kredieten aan overheidsinstellingen in 
Lid-Staten of door hen gegarandeerd . 
Kredieten aan of onder garantie van 
financiële instellingen (banken. instel-
lingen voor kredietverlening op lange 
iermijn, verzekeringsmaatschappijen) . 
Kredieten onder garantie van over-
heids- of semi-overheidsbedrijven in 
Lid-Staten (met uitzondering van finan 
ciële instellingen)  
Kredieten onder hypothecair verband . 
Kredieten onder garantie van particu 
lière ondernemingen (met uitzondering 
van financiële instellingen) .... 
Overige  

26 607 822 354(b-c) 

6 756831 158(b) 

1 770923318(b) 

211 042 727(b) 
239 721 409 

1 221 988935 
839 259 360 

3. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Lomé II 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . .  
Kredieten met andere zekerheden . .  
Kredieten ten behoeve van de mijn-
bouw en de energievoorziening (artikel 
59)   

4. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Lomé III 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . .  
Overige  

479 260 525 
16 558 671 

34 707 622 
530 526818(e) 

266 155 069 
25 783 587 

311 938 656(e) 

5. Kredieten toegekend krachtens de 
financiële samenwerkingsovereenkom-
sten van de E.E.G. met de landen in 
het Ii4iddellandse-2eegebied 
Kredieten aan de deelnemende landen 
of onder hun directe of indirecte garan 
tie 1 196 551814(b) 

Totaal 
2 274 780 535 
39 922 369 796 

(a) Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties tegeli/· 
kerti/d. 

{b) De door de E.E.G atgegeven borglocht beliep op 31. 12. 1987 2047 770500,  
fegenover 2034 585 700 op 31 12. 1986. De borgtocht is afgegeven 1er dek-
king van aile nstco's m verband met de uitstaande bedragen in de landen in 
het Middellandse-Zeegebied. aismede die m Gnekenland. Spante en Portu
gal betreffende kredieten die daar zifn toegekend vóór hun toetreding tot de 
EEG en die op 31. 12. 1987 m toiaal 1 134 104563 behepen. 

(c) De kredieten onder borgstellmg van de E.E.G. behepen op 31. 12. 1987 in 
totaal 41 473037. 

(d) De kredieten krachtens de overeenkomst van Jaoende il vaUen on der een 
borgtocht atgegeven door de zes oorspronkehjke Lid-Staten van de Bank. 

(e) De door de Lid-Staten atgegeven borgtocht ter dekking van alfe risico's in 
verband met de krachtens de overeenkomsten van Lomé uitstaande bedragen 
belogen respectievelijk : 
— 114 699 689 voor Lomé I: 
— 440 532 6X voor Lomé II: 
— 333793000 voor Lomé III. 

(3) Oorspronkeink bedrag van de verstrekte 
kredieten, berekend tegen de koersen die 
golden op de data van ondertekening van 
de betreffende overeenkomsten: 
Bij: 
koersverschillen  

37 647 589 261 

Af: 
opzeggingen en annuleringen .  
afiossingen op de hooldsom 
aandeel van derden in kredieten 

Verstrekte kredieten .... 

53 263 682 892 

+ 1 193 744 263 
54 457 427 155 

471 118618 
13 895 604 054 

168 334 687 
-14 535 057 359 

39 922 369 796 

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 11969362 
Overige 299 427 

2. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé I 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . 
Overige  

12 268 789(d) 

216 060 477 
7 433 981 

223 494 458(e) 

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. 1987 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 

39 922 369796 

2436 491 
413 091 029 

168 334 687 
583 862 207 

Totaal der uitstaande kredieten en garanties . 40 506 232 003 

97 



Bijiage C — Overzicht van de opgenomen leningen 
per 31 de cember 1987 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Leningen op korte termijn 

Geldsoort per 31. 12. 1986 

Hoofdsom 

per 31 12. 1987 
Gewogen gemiddelde 

renievcei 

Ecu 100 000 000 100 000 000 7,19 
VS $ nominale waarde 467119154 383 623 739 7,65 
af: netto-disconto . . - 4 431121 - 3 279 603 

Totaal 562 688 033 480 344 136 

Leningen op middellange en lange termijn 
Mutaties gedurende het boekiaar Hooldsom per 31. 12 1987 

Gewogen 
Hoofdsom per gemiddelde 

31. 12. 1966 Nieuwe leningen Aflossingen Koersaanpassingen Bedrag 0) rentevoei Vervaitermijnen 

eurco . . . . 48 461 814 48 461 814 
Ecu 2 384 599 000 675 000 000 39 654 000 — 3 019945 000 9.11 1988/2001 
DM 6147 910 987 1 132 472 348 539 697 341 50 908112 -1- 6 791 594 106 7,36 1988/2016 
Ffr 1 445 576 293 463 962 272 77 918 929 27 324 550 — 1 804 295 086 11,75 1988/1999 
e  1 151 669 840 142 039 805 46 581 052 46 844 774 + 1 293 973 367 11,11 1988/2004 
lire 1 084 481 929 639 198 127 75 919 746 67 278 416 — 1 580 481 894 11,09 1988/1996 
Bfr 958 020 008 302 208 995 126 965 546 863 470 -F 1 134 126 927 9,87 1988/2000 
f 3 257 524 044 337 876 506 239 519 558 39 299 676 -F 3 395 180 668 8,52 1988/2004 
Deense kr. . . 31 798 848 38 310 458 — 879 631 69 229 675 11,45 1988/1995 
lers £ . . . . 19 612 252 — — 329 271 — 19 282 981 11,50 1988/1995 
Luxfr 287 901 463 78 882 117 33 531 677 540 060 + 333 791 963 9,02 1988/1995 
VS$ . . . . 6978105125 661 082 432 (2) 1 003 270 928 1 197 532122 — 5 438 384 507 10,47 1988/2000 
Zwfr 2 631 163 503 370 381 302 343 779 415 113 055 555 -F 2 770 820 945 5,51 1988/2001 
yen 3 472 568 783 617 014 528 (2) 512 272 670 286 434 843 -F 3 863 745 484 6,68 1988/2002 
0. sch 122 348 215 20 588 982 — 1 002 823 -F 143 940 020 7,46 1988/1996 
Can. $ . . . . 240 285 316 93 390 902 P) — 43 121 343 — 290 554 875 10.07 1991/1996 

Totaai . 30 262 027 420 5 572 408 774 3 087 572 676 797 516 020 — 31 949 347 498 
Aflossings-
premies . . . 9 074 707 — 172 868 1 591 178 — 7310 661 

Totaal generaal 30 271102 127 5 572 408 774 3087 745 544 799 107 198 - 31 956 658 159 

(1) Ui1 da onderslaande tabel blijkt, welke bedragen nodig zijn voor de afiossmgen op leningen o/g (in duizenden Ecu) 

1989 . . 
1990 . . 
1991 . . 
1992 
1993 lot 1997 
1998 tot 2002 
2003 tot 2007 
2008 e.V. . 

Totaal 

31. 12. 1987 31. 12. 1986 
2 122 742 1987 .... 1930 314 
2200 64t 1988 .... 2074 124 
2974 327 1989 .... 2123466 
3017 199 1990 .... 3 032 730 
3 336 627 1991 .... 3119819 

16667 494 1992 tot 1996 15024368 
2 330 647 1997 toi 2001 . . 2669973 

137 toe 2002 tot 2006 127 723 
169 675 2016 168585 

31 956 656 Toiaal 30271 102 

(7) I n 1986 2i|n verschillende vastrentende ientngen. luidende in yen en Can.$, geswapi met VS $ te gen vanabele rente en is een vastrentende lemng m VS $ geswapt met 
vastreniende Ecu 

Bijiage D — Vorderingen  
op Lid-Staten en bedragen, 
verschuldigd aan Lid-Staten 
wegens kapitaalverrekeningen 

per 31 de cember 1987 

In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Toepassing van de in noot A bedoelde 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 geld-
soorten hebben gestori uit hootde van hun deelneming in het 
kapitaal van de Bank. 

De door de Bank te vorderen of ve rschuldigde bedragen zijn de  
volgende; 

Vorderingen op; Frankrijk 2 874 218 
Italie 3 839 135 
Verenigd Koninkhjk .... 1 335 798 
Spanje 783 881 
Griekenland 788 791 
Portugal 426 207 
lerland 189 685 
Denemarken 263 249 

10 500 964 

Verschuldigd aan: Duitsland 4210192 
België 297 891 
Nederland 1450 161 
Luxemburg 7 595 

5 965 839 
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Overeenkomstig het besluit van de Read van Gouverneurs van 
30 december 1977 geschiedt de betaling van deze bedragen 
telkens op 31 Oktober, voor zover het verschil tussen de wissel-
koers die voor de boekhouding wordt gebruikt en de koers 

die geld! 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 1987 — in Ecu 

Noot A ~ D· belangrijkste waarderingsgrondsiagen 

1, Omrekeningskoersen. 
Overeenkomstig artikei 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 lets £ 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 alieen de valuta's van de Lid-Sta
ten en de Ecu, maar ook niet-communautalre valuta's. 

De van haar kapitaal, de opgenomen leningen en gecumuleerde 
resen/es 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 sluit 
altijd tegelijkertijd valutatermijncontracten a! om de oorspronke-
lijke valuta's in de gewenste omvang en op het gewenste 
moment weer ter beschikking te krijgen. 

Voor het opmaken van de balans per 31 december 1987 en 1986 
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 
CFA-frank 

1987 1986 

2,06034 
6,98335 
0,696793 

1 521,66 
140,566 
43,1539 
2,31762 
7,94457 

164,483 
169,467 
0,777888 

43,1539 
1,30335 
1,66503 

587,755 
158,292 
14,505 
1.69696 

349,168 

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 

Bij de omrekening van de waarde van activa en passiva van de  
Bank in Ecu kunnen verliezen of winsten ontstaan. die worden  
geboekt in het credit of debet van de verlies- en winstrekening. 
Bij deze herwaardering blijft buiten beschouwing het nelto-ver-
mogen, voor zover overe enkomende met de door de Lid-Staten 
in nationale valuta's gestorte aandelen in het kapitaal van de  
Bank, waarop de periodieke aanpassing krachtens artikei 7 van 
de Statuten van toepassing is (zie bijiage D). 

2. Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 

Schatkistpapier. kasobligaties en obligaties worden telkens 
gewaardeerd tegen aankoopkoers, doch niet hoger dan de  
nominale waarde, dan wel beurswaarde, indien deze lager was. 

3. Verstrekte kred ieten 

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 g ecumuleerde afschrijvingen 
(inclusief een initiële afschrijving op hel gebouw Luxemburg- 
Kirchberg). De geraamde waarde van de gebouwen le Luxem
burg en Lissabon wordl 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 bij vooruitbetaling is ontvangen. 
Deze subsidies worden overgeboekt naar de verlies- en winslre-
kening naar gelang de rentebedragen worden ontvangen, waar
op ze b etrekking 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 actuariële grondslag herberekend. 

8. Belastingen 

Krachtens het protocol betreffende de voorrechten en immunitei-
ten van de Europese Gemeenschappen, voortvloeiend uit ar tikei 
28 van het verdrag van 8 aprii 1965 tot instelling van één Raad 
en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen ge-
meen hebben, zijn de bezittingen, inkomsten en andere eigen-
dommen van de Bank vrijgesteld van alle directe belastingen. 

Noot 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 1987: 
766 721 910 
beurswaarde 1986: 
603 208 225) 

1987 1986 

762 549 491 590 257 476 
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eigen obligaties, voor zover 
niet aflosbaar, gewaardeerd 
legen inkoopkoers .... 

Wissels en bankaccepten, 
opgenomen voor de nonfiina-
le waarde  

15 728 395 

106 018 112 
884 295 998 

De spittsing naar l ooptijd is als volgt: 

hoogstens drie maanden . .  

tussen drie en zes maanden 

tussen zes en twaalf maan
den  

langer dan twaalf maanden 

119 669 324 

21 544 563 

25 319 581 

717 762 530 
884 295 998 

12 679401 

248 409 838 
851 346 715 

235 174 667 

13 269 867 

3 355 782 

599 546 399 
851 346715 

Noot G — Diverse rekenlngen 
Onder dit hoofd vallen: 
als debetpost 
woningbouwieningen en voor-
schotten aan het personeel . .  
saldo Vorderingen uit hoofde 
van swap-operaties ....  
de post diverse debiteuren . . 

als creditpost 
bij afsluiting van het boekjaar 
nog le betalen kosten en voor-
ziene ultgaven, alsmede de 
post diversen  

1987 

30 712419 

48 833 689 
35 247 670 
114 793 778 

1986 

29 733 746 

26 536 645 
23 576 300 
79 846 691 

27 689 345 25 902 047 

Noot C Terrelnen en gebouwen 
Onder het hoofd „Terrelnen en gebouwen" op de balans ver-
schljnt een bedrag van 39 425 263, dat volgendo posten omvat: 

terreinen 773 757 
resterende waarde van het gebouw Luxem
burg-Kirchberg 38 331 ODO 
resterende waarde van het gebouw Lissabon 320 506 

Noot D — Deposito's voor leningen o /g 
Onder dit hoofd zijn opgenomen — met als tegenpost aan de 
creditzijde „Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obliga
ties" — de vervallen coupons en obligaties die nog niet ter  
incasso waren aa ngeboden. 

Noot E · Pensloenfonds van het personeel 
Het in de balans vermelde bedrag van 89 484 538 per 31 decem-
ber 1987 {31. 12. 1986: 77 823 730) vertegenwoordigt het resul-
taat van de actuarlële schatting der volgens het pensioenregle-
ment verworven rechten, vermeerderd met de sinds deze schat
ting gestorte werkgevers- en werknemersbijdragen en verworven 
inkomsten, en verminderd met de sindsdien uitbetaalde bedra-
gen. 
De kosten van het pensioenfonds over 1987. met inbegrip van 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen 13 320 317 (in 
1986: 13244 630). 

Noot H — Vooruitontvangen rentesubsldlas 
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 fvtiddellandse Zee, alsmede 
de rentesubsidies welke de Bank in de Gemeenschap kon toe-
kennen in het kader van het Europese Monétaire Stelsel over- 
eenkomstig de verordening 79/1736/E.E.G. van de Baad 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 Baad van 
de Europese Gemeenschappen van 16 Oktober 1978  
(78/870/E,E.G.), 15 maart 1982 (82/169/E.E.G.) en 19 aprii 1983  
(83/200/E.E.G.) (nieuw communautair leningsinstrument), alsme
de van de verordening 79/1736/E.E.G. van de Ba ad van de Euro
pese Gemeenschappen van 3 augustus 1979, gewijzigd bij de 
verordening 82/2790/E.E.G. van 18 Oktober 1982. 

c) Van d e 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 I — Beheersprovisle 
Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van het 
beheer, in het kader van de Speciale Sectie, van voor rekening 
en risico en in opdracht van de Lid-Staten en de Europese 
Gemeenschappen verstrekte kredieten. 

Noot F — Diverse credlteuren 

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 .... 

1987 

37 329 374 

425 790 174 

16287 693 

8 262 590 
487 669 831 

1986 

361 992 044 

230 380 045 

26067 843 

7 036 961 
625 476893 

Noot J - Adminlstratlekosten 
Onder dit hoofd zijn geboekt: 
Personeelskosten 1987 1986 
Salarissen  43169 071 40 405 a3? 
Sociale voorzleningen . . . 10433 129 11 211 127 
Overige  4 369 243 3319099 

57 971 443 54 936 058 
Algemene onkosten .... 9 533 721 10 085 584 

67 505164 65 021 642 

Op 31 december 1987 omvatte het personeel 699 personen (op 
31 december 1986: 678 personen), 
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Noot Κ — Overige baten en lasten 
Het hoofd „Overige baten" omvat; 

boekwinsten op transacties met  
schatkistpapier. Wissels en  
schuldbrieven in portefeuille . . 

andere baten  

1987 1986 

Het hoofd „Overige lasten" omvat: 
koersverliezen op schatkistpapier. 
Wissels en schuldbrieven in por 
tefeuille   
overige lasten:  

22 838100 
5 724 492 

28 562 592 

3 087 992 
166515 

3 254 507 

33 689 402 
5 231 594 

38 920 996 

16430 228 
342 234 

16 772 462 

van artikel 7 van de Statuten, af te boeken van de voorziening 
voor koersschommelingen van de Ecu;  

— het bedrijfsresullaat over het boekjaar 1986 ad 578 765 599,  
toe te voegen aan de aanvullende reserve. 

Ovarzicht van da mutatlaa in da rasarvas an voorzlaning 
gaduranda 1987 

Reservefonds . . 

Aanvullende reserve 

Voorziening voor 
koersscncmmehn· 
gen van de Ecu 

Stand per Verdeiing van het 
31. 12. 1986 saldo van de 

verlies- en  
winsirekening over  

1986 

2ΘΘΟΟΟΟΟΟΟ 

332 206 336 

15725159 
3227 931495 

576 765 599 

- 2314 120 
-I- 576451 479 

Stand per 
31 12 1967 

2 880 000 000 

910971935 

13411 039 
3 804 382 974 

Noot L — Rasarvas an voorziening; bastemming van het saldo 
van da verlies· an vdnstrekenlng 

De Read van Gouverneurs besloot op 15 juni 1987: 

— het koersverschil ad 2 314120, ontstaan door herwaardering 
van het eigen vermögen van de Bank per 31 december 1986.  
voor zover de waarde daan/an niet was aangepast uit hoofde 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van Gouver
neurs voor te stellen het koersverschil ad 16 403 065, ontstaan 
door herwaardering op 31 december 1987 van het eigen vermö
gen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aange
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, over te boeken naar 
de voorziening voor koersschommelingen van de Ecu en het 
bedrijfsresultaat over het boekjaar 1987 ad 632 729 557 toe le  
voegen aan d e aanvullende reserve. 

Accountantsverklaring van Price Waterhouse 

De President van de Europese Investeringsbank 
Luxemburg 

Wij hebben de bijgaande jaarrekeningen van de Europese Inves
teringsbank per 31 december 1987 en 1986 gecontroieerd in 
overeenstemming met internationale controlerichtlijnen. 

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarre
keningen. die zijn opgesteld in overeenstemming met de Interna
tionale Standaarden voor Jaarrekeningen, een getrouw beeld 
geven van de grootte en de samenstelling van het vermögen van 
de Europese Investeringsbank op 31 december 1987 en 1986. en  
van de resultaten over, en van de herkomst en besieding van  
middelen in elk van die jaren, Waarderingsgrondslagen welke 
van bijzonder belang zijn bij het o pmaken van deze jaarrekenin
gen zijn uiieengezet in bijlage E, noo t A. 

De jaarrekeningen waarop onze verklaring betrekking heeft, 
bestaan uit; 
Balans 
Speciale Sectie 
Winst- en verliesrekening 
Overzicht van de herkomst en besteding der middelen 
Overzicht van de kapitaalrekening Bijlage A 
Specificatie van de kredietverlening Bijlage 6 
Overzicht van de opgenomen leningen Bijlage C 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen, verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen Bijlage D 
Noten bij de jaarrekeningen Bijlage E 

Luxemburg. 12 februari 1988 PRICE WATERHOUSE 
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Baiane van de Bank per 31 december 

(miljoen Ecu) 

Activa 

I Verstrekte kredielen (voor eigen rekening) 

I Beschikbare middelen 
Γ] Overige activa 

Passiva 

I Opgenomen leningen 

I Kapilaal, reserves en voorziening 

[] Overige passiva 

groei der verstrekte kredieten 

groei der opgenomen middelen 

1958 59 6Q 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 87 
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Verklaring van het Comité ter contrôle  
van de boekhouding 

Het Comité dat krachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van het règlement van orde van de Europese 
Investeringsbank de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boeken van de Bank controieert, 

— na Inzage van alle boeken en bescheiden waarvan h et Comité het voor de uitoefenlng van zijn mandaat 
nodig oordeelde om kennis te nemen, 

— na kennlsneming van het rapport van Price Waterhouse d. d. 12 februari 1988, 

gezlen het jaarverslag over 1987, de balans en de rekeningen van de Speciale Beetle per 31 december 1987, 
alsmede de verlies- en winstrekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Raad van 
Bewind in zijn vergadering van 26 aprii 1988 zijn vastgesteld, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het règlement van orde, 

verklaart bij deze: 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1987 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 
financlele toestand van de Bank. 

Luxemburg, 16 mei 1988 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

J. BREDSDORFF A. HANSEN J. PINTO RIBEIRO 
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Tabel 10: Kredietverlening in de Gemeenschap in 1987 en van 1983 tot 1987, 
naar e conomische doelstelling (') 

1987 1983—1987 

Totaal Voor eigen  
" ® rekening 

Nieuw 
instrument Totaal Voor eigen Nieuw 

rekening instrument 
Milj. 
Ecu 

Mil], 
% Ecu 

Mil|. 
Ecu 

Milj. 
Ecu % Mil|. Miij. 

Ecu Ecu 

Totaal 7 450,4 7 003,4 447,0 32 677,7 28 572,7 4105,0 

Ragionala ontwikkeling . . . 4 347,2 100,0 4 311,8 35,4 18 131,2 100,0 17 170,2 961,0 
Belgie . . , 37,1 0,9 37,1 — 83,2 0,5 83,2 — 
Denemarken 29,5 0,7 29,5 — 71,5 0.4 71.5 — 
Ouitsland 56,4 1.3 56,4 — 106,8 0,6 106,8 — 
Griekenland 160,2 3.7 160,2 — 1 610,7 8,9 1 454,7 156.0 
Spanje 459,5 10,6 459,5 — 754,1 4,2 754,1 — 
Frankrijk 655,1 15,1 655,1 — 2 713,7 15,0 2 625,6 88.1 
lerland 148,6 3,4 148,6 — 1 063.2 5.9 866,1 195,1 
Italie  1 868.2 43,0 1 846,8 21.4 8 933.4 49.3 8 492,5 440,9 
Nederland 18,0 0,4 18,0 — 40.1 0.2 40,1 — 
Portugal 380,0 8.7 380.0 — 540,4 3.0 540,4 — 
Verenigd Konlnkrijk 534,6 12,3 520,6 14.0 2 214,1 12,2 2 133,2 80,9 

Enarglavoorzlaning 2 226,8 100,0 2 205,0 21,8 11 159,3 100,0 10 410,7 748,6 
Ontginning van energiebronnen in de 
Gemeenschap 667,6 30,0 667,6 — 5 788,2 51,9 5 507,5 280,7 
Waterkracht, geothermie 108.8 4.9 108.8 — 574.5 5.1 574.5 — 
Kernenergie  214.4 9.6 214,4 — 3128.1 28.0 3 128.1 — 
Olle- en gaswinning 325.4 14,6 325.4 — 1895.2 17.0 1 714.2 181.0 
Steenkoof, bruinkool, turf 19.0 0.9 19.0 — 190.4 1.7 90.7 99.7 
Diversificatie van de invoer 695,7 31,2 695,7 1 787.2 16,0 1 593.6 193,6 
Aardgas 255.8 11.5 255.8 — / 126.3 10.1 1 027.3 99,0 
Steenkool 439,9 19.7 — 6ω.9 5.9 566.3 94.6 
Rationeel energieverbruik 863,5 38,8 841,7 21,8 3 583,9 32,1 3 309,6 274,3 

Modamisaring bedrljfaleven 1287,2 100,0 900,1 387,1 5 110,9 100,0 2 510,7 2 600.2 
Geavanceerde lechnologieën  474,1 36,8 474,1 — 1 796,5 35,2 1 738,1 58,4 
Modernisering en omschakeling .... 57.6 4,5 57,6 — 242,7 4,7 223,3 19,4 
Samenwerking van ondernemingen . . 219.9 17,1 219,9 — 400,8 7,8 400,8 — 
Investeringen van he! midden- en klein-
bedrijf 535,6 41,6 148,5 387,1 2 670,9 52,3 148,5 2 522,4 

Milieu — cultureal arfgoed . . . 1 579,2 100,0 1 579,2 — 2 957,9 100,0 2 872,2 85,7 
Luchtvervuiling 470,6 29,8 470.6 — 720.7 24,4 720,7 — 
Water- en bodemvervulling . . . . . 730,9 46,3 730,9 — 1 674,7 56,6 1 589,0 85,7 
Overige . . 368,0 23,3 368,0 — 542,9 18,4 542,9 — 
Cultureel erfgoed 9,7 0,6 9.7 — 19,6 0,7 19,6 — 

Communautaire Infrastructuur . . . 680,8 100,0 678,1 2,7 2 245,2 100,0 2 063,1 182,1 
Vervoer 655,0 96,2 652,3 2.7 1 899,7 84,6 1 793.6 106,1 
Spoorwegen 85.0 12.5 85,0 — 220.3 9.8 220.3 — 
Autowegen 194.5 28.6 194.5 — 1038.1 46.2 934.7 103.4 
Scheepvaart 20.4 3.0 20.4 — 75.9 3.4 75.9 — 
Luchtvaart 307.8 45.2 307.8 — 509.4 22.7 509.4 — 
Vervoersœntra  47.3 6.9 44.6 2.7 56.0 2.5 53.3 2.7 
Telecommunicatie 25,8 3,8 25,8 — 308,1 13,7 232.1 76.0 
Overige infrastructuur — — — — 37,4 1.7 37,4 — 

(1) Sommige projecten beantwoorden aan meerdere doelstellingen tegeli|kedl|d : de verschillende rubneken kunnnen dus met bij worden opgeteld. 
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Tabel 11 ; Kredietverlening in de Gemeenschap In 1987 en van 1983 tot 1987, 
near sector 

1987 1983—1987 

T^taat Voor eigen Nieuw Tnlaal Voor eigen Nieuw 
1 V/kCtGr rekening instrument 1 kJiOiO* rekening instrument 

Mil|. Ecu "h M>l| Ecu Mil). Ecu Mil) Ecu % Mil). Ecu Milj. Ecu 

Energie  1 949,7 26.2 1927,9 21,8 10 587,6 32,4 9 938,1 649,5 

Produktie  1 129,3 15,2 1129,3 — 6 094,6 18,7 5 853,9 240,9 
Kernenergie  214,4 2.9 214,4 — 3 044,4 9.3 3 044.4 — 
Traditionele thermische centrales . . . 320,3 4.3 320,3 — 645,1 2.0 493,8 151.3 
Waterkrachlcentrales  140,0 1.9 140,0 — 762,7 2.3 716,1 46.6 
Geothermische centrales en alternatieve 
energiebronnen  13,3 0.2 13,3 — 188,4 0.6 188.4 — 
Warmte/krachtcentrales  145,5 2.0 145,5 — 258,3 0.8 258,3 — 
Gas- en oliewinning  276,8 3.7 276,8 — 1 101,1 3.4 1 101,1 — 
Vaste brandstoffen  19,0 0.3 19,0 — 94.8 0.3 51,8 43.0 
Transport en opslag  265,5 3,6 265,5 — 1 815,9 5,6 1 618,6 197,3 
Elektriciteit  76,5 1.0 76,5 — 720,7 2.2 720,7 — 
Gas en ohe .   189,0 2,5 189,0 — 1 095,2 3.4 897,9 197,3 
Distributle  493,0 6,6 493,0 — 1685,7 5,2 1 568,4 117,3 
Elektriciteit  136,8 1,8 136,8 — 272,2 0,8 272,2 — 
Aardgas  115,4 1.5 115,4 — 825,1 2.5 742,4 82,7 
Wärmte  240,8 3,2 240,8 — 588,4 1,8 553,8 34,6 
Globale kredleten  62,0 0,8 40,2 21.8 991,2 3,0 897,2 94,0 

infrastructuur  2 944,3 39,5 2 906,2 38,1 12 190,1 37,3 11 260,6 929,5 

Verblndlngen  1 616,8 21.7 1578,7 38,1 7 622,2 23,3 7 226,1 396,1 
Vervoer  1 247,9 16.7 1 209,8 38.1 4 853.8 14,9 4 589,5 264.3 
Spoorwegen  149A 2.0 114,0 35A 813,2 2.5 670,0 143,2 
Autowegen  600,3 8.1 600,3 — 2913,3 8,9 2 794,9 118,4 
Scheepvaart  82,3 1.1 82.3 — 208,7 0,6 208,7 — 
Luchtvaart  351,9 4.7 351,9 — 835,5 2.6 835,5 — 
Stadsvervoer  16,7 0.2 16,7 — 27,1 0,1 27,1 — 
Vervoerscentra  47,3 0.6 44.6 2.7 56,0 0.2 53,3 2.7 
Telecommunicatie  368.9 5.0 368,9 — 2 768,4 8.5 2 636.6 131,8 
Traditionele apparatuur  358,9 4.8 358,9 — 2 474,4 7.6 2401,0 73.4 
Satellieten en volgstations  10,0 0.1 10.0 — 294,0 0.9 235,6 58,4 
WateφΓOjecten (watervoorzlening en 
afvalwaterzulvering) 729,8 9,8 729,8 — 2 073,3 6.3 1 987,6 85.7 
Overige Infrastructuur  268,6 3,6 268,6 — 1 510,3 4,6 1 094,1 416.2 
Overheidsgebouwen  18,3 0.2 18,3 — 221,4 0.7 55,7 165,7 
Woningbouw  — — — — 226,9 0.7 127.0 99,9 
Land- en bosbouwvoorzieningen . . . 47,4 0.6 47,4 — 288,9 0.9 241,6 47,3 
Samengesteide projecten  202,9 2,7 202,9 — 773,1 2,4 669.8 103,3 
Globale kredleten  329,0 4,4 329,0 — 984,3 3.0 952,8 31,5 
Industrie, diensten, landbouw .... 2 556,4 34,3 2 169,3 387,1 9 900,1 30,3 7 374,0 2 526,1 
Industrie  894,0 12,0 894,0 — 3 182,2 9.7 3 178,5 3,7 
Mijnbouw  180,0 2.4 180,0 — 195,7 0,6 195,7 — 
Metallurgie  35,5 0.5 35,5 — 68,0 0.2 68.0 — 
Bouwmaterialen  29,2 0.4 29,2 — 50,2 0,2 50,2 — 
Houtindustrie  6,1 0.1 6.1 — 6.1 6,1 — 
Glas en aardewerk  24,4 0.3 24,4 — 98,7 0.3 98.7 — 
Chemische Industrie  155,2 2.1 1552 — 607.8 1.9 607.8 — 
Metaal- en machine-industrie  111,6 1,5 111,6 — 398,6 1,2 398.6 — 
Automobielindustrie en produktie van 
Iransportmaterieel  86,8 1,2 86,8 — 787,0 2,4 787.0 — 
Elektronische en elektrotechnische 
industrie  188,1 2,5 188.1 — 615,6 1.9 615,6 
Voedingsmiddelen  15,9 0.2 15,9 — 109,2 0.3 109,2 — 
Textiel en leer  — — — — 59.1 0.2 59,1 — 
Papierpulp, papier en drukkerij .... 27.4 0.4 27.4 — 100,6 0.3 100.6 — 
Rubber en kunststof verwerkende 
industrie  
Overige verwerkende industrie . . 
Bouwnijnverheid  
Diensten  
Toerisme  
Onderzoek en onîwikkeling . . .  
Recycling en verwerking van afvallen 
Diensten aan bedrijven en overheden 
Landbouw, bosbouw, visserij 
Globale kredleten  

33,8 0.5 

40.4 
25,0 
2,0 
4,8 
8.6 
2.7 

1 619,4 

0.5 
0.3 

0.1 
0.1 

21.7 

33,8 

40,4 
25,0 
2,0 
4,8 
8.6 
2.7 

1232,3 387,1 

67,5 
3.2 

14,9 
154,1 

59.7 
23.8 

4,8 
65,8 
8,1 

6 555,7 

0.2 

0.5 
0,2 
0.1 

0.2 

20,1 

67,5 
3,2 

11,2 
154,1 

59.7 
23.8 

4.8 
65,8 
8,1 

4 033,3 

3,7 

2 522,4 
Totaal 7 450,4 100.0 7 003,4 447,0 32 677,7 100,0 28 572.7 4 105,0 
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label 12; Toewijzlngen ult globale kredieten in de Gemeenschap In 1987 en van 1983 tot 1987 

Tabe! 12.1: Ove rzlcht 

1987 1983—1987 

Totaal Voor eigen rekenmg Nieuw instrument Toiaai Voor eigen rekening Nieuw instrument 

Milj. Mil). Milj. Milj. Mil|. Milj. 
Aantal Ecu Aantai Ecu Aantai Ecu Aantai Ecu Aantai Ecu Aantai Ecu 

Regionale ontwikkeling . . 1 911 656,0 1 911 656,0 11 659 3 517,4 11 656 3 488,9 3 28,5 
Energlevoorziening .... 90 125,7 90 125,7 — — 1 183 1 072,9 956 993,9 227 79,0 
Geavanceerde technologieën 9 25,1 9 25,1 — — 35 113,6 35 113,6 — — 
Midden- en kleinbedriif . . 981 294,9 57 10,0 924 284,9 9 232 2 421,7 90 22,6 9 142 2 399,1 
Milieu 44 74,0 44 74,0 — — 59 110,7 59 110,7 — — 

Totaal 3 035 1175,7 2111 890,8 924 284,9 22168 7 236,3 12 796 4 729,7 9 372 2 506,6 
waarvan: industrie .... 2 871 985,3 1 947 700,4 924 284,9 19 877 6 003,4 10 704 3 587,5 9173 2 415,9 

infrastructuur . . 164 190,4 164 190,4 — — 2 291 1 232,9 2 092 1 142,2 199 90,7 

label 12.2: Toe wiizingen u lt globale kredieten In de Gemeenschap v oor de energievoorzienlng, geavanceerde tech noiogleen, het 
midden- en kleinbedrljf en het milieu 

1987 1983—1987 

Voof eigen rekemng Nieuw instrument Voor eigen rekening Nieuw instrument 

Milj. Mil). Mil]. Mil). 
Aantai Ecu Aanial Ecu Aantal Ecu Aantai Ecu 

ENERGIEVOORZIENING 
Denemarken , . — — — — 2 4.9 — — 
Duitsland . . 5 15,3 — — 7 23,4 — — 
Griekenland , . — — — — 2 0.3 — — 
Frankrijk . . 3 10,9 — — 261 187,8 167 36,4 
Italie  . . 80 96,7 — — 682 774,6 60 42,6 
Portugal . . 2 2.9 — — 2 2,9 — — 

Totaal 90 125,7 — 956 993,9 227 79.0 
waarvan: In dustrie . . 40 63,9 — — 504 473,1 34 17,7 

inlrastructuur . . 50 61,8 — — 452 520,8 193 61,3 

MODERNISERING BEDRIJFSLEVEN 
Qaavancaarda technolcgiaën 
Frankrijk — — — — 8 29,2 — — 
Italie  9 25,1 ^— — 27 84,4 — — 
Midden- an klelnbedrljf 
Denemarken — — — — — — 381 111,0 
Griekenland . — — 9 1.0 — — 55 20,0 
Spanje . , , 50 7.0 175 62,7 50 7.0 185 66,6 
Frankrijk 7 3.0 498 76,8 40 15,6 5 564 884,3 
Italie  — — 236 140,9 — — 2712 1 273,6 
Portugal , . — — 6 3.5 — — 6 3.5 
Verenigd Koninkrjjk . . — — — — — — 239 40,1 

Totaal 66 35.1 924 284,9 125 136,2 9142 2 399,1 

MILIEU 
Dultstand . . 15 49,4 — — 24 72,8 — — 
italië  28 22,6 — — 34 36,0 — — 
Portugal . . 1 1.9 — — 1 1.9 — — 

Totaal 44 74,0 59 110,7 
waarvan: In dustrie 28 22,9 — — 34 36,3 — — 

infrastructuur 16 51,1 — — 25 74,4 — — 
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Tabel 12.3: Τ< ,zingen ult glc 
regionale ontwikkeiing 

kredleten voor eigen rekening van de Bank in de Gemeenschap ten <oeve van de 

1987 1983—19Θ7 

Industrie Infrastructuur Industrie Infrastrucluur 

Aantal 
Milj. 
Ecu Aantal 

Mill. 
Ecu Aantal 

Mil]. 
Ecu 

Milj. 
Aantal Ecu 

Denemarken 46 5^ 
Ten oosten de Grote Belt — — 
Ten westen van de Grote Belt .... 46 5.2 
Grìekeniand 89 26^ 
Ipiros 9 2,0 
Krili 15 1.3 
Makedonia (cost) 6 1,0 
Makedonia (midden en west) 16 2.2 
Nissoi Egeou (cost) 6 0.2 
Peleponissos-Sterea (west) 16 4,5 
Sterea(oost) 10 5.4 
Thessalia 7 2,1 
Thraki 3 3.7 
Overige 1 3.8 
Spanje(^) 96 19,8 
Andalucia 23 6.1 
Asturias 8 4.2 
Aragon — — 
Canarias 11 1.3 
Castina la Mancha 11 2.2 
Castina Leon 15 1.3 
Extramadura 1 0.2 
Galicia 10 1.5 
Murcia 9 1.9 
Pais Vasco 7 0.9 
Valencia 1 0,2 
Frankrijk 260 72,3 
Alsace — — 
Aquitaine 3 0,9 
Auvergne 12 1.3 
Basse-Normandie ........ 23 4.9 
Bourgogne 20 5.9 
Bretagne 42 18.6 
Centre 2 0.3 
Champagne-Ardenne 12 2.9 
Corse 14 7.5 
Franche-Comté 7 1.0 
Haute-Normandie 14 3.6 
Languedoc-Roussillon — — 
Limousin 7 0.8 
Lorraine 4 1,5 
Midi-Pyrénées — — 
Nord-Pas de Calais 8 3.4 
Pays de la Loire 39 5.7 
Picardie 21 5.7 
Poitou-Charentes 25 6.0 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 7 2.3 
Rhône-Alpes — — 
ierland 62 7,1 
Italie 1210 427,1 
Abruzzi 74 25,9 
Basilicata 29 5.6 
Calabria . . . . ' 53 10.0 
Campania 228 97,9 
Friuli-Venezia Giulia 20 14.0 
Lazio 48 28.1 
Liguria 11 5.2 
Marche 114 33,0 
Molise 14 2.2 
Puglia 158 35.6 
Sardegna 122 40.6 
Sicilia . . . 158 31.5 
Toscana 43 16.3 
Trentino-Alto Adige 97 62.1 
Umbria 24 8.4 
Veneto 17 10,7 
Portugal (1) SO 20,8 
Alentejo 1 0.2 
Centro 22 6.6 
Lisboa e Vale do Tejo 4 1,8 
Madeira 1 0.4 
None 22 11,8 
Verenigd Koninkrìjk — — 
East Midlands — — 
North — — 
Northern Ireland — — 
North-West — — 
Scotland — — 
South-West — — 
Wales — — 
West Midlands — — 
Yorkshire & Humberside — — 
Totaal 1813 578,5 
Ο Alleen loewijzingen sinds de loetreding. 

1 

3 

80 

4 
1 

53 
14 

1 
1 

12 
7 

11.1 

3.4 

7.7 
0,7 

0.1 

0.6 

58,5 

2.5 
0.9 

3.3 

0.2 
0.1 

45.0 
5.1 

0.4 
1.0 

7,2 
2.0 

0.5 

0.6 

4.0 
0.1 

149 
11 
138 
414 
29 
37 
29 
77 
21 
75 
73 
40 
21 
12 

137 
38 
8 
1 
13 
16 
24 
1 
19 
9 
7 
1 

3116 
18 
284 
227 
133 
22 
492 
27 
32 
70 
17 
44 
214 
149 
126 
236 
212 
348 
66 
241 
52 
106 
251 

5 755 
353 
163 
343 
965 
65 
318 
11 

567 
66 
644 
642 
624 
321 
359 
241 
73 
52 

1 
23 
4 
1 

23 
167 

21 
17 
24 
32 
25 
11 
15 
9 

13 

28,0 
1.8 

26.2 
223.3 

7.8 
15.8 
10.5 
37,5 

8.0 
26.0 
31.3 
21.0 
10.3 
55.1 
36.2 
13.5 

4.2 
0.4 
1.8 
3.7 
3.7 
0.2 
5.7 
1.9 
0.9 
0.2 

541.7 
2.5 

42.7 
33.0 
23.4 
6.0 

108.8 
4.0 
5.0 

10.4 
2.0 
8.9 

38.7 
19.1 
22.6 
32.6 
49.5 
56.4 
15.4 
41.9 

7.9 
10.9 
29,1 

1 975,4 
139.5 

24.0 
73.6 

411,3 
46.4 

188.3 
5.2 

164.6 
26.4 

161.2 
152.8 
140.0 
109.3 
216.1 
84.1 
32.6 
22.3 

0.2 
7.1 
1.8 
0,4 

12.8 
85.9 

9.0 
17.7 
18.5 
7.3 

12,3 
7.2 
5.4 
5,4 
3.1 

1 
23 
7 

190 
219 
18 

168 
1 
9 

57 
2 

27 
130 
68 
24 

291 
147 
88 
21 
5 
1 

89 
2 

30 
21 
2 

38,9 

31.2 

7.7 
29,9 
10,8 

0.1 

5.1 
2.8 
4.4 
4.9 
1.8 

1555 457,5 

70.7 
48.3 
10.0 

54.4 
1.3 
3,1 
8.0 
0.7 
9.9 

36,9 
12.9 
10,9 
52.2 
74.1 
36,9 

3.8 
3.1 
1.0 

19.3 
0,7 

20,0 
8.1 
2.7 

0.4 

0.1 
0,6 
4.0 
4.0 
0.1 

98 77,5 10 041 2 941,9 1615 547,0 
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Tabel 124: Toewijzingen uit globale kredleten near a ector 

1967 1983—1967 

Totaal Totaal Voor eigen  
rekening 

Nieuw 
mstrument 

Aanial 
Mil) 
Ecu Aantal 

Milj. 
Ecu % Milj 

Ecu 
Mil). 
Ecu 

Energie  60 76,4 470 537,1 7,4 529,2 7,9 

Produktie  . . 18 19,3 138 115,3 1,6 112,3 3.0 
Bektriciteit  . . 11 5,2 103 53,2 0.7 50.2 3.0 
Wärmte  . . 1 0.1 13 24,2 0.3 24.2 — 
Gas en ohe   . . 4 13.6 20 37,5 0.5 37.5 — 
Vaste brandstoffen  . . 2 0.4 2 0.4 0.4 — 
Transport en distribütie  . . 42 57,1 ,33? 421,8 5,8 416,9 4,9 
Elektriciteit  . . 3 4.2 33 25.5 0.4 25.5 — 
Gas en ohe   . . 35 34.6 35 123.0 1.7 118.5 4.5 
Wärmte  . . 4 18,3 264 273.3 3.8 272.9 0.4 

Infrastructuur  104 114,0 1 821 695,8 9,6 613,0 82,8 

Vervoer  77 45,7 1 501 425,0 5,9 420,8 4.2 
Spoorwegen  1 0.7 8 8.9 0.1 8.9 — 
Autowegen  . . 61 30.3 1 447 383.9 5.3 379,7 4,2 
Scheepvaart . . 11 6.5 39 21.5 0.3 21,5 — 
Luchtvaart . . 1 1.7 4 4.2 0.1 4.2 — 
Stadsvervoer . . 3 6.5 3 6.5 0,1 6.5 — 
Waterprojecten (watervoorzlenlng en 
afvalwalerzuivering) 21 49,6 88 155,9 2,2 131,1 24,8 
Overige infrastructuur  6 18,7 232 114,9 1,6 61,2 53,7 
Overheidsgebouwen . . 1 0.1 181 46.7 0.6 2.5 44,2 
Land- en bosbouvwoorzieningen 1 0.6 27 53.6 0.7 53.6 — 
Samengestelde projecten 4 18.0 14 5.2 0.1 5,2 0.1 
Woningbouw . . — — 10 9.4 0.1 — 9.4 

Induatrle, dienaten, landbouw 2871 965,3 19877 6 003,4 83,0 3 587,5 2 415,9 

Industrie 
Mijnbouw 
Metallurgie  
Bouwmaterialen 
Houtindustrie 
Glas en aardewerk 
Chemische industrie  
Metaal- en machine-industrie  
Automobielindustrie en produktie van 
transportmaterieei  
Elektronische en elektrotechnische industrie 
Voedingsmiddelen  
Textiel en leer  
Papierpuip. papier en drukkerij  
Rubber en kunststof verwerkende industrie 
Overige verwerkende industrie  
Bouwnijverheid . . 
Diensten .... 
Toerisme .... 
Overige diensten . . 
Recycling van afvallen 
Landbouw, bosbouw, vlsserij 

2 294 
39 
20 

133 
147 
51 

118 
350 

93 
94 

354 
192 
162 
108 
48 

385 
513 
256 
244 

13 
64 

757,7 
7.7 

13.9 
43.8 
29.2 
23.3 
89,7 
91.4 

28.4 
30.7 

163.4 
57.4 
79.9 
37,6 
16,2 
45.2 

208,3 
90.8 

103.3 
14.2 
19.3 

16 820 
390 
155 
996 

1395 
385 
801 

3566 

615 
πο 

2219 
1 18 8 
1362 

944 
463 

1571 
2 735 
1262 
1350 

123 
322 

5 034,6 
73,5 
99.9 

342.1 
298.3 
214.3 
453.5 
879.7 

219.4 
268.8 
850.6 
378.0 
385.9 
291.7 
104.6 
174.4 
820,4 
427.4 
358.0 
35.0 

148.5 

69,6 
1.0 
1.4 
4.7 
4.1 
3.0 
6.3 

12.2 

3.0 
3.7 

11.8 
5.2 
5.3 
4.0 
1.4 
2.4 

11.3 
5.9 
4.9 
0.5 
2.1 

2 814,3 
54.7 
68.3 

259.1 
151.0 
116.2 
300.3 
403.1 

138.9 
157,6 
520.2 
155.6 
175.3 
164,1 
54,0 
95.8 

630,9 
389.8 
219.8 
21.4 

142.4 

2 220,3 
18.8 
31.5 
83.0 

147.3 
96.2 

153,2 
476,6 

80.5 
111.2 
330.4 
222.3 
210.6 
127.5 
50.6 
78.6 

189,5 
37.6 

138.2 
13.7 
6.1 

Totaal 3 035 1175,7 22 168 7 236.3 100,0 4 729,7 2 506,6 
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label 13: Kredietverlening in de Middellandse-Zeelanden van 1963 tot 1987 

Tabe! 13.1: Onderverdeeld near land 

Totaal 

Mill. 
Ecu 

Voor eigen  
rekening 

Begrotings-
middelen 

Mill. 
Ecu 

Milj 
Ecu 

Landen die zl|n toegetreden tot de Gemeenschap (^) 

Spanje 
Griekenland 
Portugal ... 

550,0 
351,4 
725,0 

14.6 
9.3 

19.3 

550,0 
341.4 
725,0 

10.0 

Overlge, noordelljke Middellandse-Zeelanden 
Turkije 
Joegoslavië  

734,2 
310,0 

19.5 
8.2 

115,0 
310.0 

619,2 

Maghreb-landen 
Algerije . . . 
Marokko . . . 
Tunesië . . . 

177,0 
165,0 
153,5 

4,7 
4.4 
4.1 

177,0 
146,0 
119,0 

19,0 
34,6 

Machrak-landen 
Egypte . . .  
Jordanië . . .  
Libanon . . .  
Syrie ... 

241.0 
62,3 
40,0 

101,5 

6.4 
1.7 
1.1 
2.7 

238,0 
55,0 
40,0 
98,0 

3,0 
7,3 

3.5 

Overige landen 
Cyprus . . . 
Israël . . 
Malta . . . . 

58,0 
70.0 
24.0 

1.5 
1.9 
0,6 

48,0 
70,0 
16,0 

10,0 

8,0 

Totaal 3 762,9 100,0 3 046,4 714,5 

(I) Kredietverlening v6ör de toetreding van deze land m. 
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Tabel 13.2; Onderverdeeld naar sector 

Toewijzingen uti 
Totaai glo&ale kredielen 

M)l|. Mil]. 
Ecu % Aantai Ecu 

Energie  1096,2 29,1 9 8,7 

Produktle 858,0 22,8 8 8.5 
Tradilionele thermische centrales 469.0 12.5 — 
Waterkrachtcentrales 341,0 9.1 3 2.3 
Alternatieve energiebronnen — — 1 0.5 
Gas- en oHewlnning 48.0 1.3 — — 
Vaste brandstoffen — — 4 5.7 
Transport en opslag 238,3 6,3 1 0,2 
Elektriciteit 223.3 5.9 1 0,2 
Aardgas en aardolie 15.0 0.4 

Infrastructuur . 1450,β 38,6 81 76,9 
Verbindingen 1 034.5 27,5 29 14,8 
Vervoer 1 021.5 27,1 29 14.8 
Spoorwegen 280.2 7,4 — — 
Autowegen 497,2 13,2 29 14,8 
Scheepvaart 189,5 5.0 — — 
Luchtvaart 54,7 1.5 — — 
Telecommunicatie , . . . 13,0 0.3 — — 
WateφΓOjecten (Watervoorziening en afvalwaterzuivering) 94,5 2.5 16 19.4 
Diverse infrastructuur 238,8 6.3 36 42,7 
Overheidsgebouwen 11 2,1 
Land- en bosbouwvoorzieningen . . 221,8 5.9 — — 
Samengestelde infrastructuur 17,0 0.5 25 40,7 
Globale kredleten 83,0 2,2 — — 
Industrie, landbouw, dlensten . . 1 215,9 32,3 2 074 755,9 

Industrie 316,3 8,4 1255 642,6 
Mijnbouw — — 55 23,6 
Metallurgie  , , . . 34,4 0.9 23 14,1 
Bouwmaterialen .... 93,4 2.5 117 73,8 
Houtindustrie . . . . 1,8 113 47,4 
Glas- en aardewerk .... 5.2 0,1 54 42,8 
Chemische Industrie .... 70.0 1,9 100 59,9 
Metaal- en machine-Industrie .... — — 181 89,8 
Produktie van transpo rtmaterieel .... — — 52 18,5 
Elektronische en elektrotechnische industrie  .... 5.2 0,1 53 26,8 
Voedingsmiddelen .... 2.5 0,1 230 110.4 
Textiel en leer . . . . 5.1 0.1 100 48,6 
Papierpulp, papier en drukkerij .... 77,7 2.1 59 29.2 
Rubber en kunststof verwerkende Industrie .... 0,5 79 34.2 
Overige venwerkende industrie  — — 13 3.5 
Bouwnijverheid .... 20,5 0,5 26 19,8 
Landbouw, bosbouw, visserlj . 84,1 2,2 701 58,4 
Diensten  . . 3,0 0.1 118 54,9 
Toerisme . . — — 65 43,2 
Overige diensten .... — — 53 11,7 
Recycling van afvallen .... 3,0 0.1 — — 
Globale kredieten . . 812,5 21,6 — — 
Totaai .... 3 762,9 100,0 2164 841,5 
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Jabel 14: Kredìetverlening in de landen in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-ianden) en de 
landen en gebieden overzee (L.G.O) van 1976 tot 1987 (overeenkomsten van Lomé) 

Jabel 14.1 : Onderverdeeid naar land 
(mil). Ecu) 

Totaal Voor eigen rekening ßegcotingsmiddelen 

Toiaai Lomé 1 + II Lomé III Totaai Lomé 1 + II Lomé III Toiaai Lomé 1 + H Lomé III 

AFRIKA  1 607,34 1 133,84 473,5 1058,1 812,5 245,6 549,24 321,34 227,9 
West-Afrika  637.6 460.2 177.4 436.7 348,6 88,1 200.9 111,6 89,3 
Ivoorkust  145.1 104,0 41.1 139,7 98.6 41,1 5,4 5.4 — 
Nigeria  120.0 90,0 30,0 120,0 90,0 30.0 — 
Senegal  71.6 46,1 25.5 33,0 33,0 — 38,6 13.1 25.5 
Ghana  58,3 34,3 24,0 33.0 16,0 17.0 25,3 18,3 7.0 
Mauritanie  47.0 32.0 15,0 25,0 25.0 — 22,0 7.0 15.0 
Regionaal  37.8 16,8 21.0 5.0 5.0 — 32.8 11.8 21.0 
Niger  31.2 16.9 14.3 16,0 16,0 — 15.2 0.9 14,3 
Jogo  28.4 28.4 — 20,7 20.7 — 7,7 7.7 — 
Benin  24,8 18.3 6.5 13,5 13.5 — 11,3 4.8 6,5 
Burkina Faso .... 22.9 22,9 — 8.0 8.0 — 14,9 14.9 
Guinee  15.1 15.1 — 11.9 11.9 — 3,2 3.2 — 
Liberia  14,0 14.0 — 10,9 10.9 — 3,1 3.1 — 
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 .... 329.24 260,14 69.1 241,0 191,0 50,0 88.24 69.14 19.1 
Kameroen  133,3 133.3 — 128.3 128,3 — 5,0 5,0 
Zaire  75.8 25.8 50.0 50,0 — 50.0 25,8 25,8 
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 
Jsjaad  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  3.6 3.6 — 2.6 2.6 — 1.0 1.0 — 
Sao Jomé en Principe 2,14 0,04 2.1 — — — 2,14 0.04 2,1 
Oost-Afrika  274,6 182,3 92,5 135,9 102,9 33,0 138.9 79,4 59,5 
Kenya  135,2 100.7 34.5 124.9 97.9 21.0 10,3 2,8 7,5 
Etiopië  34.0 13.0 21,0 — — — 34,0 13.0 21,0 
Janzania  30.7 23.7 7.0 5.0 5.0 — 25,7 18,7 7,0 
Sudan  25.5 16.5 9.0 — — 25,5 16.5 9.0 
Somalia  22.8 9.8 13,0 — — — 22,8 9.8 13,0 
Uganda  12,3 10,3 2.0 — — — 12,3 10.3 2,0 
Regionaal  6.5 0.5 6.0 6.0 — 6.0 0,5 0.5 — 
Seychellen  4.6 4.6 — — — — 4,6 4.6 — 
Djibouti  3.2 3.2 — — — — 3,2 3.2 — 
Zuidelijk Afrika . . . . 365,7 231.2 134,5 244,5 170,0 74,5 121,2 61,2 60,0 
Zimbabwe  72.4 40,4 32.0 67,0 35,0 32.0 5,4 5.4 — 
Zambia  57.6 47,4 10,2 42,0 42,0 — 15,6 5,4 10,2 
Botswana  53.3 37.3 16,0 46,5 35,5 11.0 6,8 1.8 5.0 
Malawi  49.5 39,0 10,5 28,5 22,0 6.5 21,0 17.0 4,0 
Mauritius  48.5 17.0 31.5 41,5 16,5 25,0 7,0 0,5 6.5 
Madagaskar  42.4 23,6 18.8 — — 42,4 23,6 18.8 
Swaziland  23.2 20.2 3.0 19,0 19.0 — 4.2 1.2 3.0 
Lesotho  9.6 6.1 3,5 — — — 9.6 6.1 3.5 
Angola  4.0 — 4.0 — — — 4,0 — 4.0 
Mozambique .... 3.0 — 3.0 — — — 3,0 — 3.0 
Comoren  2.2 0.2 2.0 — — — 2.2 0.2 2.0 
CARIBISCH GEBIED 143,3 94,8 48,5 106,5 68,1 38,4 36,8 26,7 10,1 
Jrinidad en Tobago . . 42.0 42.0 — 42.0 42,0 — — — 
Jamaica 24.3 9.0 15,3 19.3 4.0 15,3 5,0 5.0 — 
Bahama's 17,6 — 17.6 17,6 — 17,6 — — — 
Barbados  17.1 17.1 — 17.1 17,1 — — — — 
Guyana  7.2 7.2 — — — 7.2 7.2 
Sint Lucia  6.2 1.2 5.0 3.0 — 3.0 3.2 1.2 2,0 
Belize  6.1 2.6 3.5 4,5 2.0 2.5 1.6 0,6 1.0 
Dominica  4.8 1.0 3.8 — 4.8 1.0 3.8 
Suriname  4.3 4.3 — — — — 4,3 4.3 — 
Grenada  4.2 2.4 1.8 — — 4.2 2.4 1.8 
Regionaal  4,0 4.0 — 3.0 3.0 — 1,0 1.0 
Sint Vincent en de 
Grenadinen  3.0 3.0 — — — — 3,0 3.0 — 
Sint Kitts en Nevis . . 2.5 1.0 1.5 — — — 2,5 1.0 1.5 
STILLE OCEAAN . . . 162,7 139,7 23,0 127,4 106,9 20.5 35,3 32,8 2.5 
Papua-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 
Tonga  3.8 2.3 1.5 — — — 3.8 2.3 1,5 
Westsamoa  3.3 3.3 — — — — 3,3 3,3 
Vanuatu  3.0 3.0 — — — — 3,0 3,0 — 
Kiribati 0.2 0.2 — — — — 0,2 0.2 — 
Solomoneilanden . . . 0.2 0.2 — — — — 0,2 0,2 — 
Tuvalu  0.1 0,1 — — — — 0,1 0.1 — 
A.C.S.-ianden totaal . 1913,34 1368,34 545,0 1 292,0 987,5 304,5 621,34 380,84 240,5 
L.G.0  36,5 28,1 8,4 29,4 22,0 7.4 7,1 6.1 1.0 

Totaal generaai 1 949,8 1396,4 553,4 1 321,4 1 009,5 311,9 628,4 386,9 241,5 
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Kredietverlenìng in de landen in Afrika, het Carlbische gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de landen en  
gebieden overzee (LG.O.) van 1976 tot 1987 (overeenkomsten van Lomé)  
label 14 2; Onderverdeeld naar sector 

Lomé III Lomé I en II 

Totaal 
Toewijzingen uit 

globale kredietan Totaal 
Toawijzingen uil 

globale kredleten 

Milj. 
Ecu % Aanlal 

Mil|. 
Ecu 

Milj. 
Ecu % Aantal 

Mit]. 
Ecu 

Energie  130,1 23,5 378,5 27,1 6 2.8 

Produktie  77,8 14,1 309,5 22,2 5 2.2 
Traditionele thermische centrales  44.0 8.0 98,1 7.0 3 1.8 
Waterkrachtcentrales  33,8 6,1 169,9 12.2 2 0,3 
Geothermische centrales  — — 9,0 0,6 — — 
Gas- en oliewinning  — — 32,5 2,3 — — 
Transport en distiibutie  52,3 9.5 69,0 4.9 1 0,6 
Elektriciteitsleidingen  34,3 6,2 69,0 4,9 — — 
Stroomdistributie  18,0 3.3 — — 1 0.6 

Infrastructuur  97,8 17.7 121,9 8.7 2 1.6 

Verblndingen  54,3 9.8 90,3 6.5 2 1,6 
Vervoer  11.3 2.0 27.2 1.9 1 0.6 
Spoorwegen  — — 10.0 0.7 — — 
Scheepvaart  11.3 2.0 17.2 12 ; 0.6 
Teiecommunlcatie  43,0 7.8 63.1 4.5 1 1.0 
Watβφrojecten (watervoorziening en afvalwater-
zuiverlng)  43,5 7.9 31,6 2.3 — — 

Industrie, landbouw, dlensten  325,5 58,8 61 13,3 896,1 64,2 527 217,0 

Industrie  187,0 33,8 32 6,2 564,7 40,4 429 192,8 
Mijnbouw  81,0 14,6 — — 149,7 10.7 13 8.0 
Metallurgie  — — — — 31.5 2,3 9 4.0 
Bouwmaterialen  4,0 0,7 1 0.6 59,3 4.2 15 6.3 
Houtindustrie  4.5 0,8 1 0.1 25,2 1.8 34 12.4 
Glas en aardewerk  — — — — 4.0 0.3 9 5.7 
Chemische industrie . . . 14.0 2.5 4 0.3 54.5 3.9 26 15,3 
Metaal- en machine-industrie  — — 2 0.1 0.5 28 10.2 
Produktie van transportmaterieel  — — 3 02 7.3 0.5 13 4.7 
Elektronische en elektrotechnische industrie . . . — — — — — — 10 4,5 
Voedingsmiddelen  35,6 6.4 10 1,8 165,3 11.8 110 52,4 
Texllel en leer  43,4 7,8 3 0.5 42,9 3.1 57 19,8 
Papierpulp. papier en drukkerij  4,5 0.8 1 0.1 — — 40 19,9 
Rubber en kunslstof verwerkende industrie . . . — — 2 0.7 24,6 1.8 43 22,5 
Overige verwerkende industrie  — — — — — — 8 1,9 
Bouwnijverheid  — — 5 1.6 — — 14 5,2 
Landbouw, bosbouw, visserl)  — — — — 7 3.8 
Diensten  3,5 0.6 29 7,1 40,2 2,9 91 20,4 
Toehsme  — — 25 6.4 19,3 1,4 61 17,5 
Overige diensten  3,5 0,6 4 0.7 20.9 1.5 30 3,0 
Globale kredleten  126,0 22,8 — — 267,8 19,2 — — 
Ontwikkeilngsbanken  9.1 1,6 — — 23,3 1,7 — — 

Totaal  553,4 100,0 61 13,3 1 396,4 100,0 535 221,4 
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1958-1987: 
Dertig jaar Europese Investeringsbank 

De kredietverlening van de Bank is gestagen van circa 500 miljoen per jaar in 1972, aan de vooravond van de  
eerste uitbreiding van de Gemeenschap, tot meer dan 7,5 miljard. De omvang van deze stijging blijft eveneens 
aanzienlljk indien uitgedrukt in constante prijzen, hoewel het stijgingstempo de laatste jaren enigzins is terug-
gelopen, zoals blijkt uit de grafiek hieronder. 

8 000 

7 000 

6 000 

5 000 

4000 

3 000 

2 000 

1 000 

0 -

In lopende prijzen 
in de Gemeenschap 

Voor eigen rekening 

Uit het nieu we 
nstrument 

Buiten de Gemeenschap 

Voor eigen rekening 

In prijzen van 19 87 

^^^^"Totaal kredietverlening 

Uit 
begrotingsmiddelen 

label 15: Kredietverlening van 1959 tot 1987 
(milj. Ecu) 

Binnen de Gemeenschap Buiten de Gemeenschap 

Kredielen m opdracht 
Totaal Voor eigen rekening en garanties Niew instrument Voor eigen rekening Uit begrotingsmiddelen 

1959-1982 25 674,4 20 049.0 524,5 1 805,6 2 320.3 975,0 
(gemiddeid 
per /aar) 1069.8 835,4 21,9 75,2 96. Ζ 40.6 
1983 5 921,7 4 145,9 97,6 1 199,6 426,0 52.7 
1984 6 889.8 5 007,0 — 1 181,8 614.6 86,4 
1985 7184,6 5 640,7 — 883,7 584,3 75.9 
1986 7 544,7 6 678,1 — 393,0 381,8 91,9 
1987 7 842,5 7 003,4 — 447,0 188,8 203,3 

Totaal 61 057,7 48 524,1 622,1 5 910,6 4 515,8 1485,2 
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Kredietverlening in de Gemeenschap 

De totale kredietverlening in de Gemeenschap heeft 55 miljard bedragen; dit betrof voornamelijk kredieten voor 
eigen rekening van de Bank (49 miljard), maar sinds 1979 eveneens die uit het nieuwe instrument (bijna 
6 miljard). Kredieten zijn verstrekt In alle landen van de Gemeenschap en in alle sectoren van economische 
activiteit (zie grafieken hieronder). 

Van zes naar twaalf Lld-Staten — 
Kredietverlening voor eigen rekening en uit het nieuwe instrument 

1958-1972 
EUR6 - 100% 
2 450 miljoen 

1973-1980 
EUR9 - 100% 
12 346 milioen 

1981-1985 
EUR10 - 100% 
25 739 mil)oen 

1986-1987 
EUR12 - 100% 
14 522 mlljoen 

naar land 

llalië Π Duitsland 

Frankhjk | België 

Luxemburg • Denemarken • Griekenland 

Nederland | Spanje | lerland 

Π: naar secto r 

Portugal  

Ver. Korìinkrijk 

Energie-produktie 

Energie-transport 

Vervoer 

Telecommunpcatie 

Waterprojecten 1 1 Industrie-afzonderiijke 
'—' kredieten 

Ovenge inf rastructuur • 

Tabel 16: Kredietverlening In de Qemeenschap van 1982 tot 1987, 
naar land, sector en economische doelste lling (mil|. Ecu) 

Secior Doelstelling (i) 

Totaal 

Industrie, 
diensten. 
landbouw Energie 

infra
structuur 

Regionale 
ontwikkeling 

Energie-
voorziening 

Geavanceerde 
technologie  
en moder-

nisenng 
bednjlsleven Milieu 

Communautaire  
infra

structuur 

België 822,3 144.6 651,7 26,0 191,0 651,7 135,7 — 26,0 
Denemarken 2 312,5 270,0 1 709,7 332,8 403,3 1 795,0 145,1 7,2 167,7 
Duitsland 2 270,4 302,0 1 638,9 329,5 469,5 1 661,1 115,7 546,9 75,8 
Griekenland (^) 2 238,1 649,9 451,1 1 137,1 2 203,0 633,8 25,3 307,2 50,6 
Spanje {^) 1 116,1 577.7 99,8 439,2 754,1 99,8 365,0 24.3 197,9 
Frankrljk 8 073.3 2 291,8 2198,1 3 583,4 4 440,4 2 318,9 1 621,7 124,9 1 128,5 
lerland 2 901,8 550,4 632,7 1 718,7 2 841,4 443,1 71,8 61,1 81,7 
Italie 24 667,4 8 604,1 6 393,4 9 669,9 16 617,8 6180,2 3074,9 1 233,9 1 211,3 
Luxemburg 45,2 — 4,0 41,2 4.0 4,0 — — 37,2 
Nederland 290,5 130,7 76,1 83,7 110,6 45,7 140,3 — 80,1 
Portugal (2) 580,2 346,1 35,4 198,7 540,4 150,3 219,8 93,8 15,0 
Verenigd 
Koninkrijk 9 406,1 1 347,0 4 241,0 3 818,1 5 428,9 4108,6 211,8 674,5 424,0 
Eiders (3) 332,3 — 332,3 — — 332,3 43.3 — — 

TotaaJ 55 056,8 15194,4 18 464,1 21 378.3 34 004.4 18 424,5 6 170,4 3 073,8 3495,8 

(') Sommige projecten beantwoorden aan meerdere doelstellingen tegeh)kerli|d: de verschillende rubneKen ^unnen dus met bij elkaar worden opgeleld. 
(2) Voor de kredietverlening in Griekenland. Spanje en Portugal vóór hun toetredmg zie label 13.1. 
(3) Zie wenken voor de lezer onder ..Proiecten buiten de Gemeenschap". biz. 8. 
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Prioritaire doelstelling van de Bank is bij te dragen tot de vermindering van regionale disparitelten; dit heeft 
geleid tot een zekere concentratie van de kredietveriening in bepaaide landen. De totale regionale kredietverie-
ning heeft 34 miijard bedragen, waarvan 31,8 miljard voor eigen rekening is verstrekt (zie grafieken hieronder). 

Regionale kredietveriening voor eigen rekening 

I: naar land 

1958-1972 
EUR6 ^ ^ΌQ^ 
2 450 milioen 

1973-1980 
EUR9 = 100% 
11 871 miljoen 

1981-1985 
EUR10 - 100% 
21 143 miljoen 

1986-1987 
EUR12 = 100% 
13 682 miljoen 

NL DK Gr Irl I UK niet 
regionale  
kredietverie
ning 

II: regionale kredietveriening in % van totale kredietveriening 

Luxemburg 

Denemarken 

Duitsland 

10 20 30 40 
~r 
50 60 70 80 90 100% 

Sinds 1973 Is sprake van een toeneming van de kredietveriening ten behoeve van projecten die de Gemeen-
schap minder afhankelijk kunnen maken op energiegebled en die in het bijzonder haar afhankelijkheid van 
ingevoerde aardolie kunnen beperken (18,4 miljard) (zie grafiek biz. 116). 
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Kredietverlening voor energieprojecten en communautaire  
afhankelijkheid van aardolie-invoer 

alhankelijkheid tn % 
-75 
-70 

74 76 

1® aardoliecrisis 

80 82 84 

«« 2® aardoliecrisis 

86 87 

Het totale voor infrastruotuurprojecten toegekende bedrag lag boven de 21 miljard, waarvan een groot deal 
bestemd was voor vervoerslnfrastructuur en telecommunicatie (zie grafiek biz. 13), alsmede in toenemende 
mate ook voor milieubeschermingsvoorzleningen (zie grafiek biz. 29). 

De industriéle kredietverlening bedroeg In totaal meer dan 15 miljard, waarvan een belangrijk deei is toegekend 
in de vorm van globale kredieten waaruit bijna 25 000 kleinere projecten zijn gefinancierd (7,4 miljard). De  
laatste jaren is een aanzienlijk deel van de kredietverlening bestemd geweest voor projecten op het gebied van 
geavanceerde technologleën (zie grafiek hieronder en die op biz. 26). 

Aantal en bedrag der toewijzingen uit globale kredieten voor 
het midden- en kleinbedrijf (1969—1987) 

Aantal 

14 000-

12000-

10 000-

8 000-

6 000 -

4 000-

2 000-

0- Μ^Λ 
70 72 74 76 78 80 82 84 

voor eigen rekening Huit het nieuwe instrument 

Bedrag 
(miljoen Ecu) 

rSOOO 

-4 000 

-3 000 

-2 000 

-1 000 

86 87 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Sinds de eerste bedragen buiten de Gemeenschap 
zijn toegekend in 1963, is daar in totaal 6 miljard 
toegezegd, waarvan 1,5 milja rd ult begrotingsmidde-
len van de Gemeenschap of de Lid-Staten. Een aan-
zienlijk dee! hiervan was bestemd voor landen die 
later tot de Gemeenschap zijn toegetreden (1.6 mil
jard), maar het grootste deel was bestemd als bij-
drage tot de ontwikkeling van de landen in Afrika,  
het Carlbische gebied en de Stille Oceaan (2,3 mil 
jard) en van de Middellandse-Zeelanden (2,1 miljard)  
(zie grafieken hieronder). 

Overeenkomsten Totaal 
Voor eige n 

rekening 

Uli 
begrotings

middelen 

Jaoende 1 (1964-1969) 99,9 51,1 48,8 
Jaoende II (1970-1975) 188,2 95,0 93,2 
Lomé 1 (1976-1980) 498,5 397,0 101,5 
Lomé II (1981-1985) 897,9 612,5 285,4 
Lomé III (1986-1990) 553,3 311,9 241,5 

2 237,9 1467,5 770,4 

Kredietverlening in de A.C.S.-landen en de L.G.O. (1964—1987) 

1 naar aard der middelen en overeenkomst 2. naar loka lisatie 

L.G.O. 
Begrotingsmiddelen Voor eigen rekening Stille Oceaan 

Jaoende 

Jaoende 

Lomé 

Lomé 

Lomé 

Caribisch 
gebied 

Zuidelijk 
Afrika 

West-
Afrika 

Dost-
Afrika 

Midden-Afrika 

Kredietverlening in de Middellandse-Zeelanden 
(1963—1987) (zie ook tabel 13) 

1. naar lok alisatie 2. naar sector 

Griekenland 

Spanje 

Portugal 

Noordelijke 
Middellandse-
Zeelanden 

•
Maghreb-
landen 
Machrak-
landen 
Overige 

Energie 

Landbouw 
Overige 
infrastructuur 

Industrie 

Ven/oer 

117 



Mìddelenvoorziening van de Bank 

De Bank heeft haar kredietverlening in hoofdzaak gefinancierd door middelen op te nemen op de kapitaalmark-
ten in de Gemeenschap en daarbuiten. De omvang van haar op lange en middellange termijn uitstaande lenin-
gen o/g op 31 december 1987 bedroeg 32 miljard (zie grafiek biz. 85), waarvan ru im 60% luldde in valuta's van 
de Lid-Staten en in Ecu. De grafiek hieronder geeft een beeld van de globale speclficatie van haar passieve 
financiering naar valuta en in het bijzonder van de toenemende rol die de Ecu daarin speelt; de Bank was in 
feite één van de voornaamste promotore van het gebrulk van de Ecu (tot nu toe heeft zij in deze valuta 
3,3 miljard opgenomen). 

Samenstelling passieve financiering 

Communautaire valuta's Ecu Niet-communautaire 
valuta's 
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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  
Facsimiletel.: 43 77 04 

of tot haar kantoren elders 
Afdeling Kredietverlening Italie  
Via Sardegna 38 — 1-00187 Rom e 
Tel.: 4719-1 — Telex 611130 ba nkeu I 
Facsimiletel.: 47458 77 
Verbindlngsbureau voor het Verenigd Konlnkrijk 
68, Pall Mall — London SW1Y5ES 
Tel.: 839 3351 — Telex: 919159 bankeu g  
Facsimiletel.: 9309929 
Contactbureau te Lissabon 
Avenida da LIberdade, 144-156, 8° — P-1200 Lisboa  
Tel.: 32 89 89 or 32 8848 — Telex 15576 bnkeu ρ  
Facsimiletel.: 3704 87 
Contactbureau te Athene 
Ypsilantou 13-15, GR-10675 Athene 
Tel.: 7249811 — Telex: 222126 bkeu gr 
Facsimiletel.: 7249 814 
Contactbureau te Brüssel 
Wetstraat 227 — B-1040 Brüssel  
Tel.: 23098 90 — Telex: 21721 bankeu b 
Facsimiletel.: 230 58 27 

Aldaar kunnen ook de volgende publlkatles worden verkregen: 
Statuten en andere bepalingen betreffende de E.I.B. 
1986; 36 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 Grieks en  
vanaf 1985 ook in het ES en PT) 

E.I.B.-Mededellngen 
periodiek 
(DA. DE. EN, ES, FR, GR. IT. NL. PT) 
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 d e derde overeenkomst van Lomé 
1986, 20 bIz. (DA, DE, EN. ES. FR, GR. IT, NL, PT) 
Financieringsmogelljkheden in de Middellandse-Zeelanden bulten de 
Gemeenschap 
1987, 15 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) 
1988 (DA, DE. EN, ES, FR. GR, IT, NL, PT) 
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De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promoters 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: Photo Lilt (Hannover); biz. 34: Somln-
cor (1), Β. Turbang (2 en 4), Philips (3); bIz. 76: aaa photo (Caprasse); 
bIz. 86; Saarbrücker Zeltung. 

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 oprichting van de Euro
pese Economische Gemeenschap. Dit Verdrag Is op 1 januarl 1958 van kracht geworden. Haar Statuten zljn opgeno- 
men in een aan dit Verdrag gehecht protocol. 
De leden van de Bank zljn de twaalf LId-Staten van de Gemeenschap, die alle deelnemen in het kapitaal dat sinds 
1 januarl 1986 Ecu 28,8 mlljard bedraagt, waarvan Ecu 2 595,9 mlljoen 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 redletverlening. 
De Bank is een onafhankelijke, publiekrechtelijke instelling In het kader van de Gemeenschap: volgens artikel 130 van 
het Verdrag van Rome is haar taak om zonder winstoogmerk een bijdrage te leveren tot een evenwichtige ontwikke-
ling van de gemeenschappelijke markt. 

• 
* • 

In de Gemeenschap — De Bank financiert, door verstrekking voor haar ei gen rekening van lang lopende kredieten of  
garanties aan ondernemingen en overheidsinstanties — direct of via financieringsinstellingen — projecten op het 
gebied van de produktie, de infrastructuur of de energtevoorziening, 

— die bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling van regionale ontwikkelingsgebieden; 
— die van gemeenschappelijk belang zljn voor verschillende LId-Staten of voor de Gemeenschap in haar geheel, 

alsmede investeringen die de modernisering of omschakeling van b edrijven 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 teiecommunicatieprojecten die de onderlinge verbindingen moeten verbeteren) of die 
bijdragen tot het bereiken 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, rationeler energieverbruik en diversificatie van de invoer; 

— investeringen tot modernisering of omschakeling van bedrijven, voor zover noodzakelijk in verband met de 
geleidelijke totstandkoming van de gemeenschappelijke 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 rationale wijze in het 
belang van de Gemeenschap worden aangewend" en wordt een project siechts gefinancierd, indien de ultvoering 
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 aanmer-
king 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. 92). 
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 b ijzonder 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 financiëie samenwerking van de Gemeen

schap 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 Caribische 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, Jordanië, Libanon, Syrië, Israël, Cyprus en Malta). In de meeste van deze landen verstrekt 
de Bank niet alleen kredieten voor eigen rekening, maar ook risicodragend kapitaal 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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