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Wenken voor de lezer 
1. Ecu — Tenzij het tegendeel is vermeid, zljn alle bedragen In dit verslag uìtgedrukt In Ecu. 

2. Rekeneenheld: Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van de Statuten van de Bank Is haar rekeneenheld gedeflnleerd als de Ecu 
die in gebrulk is bij de Europese Gemeenschappen. Voor de samenstelling van het valutapakket van de Ecu wordt verwezen 
naar biz. 93. 

3. Omrekeningskoers — statistieken: Voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen middelen ge-
bruikt de Bank gedurende elk kwartaal de koersen die golden op de laatste werkdag van het voorafgaande kvt^artaal. In 1987 
waren deze als volgt: 

ISO- Gedurende Gedurende Gedurende Gedurende 
norm (1) le kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

1 ECU - ECU 
Belgische frank BEF 43,1539 43,4195 43.4741 43,4897 
Deense kroon DKK 7,94457 7,95477 7,88073 7,96198 
Duitse mark DEM 2,06034 2,07475 2,07521 2,07549 
drachme GRD 164,483 166,193 166,434 168,239 
peseta ESP 140,566 138,442 138,686 137,089 
Franse frank FRF 6,98335 7,03537 6,99875 7,06480 
lers pond IEP 0,777888 0,775692 0,772392 0,774456 
Italiaanse li re ITL 1 521,66 1 539,01 1 539,75 1 545,91 
Luxemburgse frank LUF 43,1539 43,4195 43,4741 43,4897 
Nederlandse gulden NLG 2,31762 2,32885 2,34037 2,33973 
escudo PTE 169.467 169,986 169,319 170,553 
pond sterling GBP 0.696793 0,665109 0,667628 0,654935 
V.S.-dollar USD 1,30335 1,25173 1,14098 1,10422 
Zwitserse frank CHF 1,66503 1,70924 1,72116 1,75626 
Japanse yen JPY 158,292 155,215 152.206 148,595 

(^) De Bank gebruikt thans voor valuta-aanduidingen de afkortingen van de ISO (International Standardization Organization). 

4. Omrekeningskoer· — boekhouding; De koersen gebruikt voor de opstelling van de balans en de jaarrekeningen zijn die 
welke golden op 31 decomber van het betrokken boekjaar. 

5. Gegevens over de kredletverfenlng In de Gemeenschap 
De Bank kent kredieten voor afzonderlijke projecten (..afzonderlijke kredieten"), garanties en globale kredieten toe; globale  
kredieten zijn kredieten aan financleringsinstellingen die hieruit kleinere bedragen toewijzen aan hun dienten voor projecten 
van bescheiden omvang. 
De gegevens betreffende deze activiteiten hebben gedeeltelijk betrekking op ondertekende flnancieringsovereenkomsten 
betreffende afzonderlijke kredieten (met inbegrip van garanties) en globale kredieten. In tegenstelling tot voorgaande jaren 
worden in dit jaarverslag ook meer operationeel gerichte gegevens gepubliceerd, die afzonderlijke kredieten, garanties en 
toewijzingen uit lopende globale kredieten omvatten en daarom afwijken van bovenbedoelde gegevens betreffende onderte
kende financieringsovereenkomsten. 
Vergelijkingen met voorafgaande périodes berusten op analoge criteria, d.w.z. dat de vergelijkingsbasis voor voorgaande 
jaren soms moest worden aangepast; de thans gepubliceerde gegevens kunnen daarom afwijken van die welke vroeger zljn 
gepubliceerd. 

6. Tabellen 
In tabellen met gegevens over de kredietverlening in de Gemeenschap zijn de Lid-Staten gewoonlijk gerangschikt aan de  
hand van de alfabetische volgorde van de beginletters van hun namen in de eigen taal. 

7. Economieche doelatelllngen: Sommige projecten beantwoorden aan meerdere economische doelstellingen (zie biz. 19 en 
40 e.V.) te gelijkertijd: in sommige tabellen kunnen de verschillende rubrleken betreffende deze doelstellingen dan ook niet bij 
elkaar worden opgeteld. 

8. Statistische correctles en gegevens over längere perloden: Wegens statistische correcties verschillen bedragen betref 
fende voorgaande boekjaren soms van vroeger gepubliceerde cijfers over deze boekjaren. 
Oe gegevens o ver längere perioden moeten voorzichtig worden getnterpreteerd; de cijfers zijn namelijk beïnvioed door prijs-
wijzigingen en koersschommelingen gedurende de betrokken période. 



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

10. Prijslndexcl|fer: De correctle voor prijswijzigingen wordt voor 19β8 geraamd op 3.2 %. 

11. Projecten bulten de Gemeenschap (art. 18): De Bank kan op grond van een speciale machtiging door haar Raad van 
Gouverneurs krachtens artikel 18. lid 1, 2e alinea, van haar Statuten projecten buiten het Europese grondgebied van de  
LId-Staten financieren, wanneer die van belang zljn voor de Gemeenschap: zij worden daarom gelijkgesteld met projecten 
binnen de Qemeenschap. 

12. Verklaring van afkortlngen: In dit verslag worden volgendo afkortingen gebruikt: 
A.C.S.-landen = landen in Afrika, het Caribisch gebied en 

de Stille Oceaan 
b.b.p. » bruto binnenlands produkt 
b.n.p. bruto nationaal produkt 
E.F.R.O. = Europees Fonds voor Regionale Ontwlk-

keling 
E.G.K.S. · Europese Gemeenschap voor Kolen en  

Staal 
E.O.G.F.L. » Europees Oriëntatie* en Garantiefonds 

voor de Landbouw 
E.S.F. = Europees Sociaal Fonds 

Euratom 

G.M.P. 
L.G.O. 
O.E.S.O. 

PB 

PEDIP 

Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie 
Geïntegreerde Mediterrane Programme's  
landen en gebieden overzee 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen 
Ontwikkelingsprogramma voor de Portu 
gese industrie 

De afkortingen van de namen van een aantal geldnemers van de Bank worden verklaard op biz. 58. 



De economische achtergrond 

Het jaar 1988 werd gekenmerkt door een in het al-
gemeen gunstige ontwikkeling van de internationale 
economie, met grotere bedrijvigheid en toenemend 
handelsverkeer bij siechts beperkte inflatie. 

De produktie in de gezamenlijke O.E.S.O.-landen 
Steeg snelier - met ca. 4% - dan in het vooraf-
gaande jaar (3.3%).(^) 

Het b.n.p. in de Verenigde Staten nam met bijna 
3,8% toe, tegenover met 3,4% In 1987. Ten grond-
slag hieraan lagen een omvangrijke binnenlandse 
vraag van de zijde van de gezinshuishoudingen en 
vooral van de bedrijven, en in bijzondere mate ook 
een stiiging van de uitvoer met ca. 18%. Deze uit-
voerstijging heeft ertoe bijgedragen het handelste* 
kort te beperken (2,8% van het b.n.p.; 1987: 3,5%),  
terwiji ook het tekort op de lopende rekening afnam 
(2,7% van he t b.n.p.; 1987; 3,4%). 

De economie van Japan heeft zieh aangepast aan 
de Sterke stijging van de waarde van de yen gedu-
rende de laatste drie jaar. Het b.n.p. steeg met 5,6%,  
in het bijzonder onder invioed van de toeneming van 
de binnenlandse vraag (7,9%), waarbij vooral de in· 
vesteringen sterk opiiepen (13,6%). De invoer nam  
met 22% snelier toe dan de uitvoer (7%), hetgeen 
leidde tot een daling van het overschot op de lo
pende rekening (3% van het b.n.p.; 1987; 3,6%). 

De groei van het b.n.p. in de Europese Gemeen-
schap beliep 3,7% tegenover 2,9% in 1987. Stu-
wende factor hierbi] waren vooral de investeringen, 
terwiji ook de consumptieve vraag goed op peil  
bleef. Ook de uitvoer nam enigszins toe, maar min 
der snel dan de invoer, zodat de overschotten op de 
handeisbalans en de lopende rekening terugliepen. 

De algemene produktiegroei had gunstiger uitwer- 
kingen op de werkgelegenheid in de Verenigde Sta
ten ( + 2,3%) dan op die in Japan ( + 1,7%) en vooral 
de Gemeenschap ( + 1,2%), waar de werkioosheid 
veel hoger blijft dan in de twee eerstgenoemde lan 
den. 

De inflatie bleef beperkt van omvang, zowel in de 
Gemeenschap (3,7%) als ook in de Verenigde Staten 
(4,2%) en Japan (0.5%). 

De gunstige economische ontwikkeling in de wereld 
gedurende het versiagjaar leek, althans op korte ter-
mijn, de vrees te logenstraffen, die de beurscrisis 
van eind 1987 had doen ontstaan. Evenwel mag niet 
worden ontkend, dat sommige onevenwichtigheden 
zijn blijven bestaan. 

B.b.p. ~b.n.p. (1980 - 100) 

n) Bron voo r de in dit hoofd stuk gebnji kte mec ro-economiscbe djfers is de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen (economische budgetten 
1986-1989); de cijiers betreffende 1988 hebben aile nog een vooriopig karakter. 

tgeS 1964 

Investeringen In vaste activa (1980 - 100) 

150 -

140 -

130 -

120 -

110 -

100 -

90 

Japan / 

>v.sy 

Ί 

E.E.G. 

1980 1982 1984 1986 

Handeisbalans fob/fob  
(mil). $) 

100-

50-

-150-

- Japan _ 

-

1 1 1 

V.Sy 

1 1 1 1 
1980 1982 1984 1988 

10 



De economische achtergrond 

Werkgelegenheid (1984 - 100) 

1984 1985 

Werkioosheld (Vo) 

De schuldenpositie van de ontwikkeiingsianden biijft 
zorgen baren, in het bijzonder die van de diepst in 
de schuiden stekende Latijns-Amerikaanse landen  
en van de ärmste Afrikaanse staten. De tijdens de 
top van T oronto en de vergadering van het IMF te 
Berlijn genomen besiuiten kunnen ertoe bijdragen, 
dat de situatie die siechte op middeliange termijn 
opiosbaar is, intussen niet nog verärgert. Daarnaast  
biijft de structureie situatie van vele ontwikkeiings
ianden - behaive die van de nieuwe industriëie lan 
den in Azië - nog steeds moeiiijk. 

Wat de ontwikkelde landen betreft nemen bepaaide 
onevenwichîigheden in de onderlinge handei siechts 
iangzaam in omvang af. De stabiiiteit van de interna
tionale geld- en kapitaaimarkten biijft in gevaar door  
het ontbreken van inghjpende maatregeien in de 
Verenigde Staten om het begrotingstekort te ver 
minderen en door het aanhoudende handelstekort 
van d it land. 

* * * 

De bedrijvigheid in de Europese Gemeenschap lag 
over het aigemeen op bevredigend peil: de groei 
bereikte het hoogste percentage van de laatste tien 
jaar. De groeiverschiiien tussen de Lid-Staten na-
men af en er lijkt zieh zeifs een zekere convergentie 
voor te doen rond het niveau van de hoogste 
groeipercentages. 

E.E.G.: Jaarlljkse mutatia b.b.p. en werkgelegenheid; 
% werkioosheld Groei b.b.p. 

• 1987 1988 

1980 1982 1984 1986 1988 Β DK D GR E F IRL It L NL Ρ GB E.E.G 
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De economische achtergrond 

De binnenlandse vraag ontwikkelde zieh voorspoe-
dig ( + 4,7%)· De investehngen namen zelfs toe met 
7,3% tegenover met 4,6% in 1987. Het investerings-
peil reageerde niet alleen op de gunstige internatio
nale toestand, maar eveneens op de verbetering van 
de financiële toestand van het bedrijfsleven als ge-
volg van de doorgevoerde structurele aanpassingen 
en het teruglopen van de Inflatie. Hiertoe hebben 
overigens ook de daling van de energieprijzen sinds 
1986 en de günstige ontwikkeling van de rente-
voet in 1988 bijgedragen. Tenslotte vormden onge-
twijfeld ook de verwachtingen ten aanzien van het 
ontstaan van de Europese eenheidsmarkt een dyna 
mische factor, in het bijzonder bij de investeringen 
om het concurrentievermogen van het bedrijfsleven 
te verstärken en om dit voor te bereiden voor het 
opereren op een grotere markt. De investeringen in 
outillage stegen gemiddeld met 8,3%; deze toene-
ming was vooral aanzienlijk in Spanje en Portugal 
( + 15%), aismede in België ( + 14%). 

De sinds 1985 toenemende werkgelegenheid is ook 
in het versiagjaar verder gegroeid ( + 1,2%). Zo wer 
den in 1987 1,1 miljoen arbeidsplaatsen geschapen 
en in 1988 zelfs 1,5 miljoen. Deze toeneming was  
ook dit jaar w eer onvoldoende om de werkioosheid 
wezenlijk omiaag te brengen; de werkioosheid liep 
siechts terug van 11,6% In 1987 tot 11,2% verleden 
jaar. 

De Inflatie In de Gemeenschap is licht opgelopen 
(3,7% tegenover 3,3% in 1987). 

De toenemende bedrijvigheid heeft tenslotte geleid 
tot een aanzienlijke groel van de intracommunautaire 
handel en van de invoer uit derde landen, welke ove
rigens veel sne ller toenam dan de u itvoer. Het over-
schot op de communautaire handeisbalans liep ver
der terug (0,5% van het b.n.p. tegenover 0,8% in 
1987), evenals dat op de lopende rekening (0,5% van 
het b.n.p. tegenover 0,9% in 1987). 

Consumptieprijspell (ja arlljkse mutatle In V o) 
30 Ί ^^^ 1 ^^ Γ 30 

81/80 82/81 83/82 84/83 85/84 86/85 87/88 88/87 
Β DK D GR E " - F IRL 

— ΓΓ — L NL PT UK ... · EEG 

Tekort/overschot iopende rekening in Vo 
van b.b.p. (1988) 

* * * 

In verscheidene A.C.S.-landen zijn na een aantal 
magere jaren relatief bevredigende resultaten op het 
gebied van de landbouw bereikt, zodat de groei van 
het b.n.p. dichter bij die van de bevolking kwam te  
liggen. De economische toestand blljft in het alge-
meen echter nog moeilijk. Aanpassingsprogramma's 
die beogen het macro-economische evenwicht te  
herstellen en het concurrentievermogen te stimule-
ren, zijn verder ten uitvoer gelegd, maar de onvol
doende beschikbaarheld van deviezen blijft een 
enorme handicap die nog wordt verergerd door de 

daling van de ultvoeropbrengsten. Deze laatste han
gen in feite grotendeels af van de grondstofprijzen 
die, op enkele uitzonderingen na, de laatste jaren 
laag zijn gebleven. Ook het afvioeien van middelen 
ten behoeve van de schuldendienst vormt nog  
steeds een zware belasting voor het investeringskli-
maat in deze landen. 

* * * 
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Communautaire be/eidsiljnen 
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tn de Middellandse-Zeelanden zijn ook verder in uit-
eenlopende mate pogingen tot structurele aanpas-
slng gedaan. De economische groei was er in het 
algemeen iets lager dan in het voorafgaande jaar. In 
Marokko en Tunesië, aismede - in wat moeilijker 
omstandigheden - In Algerije, zijn ook verder eco
nomische hervormingen doorgevoerd. In Egypte is  
daarmee in 1988 nauwelijks vooruitgang geboekt. De 
inflatie in Joegoslavië bereikte een zeer hoog ni
veau, terwiji politieke en sociale moeilijkheden de zo 
noodzakelijke aanpassingen bemoeilijkt hebben. De 
groei in Turkije lag weer op hoog peil, maar de phjs-
stijgingen waren er aanzienlijk. 

In sommige landen veroorzaakte de buitenlandse 
schuld moeilijkheden, daar 25 à 60% van de uitvoer-
opbrengsten werden opgeslokt door de schulden 
dienst. De daling van de aardolieprijzen had nega-
tieve gevolgen voor produktielanden zoals Egypte of  
Algerije. In sommige andere landen heeft de groei 
van het toerisme en - in mindere mate - de om-
vang van de transfers van emigranten ertoe bijge-
dragen, dat het tekort op de lopende rekening be-
perkt bleef. 

Communautaire beleidsiijnen 

Nadat op 1 juli 1987 de Europese Akte van kracht  
was geworden, zijn in 1988 verschillende belangrijke 
beslissingen genomen betreffende zowel de verster-
king van de economische en sociale samenhang in 
de Gemeenschap als de totstandbrenging van de in
terne markt. 

Tijdens de Europese Raad van Brüssel (van 11 tot  
13 februari 1988) is besloten de vastleggingskredie-
ten voor de structuurfondsen tot 1993 te verdubbe-
len en de communautaire bemoeienissen ten be-
hoeve van de minst welvarende regio's te intensive 
ren. 

In dit jaar h eeft de Bank harerzijds de kredietverle-
ning in de Lid-Staten sterk uitgebreid (9 474,8 mil-
joen tegenover 7 450,4 miljoen in 1987). Zowel 
kwantitatief als kwalitatief vioeit deze uitbreiding 
voort uit het door de Bank gevoerde beleid van 
pragmatische aanpassing, gericht op de stimulering 
van de ontwikkeling van de Gemeenschap. Ook de 
Raad van Gouverneurs had zieh tijdens zijn vergade-
ring van 13 juni 1988 in deze richting uitgesproken. 

• * * 

De Raad van de Europese Gemeenschappen heeft 
op 24 juni 1988 de kaderverordening betreffende de 
hervorming van deze fondsen aangenomen en heeft 
vervolgens op 19 december d.a.v. vier toepassings-
verordeningen aanvaard, waarvan één betreffende  
de coördinatie van de drie fondsen gezamenlijk en 
drie betreffende elk fonds afzonderlijk. De kaderver
ordening en de gemeenschappelijke coördinatiever- 
ordening bevatten verschillende bepalingen die van 
groot belang zijn voor de coördinatie tussen de 
fondsen en de Bank onderling (zie kader op biz. 14). 

13 



Communautaire beteidsiijnen 

De bestuursorganen van de Bank hadden zieh reeds 
bereid getoond voltedig dee! te nemen aan de ten-
uitvoeriegging van de bij de hervormlng beoogde 
doelsteilingen. Deze bereidheid iigt In het verlengde 
van de continue aandacht van de Bank voor de re 
gionale ontwikkeling, welke eveneens blljkt uit de  
verdere stijging van haar kredletverlening In de min
der welvarende regie's met bijna 30% in 1988. Deze 
kredietverlening maakt vrljwel 60% ult van haar totale  
kredletverlening In de Gemeenschap (zie biz. 24). 

De tabe! hlernaast toont het belang van de plaats 
die de kredletverlening van de Bank inneemt In het 
totaal van de communautaire financlerlngen, met 
name voor regionale doelelnden. 

Totale communautaire financlerlngen voor structu-
rele doeleinden In 1988 

Kredleten Subsidies (1) 

E.I,Β 9118 E.F.R.O. 3 684 
Nieuw instrument 357 E.S.F. 2 866 
Euratom p.m. E.O.G.F.L. (Ohëntatle) 1 130 
E.G.K.S. 908 G.M.P. 134 

PEDIP 100 

Totaai 10 383 7 914 

(1) Vastieg gingskredieten Algemene begroting van de Gemeenschappen; PB  
L-226van16. Θ. 1988 

De Bank en de hervorming van de communautaire structuurfondsen 

1. Doelstelllngen en verordenlngen 
De Europese Akte spreekt In de artlkelen 130 A tot D 
ook van de roi die de Bank te zamen met de structurele 
fondsen (E.F.R.O., E.S.F. en E.O.G.F.L., afdeling Orlënta- 
tle) moet spelen bIj de bevordering van "de harmonische  
ontwikkeling van de Gemeenschap In haar geheel" en de  
verkielning van "het verschll tussen de onderschelden re
gie's en de achterstand van de minst gunstige regie's" 
(artlkel 130 A). 

Tegen deze achtergrond zljn de tenultvoerlegging van de  
hervormlng van de structuurfondsen en de algemene 
voorwaarden voor de deelneming van de Bank aan het 
communautaire streven naar economlsche en sociale sa 
menhang nader vastgelegd In verschiiiende teksten die 
tussen jull en december 1988 zljn goedgekeurd; 
— de kaderverordening (^) betreffende de taken van de  
fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheld, 
alsmede de coördlnatle van hun bijstandsverlening on-
derllng en met die van de Europese Investerlngsbank en 
de andere bestaande financlerlngsinstrumenten. De ver-
ordenlng wljst de fondsen vljf doelstelllngen toe: 

— Doelstelling 1: het bevorderen van de ontwikkeling 
en de structurele aanpassing van regie's met een ontwlk-
kellngsachterstand: Portugal. Griekenland, lerland, delen 
van Spanje, Italië, alsmede Noord-lerland, Corsica en de  
Franse overzeese departementen. 
— Doelstelling 2: het omschakelen van regie's, grensre-
glo's of deelregio's (met inbegrlp van werkgelegenhelds-
gebieden en stedelljke gemeenschappen) die zwaar door 
de achterultgang van de industrie worden getroffen. 
— Doelstelling 3: het bestrijden van langdurige werk-
loosheld. 

— Doelstelling 4: het vergemakkelljken van de inscha-
kellng van jongeren In het arbeidsproces. 

— Doelstelling 5: met het oog op de hervormlng van het 
gemeenschappelljk landbouwbeleid : 

a) het bespoedigen van de aanpassing van de landbouw-
structuren, 

b) het bevorderen van de ontwikkeling van het platte-
land. 

Bijstandsverlening onder de doelstelllngen 1, 2 en 5b ge-
beurt op grond van nauwkeurige geograflsche criteria.  
Die onder de doelsteilingen 3, 4 en 5a Is a priori van toe- 
passing op het gehele grondgebied van de Gemeen 
schap. 

Artlkel 2.2 van de verordening stelt vast, dat de Bank 
"naast de haar in de artlkelen 129 en 130 van het Verdrag 
opgedragen taken, In overeenstemming met haar Statu 
ten, blj(draagt) tot de verwezenlljking van de doestellln-
gen van art ikel 1". 

— De toepasslngsverordeningen {^) betreffen met 
name een verordening met betrekking tot de coördlnatie  
van de bijstandsverlening uit de onderscheidene struc
tuurfondsen enerzljds en van die bijstandsverlening met 
die van de Europese Investerlngsbank en de andere be
staande financlerlngslnstrumenten anderzljds, alsmede 
een speclfieke verordening per afzonderlljk fonds. De  
coördlnatieverordenlng specifleert een aantal. In de ka
derverordening vervatte bepallngen betreffende de Bank. 

(vervofg bladzijde 15) 

(1) Verordening 2052/88/EEG, PB L-185 van 15 juli 1988, 
(2) Verordeni ngen 4253-4-5-6/88/EEG, PB L-374 van 31 december 1988, 
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Communautaire beieidsiijnen 

Wll de Bank zieh doeltreffend kunnen voegen in het 
nieuwe referentiekader dat door de hervorming van 
de structuurfondsen geschapen is, dan moet aan 
drie essentiële voorwaarden worden voldaan. 

Een nauwe en vroegtijdige betrokkenheid van de 
Bank bi] de communautaire procedures is van we-
zenlijk belang voor de beoogde synergie tussen 
subsidies en leningen. 

De communautaire bijstand moet van begin af aan 
worden opgevat als een passende combinatie van 
leningen en subsidies teneinde bij gegeven budget- 
taire kosten een maximaal effect te verkrijgen. 

Tenslotte Is een zinvolle afstemming van het per 
centage van de begrotingssteun per grote categorie  
Investeringen op in het bijzonder de inkomsten die 

door het project kunnen worden gegenereerd, 
noodzakelijk om te komen tot een doeltreffend ge-
bruik van het totale bedrag der beschikbare midde-
len. 

* « 

In het kader van het communautaire regionale be 
leid zijn in de loop van het jaar verschillende pro-
grammatieprocedures voltooid. Naast verdere kre-
dietverlenlng in het kader van de g.m.p.'s, heeft de 
Bank bedragen ter beschikking gesteld ten behoeve 
van het PEDIP en ten behoeve van de wederopbouw 
van de Griekse gebieden in de Streek van Kalamata 
die in 1986 door aardbevingen was geteisterd. Dit 
laatste Is gebeurd op verzoek van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen, die de Bank had ge-

(vervolg van bladzijde 14) 

— Tenslotte wordt in een mededeling van de Com-
missie aan de Raad en aan het Europese Parlement 
over de roi van de Bank "en de andere financeringsin-
strumenten In de versterking van de economische en 
sociale samenhang", die door de Commissie op 21 de-
cember 1988 is goedgekeurd, besproken hoe de Bank 
en de andere financieringsinstrumenten kunnen bijdra-
gen tot de nieuwe benadering. 

2. Consequenties voor de Bank 

Coördinatie Bank-Commissie 

De Bank zal worden betrokken bij de programmering 
die een betangrijk onderdeei zal vormen van de com
munautaire bijstandsverlening. Deze betrokkenheid 
geldt zowel ten aanzien van de voorbereiding en op-
stelling van de communautaire bestekken als voor de 
evaluatie en het toezicht op de daaruit voortvioeiende 
programme's. 

De Commissie draagt zorg voor de coördinatie en sa 
menhang tussen de bijstandsverlening van d e fondsen 
enerzijds en die van de andere Instrumenten en met 
name de Bank anderzijds, met inachtneming van de ei 
gen bevoegdheden van de Bank. Zij "betrekt de Bank 
bij het gebruik van de fondsen of de andere besîaande 
financieringsinstrumenten voor medefinanciering van 
die investeringsprojecten welke door de Bank kunnen 
worden gefinancierd overeenkomstig haar Statuten"  
(Artikel 3.2 van de coördinatieverordening). De kader- 
verordening schrijft voor, dat de Commissie en de Bank  
in gezamenlijk overleg de praktische wijze van coördi 
natie van hun bijstandsverlening vaststellen. 

Combinatie van ieningen en subsidies  
De bijstand van de Gemeenschap dient subsidies en  
leningen op passende wijze te combineren om het sti-
muleringseffect van de ingezette begrotingsmiddelen 
zo groot mogelijk te maken. De combinatie wordt in sa-
menwerking met de Bank vastgelegd. In de coördinatie
verordening wordt aangegeven, dat hierbij rekening 
moet worden gehouden met het evenwicht in het voor-
gestelde financieringsplan, met de deelnemingspercen-
tages van de verschillende fondsen en met de beoogde 
ontwikkelingsdoelstellingen. 

Variatie in de hoogte van de bijstandsverlening  
Artikel 13.1 van de kaderverordentng geeft de algemene 
beginselen voor de variatie van de deelnemingspercen-
tages; deze worden nader uitgewerkt in de coördinatie
verordening. De financiële deelneming van de fondsen 
wordt uitgedrukt In een percentage van de totale in 
aanmerking komende kosten of van de totale in aan-
merking komende uitgaven van de overheid of daaraan 
gelijkgestelde uitgaven voor elke actie. 

Bij de criteria voor de verdeling van de bijstand over  
leningen en subsidies, wordt expliciet gewag gemaakt 
van de bruto zeiffinancieringsmarge op de normaliter te  
verwachten inkomsten van h et betrokken project. 

• * •* 
Zoals de president van d e Bank voor de Raad van de 
Europese Gemeenschappen op 21 november 1988  
heeft verklaard, vormen de aangenomen teksten een 
referentiekader dat de Bank op doeltreffende wijze zou 
moeten kunnen betrekken bij de toekomstige activiteit 
van de Gemeenschappen ten behoeve van de economi
sche en sociale samenhang. 
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Communautaire befeidsfijnen 

vraagd kredieten voor haar eigen rekening ter be-
schikking te stellen, waarbij een rentesubsidie zou 
worden toegekend ten laste van de algemene be-
groting van de Europese Gemeenschappen (^). 

« * « 

De Sterke toeneming van de investeringsactiviteit 
van het bedrijfsleven en de plaatsvindende hergroe-
pering van ondernemingen getuigen van de dyna-
miek van de Europese industrie, In het bijzonder 
met het oog op de totstandkoming van de interne 
markt. De versterking van de internationale concur-
rentiepositie van de communautaire industrie en de 
voortschrijdende Integratie van het bedrijfsleven op 
Europese schaal, evenais de Invoering van geavan-
ceerde technologieën en de krachtige ontwikkeiing 
van het midden- en kieinbedrijf zijn doelstellingen 
van groot belang. De Bank heeft in 1988 hiertoe bij-
gedragen door ultbreiding te geven aan haar indus-
triele kredietveriening. ZI] moet zieh hiertoe pragma 
tisch opsteiien ten aanzien van de aan de gang 
zijnde ontwikkelingen, daarbij haar kwaliteitseisen 
niet uit het oog verliezend, en samenwerken met an 
dere financiële instetlingen. 

(1) PB L-309 van 15 november Ι9βθ. 

In het bijzonder is de kredietveriening van de Bank 
ten behoeve van het midden- en kieinbedrijf zowel 
binnen als buiten ontwikkelingsgebieden toegeno-
men (zie biz. 28). Buiten de ontwikkelingsgebieden 
heeft de Bank daartoe middelen ter beschikking ge-
steid uit het nieuwe instrument IV, zowel als voor 
haar eigen rekening overeenkomstig het besiuit van 
haar Raad van Gouverneurs van 25 februari 1987.  
Om de continuïteit in de communautaire bijstand 
aan he t midden- en kieinbedrijf te handhaven is de 
Bank op 14 december 1988 door haar Raad van Re 
wind gemachtigd om, zonder vooruit te iopen op de 
toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van het 
nieuwe Instrument, op grond van bovengenoemd 
besiuit haar kredietveriening voor eigen rekening 
aan het midden- en kieinbedrijf buiten ontwikke
lingsgebieden voort te zetten. 

• « * 

Totstandbrenging van de interne markt veronderstelt 
de aanwezigheid van adequate verkeers- en commu-
nicatienetwerken. Deze vormen trouwens op zichzelf 
reeds een belangrijke factor voor het concurrentie-
vermogen van de Industrie en de regionale ontwik
keiing. 
De Bank heeft haar kredietveriening voor verkeers-
Infrastructuur van Europees belang sterk uitge-
breid; de tunnel onder het Kanaai is hiervan een 

De Steden in het economische leven van de Gemeenschap 

Driekwart van d e inwoners van d e Gem eenschap woo nt 
thans in 240 stedelijke agglomeraties met meer dan  
300 000 inwoners. De helft va n deze stede lijke geb ieden 
hebben een stad tot kern met meer dan 200 000 Inwo
ners; in deze St eden woont nu bijna elke tweed e Euro-
peaan. 

Deze agg lomeraties zijn dikwi jis rond oude stad skernen 
gegroeid en kennen mede daardoor specifieke Inves te-
rings- en beheersproblemen. De oude stads kernen blij-
ken nam elijk vaak ongesc hikt om de traditionele kern-
functies op econo mische wijze te vervullen. Vele stede
lijke gebieden met een groot industrieel verieden moeten 
bovendien het hoofd bieden aan de achteruitgang van de 
daar gevestigde bedrijfstakken. Hiervan getuigen veelvul-
dig verlaten industrieterreinen. Tenslotte zijn ook vele  
binnensteden niet meer opgew assen tegen het mo derne 
leven in de vorm van he t verkeer, zodat bep aalde func-
ties veelal naar de rand van de stad zijn verdwenen. Vaak 
leldt deze versc huiving weer tot een toen eming van de 
kwantitatleve en kwalitatieve vraag naar verkeersinfra-
structuur, waaraan niet altijd op bevre digende wijz e kan 

worden voidaan. Vele Steden kampen met een achteruit
gang van het stedei ijk milieu, een sti jging van de so ciale 
kosten en een verlies aan ec onomische slag kracht. 
Dit zijn geen nieuwe moeilijkheden. De moeilijkheden zijn 
echter verergerd toen de economische bedrijvigheid min
der snel groeide, en hebben daam a verschillende Lid-
Staten ertoe gebracht spec ifieke maa tregelen te nemen. 
Deze zorg spee lt ook mee op comm unautair niveau, bij 
het reg ionale be leid. 
In het verieden heeft de Bank verschillende stedelijke 
vernieuwingsprojecten gefinancierd, vooral op grond van 
hun regionaal-ontwikkelingsaspect (achtergebleven ge
bieden, gebie den met achteruitgaande industrie). In de 
Gemeenschap is zij meer in het aigemeen be reid steun 
te bieden e ian projecten op gebied v an het stedeii jk ver-
voer of de stedel ijke vernie uwing, die een gunstige in-
vloed hebben op het milieu. De beo ordeling van de rge-
iijke project en vereis t In eik geva l een afweg ing van de 
plaats van het project in een aigemeen programma, waar
bij rekening wordt geh ouden met de kenmerkende inter-
reiaties binnen stede lijke geb ieden. 
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goed voorbeeld. Haar financlëie bljdrage, die In sa-
menwerklng met andere bankinstellingen is ver-
strekt, wijst duidelljk op haar vermögen projecten te 
financieren, die door de omvang van de betrokken 
bedragen, hun ievensduur en de te stellen zekerhe-
den van gecompllceerde aard zijn. De Bank heeft 
ook een aanzienlljke bljdrage geleverd tot de ver-
wachte en gerealiseerde ontwikkeling van het lucht-
verkeer door voorzieningen op vliegvelden en uit-
breidingen van de communautaire vioten te financie
ren. Daarnaast zijn ook kredieten verstrekt voor de 
bouw van de Airbus Λ320-, A330-, A340- en de 
ATR42-toestellen. Op het gebied van de telecom-
municatle zijn tenslotte nog grote bedragen ter be-
schlkking gesteld voor de financiering van basisneî-
ten. 

Het hoge niveau van de kredietverlening ten be-
hoeve van mllleubeschermlngsprojecten komt tege-
moet aan de doelstellingen van de Europese Akte  
(artikel 130R) e n van het Vierde communautaire mi-
lieuprogramma. De laatste jaren steit de Bank 
steeds grotere bedragen ter beschikking voor de 
bestrijding van lucht- en waterverontreiniging, terwiji 
ook haar steun wordt uitgebreid ten behoeve van 
voorzieningen in het stedelijk milieu (vervoer, ver-
nieuwing) (zie kader op biz. 16). 

Milieuproblemen op lokaal niveau dienen dikwijis tot  
in detail te worden onderzocht. Daarnaast is het ook 
van belang een meer algemene benadering te ont-
wikkelen, die de verspreiding van schadelijke milieu-
effecten beter zichtbaar maakt en de identificering 
van gemeenschapppelijke kenmerken in lokale situa-
ties veroorlooft, zodat milieumaatregelen coherenter 
en doeltreffender worden. In dit verband heeft de 
Bank samen met de Wereldbank een programma 
voor het milieu in de Middellandse Zee geënta-
meerd. Dit programma heeft betrekking op verschil-
lende landen binnen en buiten de Qemeenschap en 
beoogt in een eerste fase een omvattende studie te 
doen verrichten, waarvan de conclusies te zijner tijd 
kunnen worden gebruikt voor operationele doelein-
den. Dit initiatief is ontplooid in contact met de be
trokken landen en de Commissie en sluit zieh aan bi] 
enkele doelstellingen die op communautair niveau 
zijn ontwikkeld, aismede bij verschillende andere  
plannen die op dit gebied bestaan. 

De Commissie heeft een richttijn goedgekeurd ter  
verzekering van de vrije mededinging op de commu

nautaire markt voor telecommunicatie-eindappara-
tuur (^) . Deze markt was tot nu toe versnipperd, 
maar groeit snel en kent een grote technische ont
wikkeling. De Commissie heeft bovendien de Raad 
van de Europese Gemeenschappen voorstellen ge-
daan voor richtlijnen teneinde de communautaire  
voorschriften voor aanbestedlngen van werken en 
leverlngen uit te breiden tot daarvoor nog niet 
opengestelde sectoren (telecommunicatie, vervoer, 
energie en water), alsmede tot publiekrechtelijke in-
stellingen. Tenslotte heeft de Commissie een op 
1 januari 1989 ingaand systeem ingesteld voor de  
contrôle op de eerbiediging van de communautaire  
voorschriften bij de totstandbrenging van projecten 
en programma's, die mede worden gefinancierd 
door de structuurfondsen en de Bank. Deze maatre-
gelen ondersteunen de overredingspogingen die de  
Bank sinds enkele jaren doet om haar geldnemers 
ertoe te brengen de voorwaarden voor aanbeste-
dingen in deze sectoren te verbeteren. Daarnaast 
heeft de Bank, overeenkomstig de door haar Raad 
van Gouverneurs overgenomen aanbevelingen van 
haar Raad van Bewind van 4 juni 1984, t ot taak om 
te streven naar opening van markten, los van de  
ontwikkeling die zieh op Europees niveau voordoet 
ten aanzien van het beleid en de wetgeving op dit  
gebied. 

» » * 

Verschillende besluiten hebben in 1988 het schep-
pen van een Europese financlëie rulmte bevorderd. 
In het bijzonder heeft de Raad van E uropesen Ge
meenschappen een richtlijn goedgekeurd (2) ter ge-
leidelijke volledige liberallsehng van het kapitaalver-

(n Richtlijnen 88A301/E EG van 16 mei 19ΘΘ. P6 C-131 van 27 mat 1986 
(2) PB L-178 van 8 juli 1988 

Mutatle valutakoersen I.e.v. de Ecu 1979-1988 
(op basis van de statistische omrekeningskoersen) 

le kwartaä 1979 - 100 
200 

1986 1987 1988 
GBP... ITL 
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keer in de Gemeenschap. De laatste restricties op 
dit gebied dienen in acht Lid-Staten vóór medio 
1990 uit de weg te zijn geruimd. Voor Spanje, Portu
gal, Ghekenland en lerland geldt een overgangsre-
geling tot 1992, die - wat Griekenland en lerland 
betreft - nog met drie jaar kan worden verlengd. 

In het verslagjaar heeft de Bank de gebeurtenissen 
op de kapitaalmarkten van nabij gevolgd, met name 
hun toenemende integratie die ook van belang kan 
zijn voor de versterking van de concurrentie 'op 
deze markt. Zi] heeft bijgedragen tot de verdere ver-
ruiming van deze markten door de Portugese markt  
voor buitenlandse obligaties in escudo te openen en 
door actief te zijn op de markt voor buitenlandse 
peseta-emittenten. Zij is daarnaast aanwezig geble-
ven op de meeste kapitaalmarkten van de Lid-Staten 
(zie biz. 73) en heeft dan ook het grootste deel van 
de nodige middelen verkregen in communautaire va
luta's - waaronder de Ecu - om zo beter te kunnen 
voldoen aan de vraag van haar eigen geldnemers. 
De Bank is één van de instellingen die het meest 
actief zijn bij de bevordering van het gebruik van de  
Ecu en streeft ook verder naar een diversificatie van 
markten en beleggers. In 1988 was zi] weer de  
grootste emittent van Eculeningen op de internatio 
nale markten en de belangrijkste geidgever in deze 

valuta. Het eind 1988 uitstaande bedrag van haar  
vastrentende Eculeningen op lange en middellange 
termijn beliep 3 950 miljoen. 

* * * 

De kredietverlening van de Bank bulten de Ge
meenschap vindt plaats op grond van samenwer-
kingsovereenkomsten tussen de Gemeenschap en 
de betrokken landen. 

Wat de A.C.S.-landen en de L.G.O. betreft is op 12  
en 13 Oktober, tijdens een ministersconferentie, offi-
cieel een aanvang gemaakî met de procedure ter 
hernieuwing van de derde overeenkomst van Lomé, 
die eind februari 1990 zal afiopen. 

In het Middellandse-Zeegebied zijn de financiële 
protocollen met de Maghreb-landen, de Machrak-
landen, Israël en Joegoslavië in werking getreden. 
Het derde financiële protocol met Malta is op 20  
maart 1989 ondertekend en dat met Cyprus zal ver-
moedelijk in de loop van d it jaar worden afgesloten, 
zodat ook de kredietverlening in deze landen verder 
kan worden voortgezet. 

Kredietverlening 1959-1988 (miljoen Ecu) 

Β Totaal 
— in de Gem eenschap 
Β voor eigen rekening 
Β nieuw ins trument 
— buiten de Ge meenschap 
m voor eigen rekening 
Β begrotingsmiddelen 

10 000 

8000 

6000 

4000 

2000 

M ' I ' I 
58 60 62 64 
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De Bank verstrekt binnen de Gemeenschap voornamelîjk kredieten voor eigen rekening (uit middelen die 
In hoofdzaak worden verkregen op de kapitaalmarkten). alsmede garanties. Bovendien kent de Bank 
sinds 1979 ook kredieten in de Lid-Staten toe uit de middelen van het nieuwe communautaire leningsin-
strument. Op grond van het communautaire economische en financiële samenwerkingsbeleid met derde 
landen kan de Bank daarnaast ook voor eigen rekening en uit middelen van de Gemeenschap of de  
Lid-Staten bedragen in derde landen toekennen. 

In 1988 heeft de Bank nieuwe kredieten verstrekt 
(ondertekende financieringsovereenkomsten) voor 
in totaal 10 175 miljoen, tegenover 7 842,5 mi ljoen in 
1987; de stijging in het verslagjaar bedroeg dus  
30%, d.w.z. reëel 27% (zie wenken voor de lezer op 
biz. 9). 

De kredietverlening voor eigen rekening beliep 
9 638,4 miljoen (7 192,2 miljoen in 1987), waarvan 
9 453,4 mil joen kredieten en 185 miljoen garanties;  
de kredietverlening uit andere middelen, welke  
wordt geboekt in de Speciale Sectie, beliep 536,6 
miljoen (1987: 650,3 miljoen). 

De kredietverlening In de Gemeenschap bereikte in 
1988 9118,3 miljoen voor eigen rekening en 356,5 
miljoen uit het nieuwe instrument, d.w.z. in totaal 
9 474,8 m iljoen (zie de lijst op biz. 40). De toene-
ming ten opzichte van het voorafgaande jaar be
droeg derhalve 27,4%, terw ijl de toeneming sinds de  
toetreding van Spanje en Portugal op 1 januari 1986 
gemiddeld per jaar 13,2% was (d.w.z reëel respectie-
velijk 23,5% en 11,7%). 

Deze toeneming was mede een gevolg van de alge-
mene economische ontwikkeling (zie "De economi
sche achtergrond". biz. 10) en werd vooral geken-
merkt door een snelle stijging van de kredietverle
ning aan de industrie - in het bijzonder het midden-
en kleinbedrijf -, zowel als van die ten behoeve van 
de vervoersinfrastructuur en de telecommunicatie. 

De regionale kredietverlening Steeg met bijna 30% 
en bleef beslag leggen op een groot deel van het 
totale bedrag. Aanzienlijk bleef voorts de kredietver-
iening voor de mllieubescherming, evenals die welke  
beantwoordde aan de energiedoelstellingen van de  
Gemeenschap. 

De activiteiten vertonen een aanzientijke groei in 
Spanje en in Portugal, evenals in Denemarken en 
Frankrijk, Van een zeer sterke stijging was ook 
sprake in Nederland en Duitsland, terwijl die in Italie  
bescheidener was. In de andere landen kon het 
vroegere niveau worden gehandhaafd. 

label 1 : Kredietverlening (afgesloten financietingsovereenkomsten) In 1988 en van 1984 tot 1988 (^) 
naar herkomst der middelen en lokalisatie van het project 

Mil]. 
Ecu 

1988 

Mil). 
Ecu 

1984—1988 

% 
Kredieten en garanties voor eigen rekening 9638,4 94,7 35 694,4 90,2 
binnen de Gemeenschap 9118,3 89,6 33 433,1 84,4 
buiten de Gemeenschap 520,1 5.1 2 261,3 5,7 

Kredietverlening uit andere middeien 536,6 5,3 3 899,5 9,8 
binnen de Gemeenschap (nieuw instrument) 356,5 3.5 3 261,9 8,2 
buiten de Gemeenschap 180,1 1.8 637,6 1.6 

Totaal generaal 10175,0 100,0 39 593,9 100,0 
binnen de Gemeenschap 9 474.8 93,1 36 695,0 92,7 
buiten de Gemeenschap 700,2 6.9 2 898,9 7,3 

(t) De kredietvertening in Spanje en Portugal viel tot eind 1985 onder die buiten de Gemeenschap (zie Jaarverslag 1987 biz. 109). 
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Buiten de Gemeenschap is in totaal 700,2 miljoen 
ter beschikking gesteld, waarvan 520,1 miljoen voor 
eigen rekening en 180,1 miljoen uit begrotlngsmid-
delen (zie lijst op biz. 65) ; dit was 80% meer dan in 
1987 (392,1 miljoen). 

Dank zij de inwerkingtreding van de nieuwe finan-
ciële protocollen met een aantal Middellandse-Zee-
landen en Joegoslavië is de kredietverlening in ver-
schillende van deze landen sterk gestegen. De eco-
nomische moeilljkheden In de A.C.S.-landen blijven 
de mogelijkheden van de Bank daar beperken, in het 

bijzonder wat betreft de kredietverlening voor haar  
eigen rekening. 

Ter financiering van de kredietverlening voor haar ei 
gen rekening heeft de Bank in totaal 7 666,1 miljoen 
op de financlèle markten opgenomen (1987: 5 592,7 
miljoen), waarvan 7 413,6 miljoen op de kapitaal-
markten. De stijging met 37% ten opzichte van het 
voorafgaande jaar hield verband met het sterk ge
stegen niveau van de ultbetalingen in dit jaar. Verre-
weg het grootste deel van deze middelen luidde in 
communautaire valuta's — waaronder de Ecu — die 
tegen vaste rente zijn verkregen (zie biz. 73). 

Kredletvertening 1988 en 1987 
(in milj. Ecu) 

1988 
Middeliandse Zee : 398 A.C .S-lancten : 302 2 

It; 3 371.9 

1987 
A.C.S.-landen: 349,4 

1.6 Ml. NL: 259,7 

494.1 

F:1 350.S 3 11 

: 1 1788 

1548 

E: 10185 

DK: 315,3 

UK: 1 133,7 

IRL: 178,6 
GR: 164,6 

Ρ: 3698 

E: 707,4 
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In 1988 zljn flnancieringsovereenkomsten betreffende kredleten voor eigen rekening van de Bank onde rte· 
kend tot een bedrag van In totaal 8 933,3 miijoen en is een garantie toegekend voor 185 mlljoen, terwI JI de  
Bank daamaa st kredleten ult het nieuwe Instrument heeft toegekend voor 356,5 miljoen. 

De totale kredietverlening in de Gemeenschap bellep derhalve 9 474,8 miljoen tegenover 7 450,4 miljoen in 
1987. 

Dit bedrag omvat afzonderlijke kredieten (en een garantie) voor bepaalde projecten (6 538,8 miljoen) en 
globale kredieten (2 936 miljoen) aan bemiddelende bankinstellingen die hieruit kleinere bedragen toewljzen 
ter financiering van investerlngen van bescheiden omvang, In het bijzonder op het gebied van de industrie  
(zie kader op biz. 23). Uit lopende globale kredieten zijn in 1988 5 406 bedragen (2 062 miljoen) toegewezen 
voor dergeiijke Investeringen (i). 

Om een duidelijker operationeel beeld te geven van 
de activitelten van de Bank wordt haar kredletverle-
ning naar sector en doelstelling hier verder beschre-
ven als bestaande uit afzonderlijke kredieten en 
toewljzingen uit lopende giobale kredieten; daze 
twee categorieën beliepen In 1988 te zamen 8 600,8 
miljoen (1987: 6 615,7 miljoen). 

40 000 permanente arbeldsplaatsen, waarvan twee 
derde In regionale ontwìkkelingsgebieden; 28 000 
hiervan hadden betrekking op het midden- en klein-
bedrijf. 

Met haar kredietverlening, die gemiddeld één derde 
van de investeringskosten dekte, heeft de Bank bij-
gedragen tot investeringen van ca. 25 mlljard. Vel 
gens de dossiergegevens Is op deze wijze steun ge-
boden aan het scheppen van naar raming meer dan 

(M H ei verschil tussen het bedrag der in 196B toegekende globale kredieten en 
het totaal van de uit globale kredieten toegewezen t>edragen vioeit daaruit 
voort, dal de toewijzingsperiode zieh over meerdere laren kan uitstrekken. 

Kredietverlening naar sector 
Zoals hierboven reeds Is opgemerkt bedroeg het to 
tale bedrag der effectieve kredietverlening (afzon
derlijke kredleten en toewijzingen uit globale kredie
ten) in 1988 8 600,8 miljoen. De kredietverlening 
voor de industrie, de dienstensector en de land-

Tabel 2: Kredietveriening (afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) In de Gemeenschap 
In 1988, 

naar land en sector 
(Mil|. Ecu) 

Sector 

Tolaal 
Afzonderli|ke 

kredieten 

Toewijzingen 
uit globale 
kredieten 

industrie, 
landbouw, 

dienslen Energie 
Infra-

structuur 

België 4.7 — 4,7 4.7 — — 
Denemarken 493,2 433,2 59,9 34,3 247,5 211,3 
Duitsiand 518,8 346,9 171,9 187,7 148,0 1832 
Griekenland 213,8 150,5 63,4 71.7 10,4 131,7 
Spanje 1 003,1 695,5 307,6 368,8 1.7 632.6 
Frankrijk 7562 519,7 236,4 391,1 8.1 357,0 
lerland 157,1 154,8 2.3 5.7 58,6 92,8 
Italië 3396,7 2 283,7 1 113,1 1 385,6 793.6 1 217,5 
Nederland 233,2 216,7 165 211,8 — 21.4 
Portugal 4882 403,8 84,4 97,5 220,5 1702 
Verenigd Koninkrijk 1 051,0 1 049,0 2.0 152,8 289,7 608,5 
Elders (Art. 18) Ο 285,0 285,0 — — — 285,0 

Totaai 8 600,8 6 538,8 2 062,0 2 912,7 1777,1 3 911,0 

(1) Waarvan 185 mtiioen als garantie 
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Kredietformules 

De Bank biedt haar geldnemers diverse mogelijkheden 
wat betraft kredietformules en tarieven. 
Haar kredletvoorwaarden worden flexibel en pragmatisch 
aangepast aan de behoeften van haar geldnemers en lig-
gen zeer dicht bij de voorwaarden op de kapitaalmarkten 
waar de Bank zeit haar middelen opneemt. 
Kredieten worden a pari uitbetaald. al naar gelang de 
wensen van d e kredietnemer en de beschikbare midde
len van de Bank: 
— in één enkele valuta (met name de valuta's van de  

Lid-Staten of de Ecu); 
— in verscheidene valuta's in, hetzij, aen bepaalde stan-

daardsamenstelling, waarbij looptijd, samenstelling en 
rentevoet bij voorbaat zijn vastgelegd, of in een vari-
abele samenstelling al naar gelang wear da wansen 
van de kredietnemers en da beschikbare middelen 
van de Bank. 

Voor eike valuta en looptijd gefdt een bepaalde speci-
fieke rentevoet. Bij kredieten in meerdere valuta's wordt 
voor elk dezer valuta's het betreffende tarief in rekening 
gebracht. 

Kredieten 
Er bestaan verschillende soorten kredieten: 
— afzonderlijke kredieten ter financiering van één of 

meerdere projecten van één en dezelfde geldnemer. 
Deze kunnen direct aan deze geldnemer worden toe-
gekend of via een bemiddelende instelling (een an 
dere onderneming of een bankinstelling); 

— globale kredieten aan regionale of nationale financie-
ringsinstellingen die deze middelen in overleg met de 

Bank gebruiken ter financiering van investerlngen van 
bescheiden omvang, die voldoen aan de criteria van 
de Bank; 

— garanties als zekerheld voor kredieten van derden. 

Rentetarleven 
De rentevoet wordt vastgesteld blj de ondertekening van 
de financieringsovereenkomst of blj storting in geval van 
kredieten in meerdere tranches (overeenkomst met open 
renteclausule). 
Kredieten worden meestal toegekend tegen vaste rente. 
Binnen bepaalde grenzen kunnen kredieten tegen vari-
abele rente worden toegekend en, sinds 1986, ook tegen 
een herzienbare rente. 
— Kredieten tegen vaste rente 
De geldende voet of voeten worden vastgelegd blj het 
afsluiten van de financieringsovereenkomst of bij storting  
en worden later niet meer gewijzigd. 
— Kredieten tegen herzienbare rente 
De geldende voet of voeten zijn vaste rentevoeten die 
worden vastgelegd voor een bepaalde duur (in het alge-
meen van 4 tot 10 jaar) en kunnen aan het eind van deze 
Periode worden herzien op basis van de dan geldende 
tarieven voor de resterende looptijd van het krediet en de 
herfinancieringsmogelijkheden van de Bank in de ge-
wenste valuta onder de valuta's die blj ondertekening van 
de overeenkomst waren gekozen. 
— Kredieten tegen variabeie rente 
De variabeie voeten worden elk kwartaal vastgesteld op 
basis van de gemiddelde effectieve kosten van alle door  
de Bank tegen variabeie rente opgenomen middelen. 

Kredietverlening near land en sector (in müj. Ecu) 

Energie 
1 777,1 

Communicatie* 
2 909,4 

Overige infrastructuur 
1 001,8 

Industrie, dlensten, 
landbouw 
2 912,7 

Totaal 
8 600,8 
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bouw is ook dit jaar weer gestegen. evenals - maar 
in stärkere mate - die voor de verkeersinfrastruc-
tuur en de telecommunicatie. Het bedrag, bestemd 
voor de energievoorziening is verder teruggelopen. 

Voor projecten in de industrie, de dlenstensector 
en de landbouw is 2 912,7 miljoen ter beschikking 
gesteld, d.w.z. 34% van de totale kredietverlening in 
de Gemeenschap (1987: 1 922,3 mlljoen en 29%). De  
afzonderiljke kredleten (1 094,5) voor grotere pro
jecten zijn gegaan naar een breed spectrum van In-
vesteringen, die dikwijis een hoog technologisch ka-
rakter hadden. Daarnaast zijn 5 235 bedragen toege-
wezen uit lopende globale kredieten (1 818,2 mil
joen) voor kleinere investeringen, vooral op het ge-
bled van de industrie (1411,1 miljoen), alsmede in 
de dlenstensector (345 miljoen), waar de gefinan-
cierde investeringen betrekking hadden op het toe-
risme en vrijetijdsvoorzieningen, de informaticasec-
tor en de zakelijke dienstverlening, alsmede de ver-
werking en recycling van afvallen. Tenslotte is 62,1 
miljoen gegaan naar kleine projecten op het gebied 
van de landbouw, de visserij en de aquacultuur. 

Bi] de lnfra8tructuuφro|ecten (3 911,2 miljoen of 
45% van het totaal, tegenover 2 729,3 miljoen of 41% 
van het totaal in 1987) is de kredietverlening voor 
telecommunicatieprojecten sterk gestegen: 1 288,3 
miljoen voor uitbreiding van netten en voor satellie-
ten (1987: 368,9 miljoen). Ook die voor de vervoers-

Afzonderlilke kredieten + toewijzingen ult globale  
kredieten 
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sector is toegenomen (1621,1 miljoen), met name 
ten behoeve van wegenaanleg, luchthavenfaciliteiten 
en de aanschaf van vtiegtuigen. De kredietverlening 

Globale kredieten In de Gemeenschap 

Sinds 1968 ke nt de Bank ook zogenaamde globale kre
dieten toe, die haar in staat stellen projecten van be 
scheiden omvang, die aan haar criteria beantwoorden en 
die zij om kostenredenen anders niet in behandeling had 
kunnen nemen, toch te financieren. 

In 1988 zijn globale kredieten toegekend tot een bedrag 
van in totaal 2 936 miljoen aan een zestigtal financiële In-
stellingen of handelsbanken in tien landen. 

De globale kredieten voor eigen rekenlng beliepen 2 585  
miljoen (1987: 1 601,5 miljoen} en dienden 

— in minder ontwlkkelde gebieden tot financiering van 
kleinere projecten op het gebied van de industrie, de 
dienstensector — met name het toerisme — en de land
bouw, alsmede van kle inere infrastructuurprojecten; 

— in andere gebieden tot financiering van het industriële  
midden- en klelnbedrijf overeenkomstig het besiuit van 
de Raad van Gouverneurs naar aanleiding van het nieuwe 
instrument IV. alsmede tot steun aan de structurale aan-
passing van de Spaanse industrie; 

— in regionale ontwikkelingsgebieden of elders boven-
dien tot financiering van kleinere industriële projecten die 
de invoehng of toepassing van geavanceerde technolo-
gieen beoogden en van kleinere industriële of infrastruc
tuurprojecten die beantwoorden aan de doelstellingen 
van de Gemeenschap op het gebied van de energievoor
ziening en/of de milieubescherming. 

Uit het nieuwe Instrument zijn globale kredieten voor in  
totaal 351 miljoen toegekend, waarvan 324,8 miljoen uit  
het nieuwe instrument IV. ter financiering van produktieve 
investeringen van het midden- en kleinbedrijf buiten de  
regionale ontwikkelingsgebieden. 

De Sterke toeneming van de globale kredietverlening in 
1987, zowel als in 1988, had een positieve invloed op het 
aantai toewijzingen uit lopende kredieten in het verslag-
jaar (5 406 voor 2 062 miljoen, tegenover 3 035 voor 
1 175,7 miljoen in 1987). Verdere specificatie wordt gege-
ven in de tabellen 20 tot 23. 
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voor rioleringen, afvalwaterzuiveringen en projecten 
van lagere overheden is daarentegen enlgszins ge-
daald. 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar i s ten be-
hoeve van de energlevoorziening een geringer be-
drag ter beschikking gesteld dan in het voorgaande 
jaar (1777,1 mlljoen of 21% van het totaal, tegen 
1 964,1 miljoen of 29,7% in 1987). Afgezien van de  
kernsector bitjven de bedragen voor de produktie 
van energie op niveau of nemen zelfs nog iets toe 
(waterkrachtcentrales en geothermische centrales), 
maar die voor het transport en vooral voor de gas-,  
elektriciteits· of warmtedistributie nemen af. 

Kredietverlening naar doeisteliing (1) 
De directe kredietverlening en de toewijzingen uit 
globale kredieten ten behoeve van gebieden met 
een ontwikkelingsachterstand of met achteruit-

gaande Industrie beliepen in 1988 in totaal 4 912,8 
miljoen (1987: 3 767,2 miljoen). Evenals in het voor-
afgaande jaar maakte deze kredietverlening ook In 
1987 ca. 60% van de totale kredietverlening voor ei 
gen rekening van de Bank uit. 

Bijna tweederde van het bedrag is gegaan naar re
gie's waar krachtens doeisteliing 1 (zie kader op btz. 
14) de communautaire actie zai worden geïntensi- 
veerd en waarin daarom de betrokken structuur-
fondsen hun Initiatleven zullen concentreren. 

De regionale kredietverlening Is ten goede gekomen  
van de industrie, de dienstensector, de landbouw,  
de visserij; naar deze sectoren ìs meer dan één 
derde van het bedrag gegaan (1 750,5 miljoen. waar-
van 1 004,9 miljoen voor het midden- en kleinbe-
drijf) ; daarnaast was 2 432 miljoen bestemd voor ba-

(1) Sommige pr ofecten beantwoorden aan meerdere economische doetstellin-
gen tegeltikwtljd; de In dil hoofdstuk wrmeid e ajfers kunnen, evefimin als de 
verschtllende ru bheken in de hien n verv atte tabe lien. dan ook nie t bij eikaar 
worden opgeteld. 

label 3; Regionale ontwikkeling 

Toiaai 
Abonderlijke 

kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieien 

M»i|. Ecu % Milj. Ecu Milj Ecu 

Totaal 4 912,8 100,0 3831,0 1 081,8 

Landen: 
België 12 — — 12 
Denemarken 134,4 2.7 125,4 9,0 
Duitsland 154,4 3,1 146,4 8,0 
Griekenland 211,9 4,3 150,4 61,5 
Spanje 724,5 14.7 528,3 1962 
Frankrijk 488,4 9,9 339,0 149,4 
lerland 157.1 3.2 154,8 2.3 
Halle 1 970,1 40,1 1 375,8 594,3 
Nederlard 203,3 4.1 195,3 8.0 
Portugal 453,8 92 403,8 50,0 
Verenigd Koninkrijk 413,8 8.4 411,8 2,0 

Sectoren: 
Energie 730,5 142 718,0 12,4 
Vervoer 8542 17,4 840,2 14,0 
Telecommunicaiie 1 003,4 20,4 1 003,4 — 
Walerprcjecten 299,7 6,1 286.5 132 
Overige infrastructuur 274.7 5.6 237,4 37,3 
Industrie, diensten, landbouw 1 750,5 35,6 745,5 1 004,9 
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sisinfrastructuur, waarvan 1 857,6 miljoen voor het 
verkeer en de telecommunicatie, en 730,5 miljoen 
voor de energievoorziening. 

Met haar kredietverlening, die 20 à 50% van de In-
vesteringskosten dekte, heeft de Bank bijgedragen 
tot ruim 3% van de totale investeringen in vaste ac 
tiva in de Qemeenschap. In minder welvarende Ian-
den en gebieden ligt de directe bijdrage van de  
Bank duideiijk hoger: 6,5% in italië (in Zuid-ltalië  
echter 11,3%), 7,2% in Griekeniand en lerland, 10% 
In Spanje en 13% in Portugal. 

* * * 

Voor projecten die voldeden aan de energledoel-
stellfngen van de Gemeenschap heeft de Bank in 
totaai 1 840,9 miljoen ter beschikking gesteid (1987: 
1 981,8 mlljoen). 

BIjna de helft van dit bedrag (925,4 milj oen) is ge-
gaan naar de ontwikkeling van Interne energtebron-
nen: de ontginning van gas- en olieveiden, water-
krachtcentraies en opwerkingsinstaiiaties voor kern-
brandstoffen. De voltooiing of vertraging van meerja-

renprogramma's ter ontwikkeling van de kernsector 
hebben ertoe geieid dat in 1988 g een enkel krediet 
Is verstrekt voor de bouw van een kerncentraie; 
evenmin zljn Euratom-kredieten voor dit doei toege-
kend. 

Voor diverslficatle van de invoer, d.w.z. centrales 
die ingevoerde steenkool kunnen verstoken en gas-
leidingen, is 535,7 mil joen toegezegd. 

De kredietverlening ten behoeve van ratloneel ener-
gieverbruik (379,8 miljoen) is ten goede gekomen 
van een groot aantai gevarieerde projecten die in 
het bijzonder rationalisering van het Industriële ener-
gleverbruik beoogden. 

Kenmerkend waren dit jaar de omvang van de steun  
voor projecten op het gebied van hernieuwbare 
energiebronnen, zoais waterkrachtcentrales en geo-
thermische centrales (ruim 600 miijoen), evenals 
voor projecten die tevens omvangrljke mliieube-
schermlngsvoorzieningen omvatten (in het bijzonder 
bij kolen stokende centrales). 

« 
« 4( 

label 4: Energievoorziening 

Milj. Ecu 

Totaai 

% 

Afzondarlijke 
kradiaten 

Milj. Ecu 

Toawiizingen uit 
globale krediatan 

Milj. Ecu 

Totaai 1 840,9 100,0 1 713,5 127,4 

interne energiebronnen 925,4 50,3 925,4 — 
Waterkracht 214,5 11,7 214,5 — 
Kernenergie 288,2 15,7 288,2 — 
Aardolie, aardgas 421,2 22,9 421,2 — 
Vaste brandstoffen 1.4 0.1 1.4 — 

Diversificatie van de Invoer 535,7 29,1 535,7 
Aardgas 194,8 10,6 194,8 — 
Steenkool 341,0 18,5 341,0 — 

Ratloneel energieverbruik 379,8 20,6 252,5 127,4 
Geothermische en alternatieve energiebronnen 98,5 5.4 83,6 14,9 
Produktie en distributie van wärmte 66,7 3.6 66,7 — 
Koppelnetten en stroomdistributie 1.0 0.1 — 1.0 
Transport en distributie van aardgas 50,1 2.7 — 50,1 
Rationalisatie van energieverbruik 132,3 7,2 77.2 55,1 
Afvalverwerking, overige 31,3 1,7 25,0 6,3 
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Europese infrastructuur 

De kredietverlening van de Bank voor verkeersinfrastruc- 
tuur van Europees belang bedroeg de laatste vijf jaar 
bijna 4 miljard (^). Zo is een bijdrage geleverd tot investe-
ringen tot een bedrag in de orde van grootte van 15 mil
jard (2). In 1988 is deze kredietverlening sterk gestegen, 
hetgeen samenhangt met het belang dat op communau-
tair niveau wordt gehecht aan een veelzijdig verkeersnet 
dat in Staat is het verkeer van g oederen en diensten te  
verwerken, waartoe de totstandkoming van de Europese 
markt zai leiden. 

De hoge vlucht die het luchtverkeer de laatste jaren 
heeft genomen, dwong tot vernieuwing en uitbreiding van 
de vloten van vele luchtvaartmaatschappijen. Verschil
iende van deze maatschappijen, zoals de Alitalia, de 
KLM, Aer Lingus en Martinair, hebben kredleten ontvan-
gen voor de aanschaf van toestellen (Airbus, ATR, Fo k-
ker, maar eveneens Boeing en McDonnel Douglas). Ook 
luchthavens moesten worden uitgebreid. Daarom zijn 
kredieten verstrekt voor luchthavenvoorzieningen in het 
Verenigd Koninkrijk (Gatwick, Stansted, London City, 
Norwich, Southend, Manchester, Leeds, Bradford) en  
Italie (Turijn, Pisa), evenals voor die te Athene, Dublin, 

(1) Met inbegrip van kredieten in Spanje en Por tugal vóór deze landen toetra-
den tût de Gemeenschap. 
(2) Reeds door de Bank gefinancierde tranches van verschillende projecten. 
In het geval van de tunnel onder het Kanaal maken deze tranches bijv. 15%  
uit van de totale kosten van de tunnel. 

Kopenhagen en Nice. Ook zljn middelen ter beschikking 
gesteld voor viuchtgeleidingsapparatuur. 

De kredietverlening In de telecommunicatiesector is 
eveneens sterk gegroeid en was vooral bestemd voor 
uitbreiding van de internationale telefoonverbindingen en 
de satelllettelecommunicatie. 

Bijna de helft van het voor infrastructuur van Europees  
belang bestemde bedrag was bestemd voor wegenaan-
leg, vooral in Noord-ltalië, Oost-Frankrijk, Denemarken, 
het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en - in toenemende 
mate - ook in Spanje en Portugal. Gesteund is voorts 
ook de modernisehng van spoorwegen (in Spanje, Grie-
kenland, het Verenigd Koninkrijk) en de aanieg van de 
tunnel onder het Kanaal. 

Het landverkeer zal ongetwijfeld een nieuwe impuis on-
dergaan dankzij in uitvoering zijnde of voorgenomen 
grote projecten, zowel op het gebied van de wegenaan-
leg (doorkruising van bergmassieven en overspanning 
van zeearmen) als op dat van de spoorwegen (tunnel on
der het Kanaal, Europees net van hoge-snelheidstreinen). 

De ervaring die de Bank heeft opgedaan met dergelijke 
projecten welke soms gecompliceerde financieringscon-
structies met vele deelnemers vereisen, zal ook verder 
een roi blijven spelen bij de totstandbrenging van een 
doeitreffend net van verkeersvoorzieningen. 

Kredietverlening voor Infrastructuur van Europees belang 1984-1988 

eiders (art. 18) 

1984 1985 1986 1987 1985 1986 1987 
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De kredietverlening voor infrastructuurprojecten 
van communautair belang is stark gestagen tot 
1 727,6 miljoen (1987; 680,8 miljoen), waarvan 1 095 
mlljoen bestemd was voor verkeersvoorzieningen. 

Dit jaar vonden da earste stortingen plaats tan be-
hoeve van de tunnel onder het Kanaal: 213 miljoan 
uit hoofda van het co-financieringsarrangement tot 
een bedrag van ongeveer 1,4 miljard, dat in 1987 
was ondertekend. 

Een bedrag van 404,5 miljoen is gegaan naar vele  
wagvakken in Italie, Frankrijk, Spanje, Portugal en 
Danamarken. Evenals In 1987 heeft ook da ontwik-
kellng van hat luchtvervoer tot een omvangrljke kre-
dletvraag geleid: 383,6 miljoen voor luchthavanvoor-
zlanlngen en de aanschaf van vllegtulgen in Italie,  
het Veranigd Konlnkrijk, Denemarken, Nederland, 
Portugal (da Azoren) an Griekenland. De rest van 

label 5: Infrastructuur van communautair belang 

Mil], 
Ecu 

Totaal 

% 
Totaal 1 727,6 100,0 

Vervoer 1 095,0 63,4 
Spoorwegen 264,1 15,3 
Wegen en autosnelwegen 404,5 23,4 
Zeevaart 32,1 1.9 
Luchtvaart 383,6 22,2 
— luchthavens 91,0 5.3 
— vliegtuigen 292,6 16,9 
Overslagcentra(i) 10,7 0,6 
Telecommunicatle 603,8 34,9 
Traditionele netwerken 318,8 18,5 
Sateiiieten 285,0 16,5 
Overige 28,9 1.7 

(1) Waarvan 5.5 miljoen uit het nieuwe instrument. 

Milieu: stedelijk afval 

Het stedelijk afval In de Gemeenschap - hoofdzakelijk 
bestaand uit hulshoudelljke afvallen - vormt een berg 
van ongeveer 100 miljoen ton per jaar van zeer gevarl-
eerde samenstelllng. Dit Is nog siechts een klein deel van 
de totale afvalproduktie die bijna 800 miljoen ton per jaar 
beloopt, waarvan één derde van de Industrie afkomstig 
Is. 

Nauwkeuhge statistische gegevens bestaan hier uiter-
aard nauwelljks. In 1980 schatte men echter het stedelijk 
afval in de Verenigde Staten op 703 kg per hoofd tegen-
over 344 kg In Japan en 280 kg in Europa. Deze verschll-
len houden verband met levenswijze en welvaartsniveau; 
dergelljke verschillen bestaan trouwens ook binnen de  
Gemeenschap: 150 kg In Portugal en 400 kg In Denemar
ken. Hierbij komen nog de verschillen in samenstelllng 
van de afvalstoffen: wanneer de hoeveelheden toenemen 
neemt het aandeel van de organisch afbreekbare Stoffen  
af en dat van p apier en kunststoffen toe. 

Tweederde van de afval belandt thans op stortplaatsen. 
De wilde of ongecontroleerde stortplaatsen verdwijnen 
geleldelijk vanwege hun gevaar voor het milieu. Gecon-
troleerde stortplaatsen maken schade en verontreinlging 
beheersbaar, maar zljn steeds moeilljker te vinden. 
Ongeveer 20% van het afvat wo rdt verbrand, terwijl 15% 
op andere wljze wordt geëilmineerd (compostering, 
recycling, verwerking tot brandstoffen enz.). 

Nationale en communautaire Instanties nemen maatrege-
len om deze toenemende massa stedelijk afval beheers
baar te maken. De communautaire richtlljnen leggen het 

accent op vermindering van de hoeveelheid en het voor-
komen van afval, de recycling, hergebrulk, verbranding 
zonder luchtverontreiniging of ellmlnatle zonder rislco's 
voor het milieu. Afval kan een economische opbrengst 
krijgen door sortering met het oog op recycling, door de  
produktie van compost, door het Winnen van verbran-
dingsgassen en in het bijzonder door het opwekken van 
stoom voor stadsverwarmingen en/of elektriciteit in grote 
verbrandingsinstallaties. 

Sinds enkele jaren financiert de Bank, ook door middel  
van globale kredieten, projecten betreffende de Inzame- 
ling en verwerking van stedelijk afval: bedragen voor sor- 
teer- en terugwinningsinstallaties In Duitsland (te Aken, 
Dusseldorp, Keulen en Velbert), voor vuilverbrandingen in 
Frankrijk (te Brest en Limoges) en in het Verenlgd Ko-
ninkrljk (bij Manchester), alsmede voor de inrlchting van 
stortplaatsen en de aanleg van composteringslnstailaties, 
in het bijzonder te Plymouth, in Italie (Calabrie) en in Por 
tugal (Madeira). 

De Bank heeft daarnaast verschillende projecten gefinan-
cierd in het kader van plaatselijke milleuprogramma's (in 
het bijzonder in Noordwest-Engeland en te Bergamo en 
in de Marken in Italie) of ook projecten die verband hiel-
den met de aanleg van s tadsverwarmingen, zoals te Ny-
kobing, Lyon, Hastings en Reggio Emilia. De Bank finan
ciert overigens reeds lang milieuprojecten; bij al de door  
haar gefinancierde projecten, van welke aard dan ook, 
controleert zij bovendien of de hand wordt gehouden aan 
de nationale en communautaire milieuvoorschriften. 
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Kredietverlening voor het midden- en kielnbedrijf 

Sinds bjjna twintig jaar ve rstrekt de Bank voor eigen re-
kening • en sinds 1982 eveneens uit het nieuwe instru
ment - kredieten ter financiering van investeringen van 
het midden- en klelnbedrijf op het gebied van de indus 
trie, de dienstverlening (in het bijzonder het toerisme). de  
landbouw en de visserij. Dit gebeurt op gedecentrali-
seerde wijze via globale kredieten aan financieringsinstel-
lingen of handelsbanken op nationaal of regionaal niveau. 
Deze Instellingen wijzen hieruit kleinere bedragen toe 
(toewijzingen uit globale kredieten) voor in overleg met 
de Bank uitgekozen projecten en aan de hand van haar  
economische, financiële en technische criteria. 

De weer toenemende activitelt op dit gebied in 1987, en 
sterker nog in 1988, resulteerde in een groeiend aantal 
toewijzingen aan kleinere bedrljven. Van het totale toege-
wezen bedrag ad 1 818,2 miljoen ten behoeve van 5 235 
investeringen in de produktieve sector, waren 5 113 be
dragen voor In totaal 1 611,4 miljoen bestemd voor het 
midden- en kleinbedrijf. Hiervan hadden 3 984 (1 231,9 
miljoen) betrekking op de industrie, 970 (317,3 miljoen) 
op de dienstverlening en 159 (62,1 miljoen) op de land
bouw en de visserij. 

Een bedrag van 249,1 miljoen diende ter financierng van 
2 152 leaslngoperaties van soms zeer kleine omvang. Het 
blijkt dat meer dan de helft van het in totaal toegewezen 

Tabe! 6: Midden- en kieinbedrijf 

bedrag en drie kwart van het totaal aantal overlge toewij
zingen bestemd was voor bedrijven met minder dan 50 
werknemers. 

Via globale kredieten is het midden- en kleinbedrijf in 11 
landen gesteund, vooral in regionale ontwikkelingsgebie-
den (3 153 toewijzingen voor 1 004,9 miljoen). Bülten  
deze gebieden heeft de Bank voor eigen rekening bedra
gen toegezegd in het kader van het besluit van haar  
Raad van Gouverneurs naar aanleiding van het nieuwe in
strument IV (1 180 toewijzingen voor 317 miljoen), als-
mede ter vergemakkelijking van de aanpassing van het 
Spaanse midden- en kleinbedrijf aan de communautaire  
markt (93 toewijzingen voor 19,8 mi ljoen); daarnaast zijn 
naar bedrijven buiten regionale ontwikkelingsgebieden 
ook 687 to ewijzingen voor 269,5 miljoen gegaan uit mid-
delen van h et nieuwe instrument. 

De laatste vijf jaar i s voor bedragen van in totaal 3 822 
miljoen voor eigen rekening van de Bank en van in totaal 
2 913,2 miljoen uit het nieuwe instrument ter beschikking 
gesteld voor ongeveer 20 000 kleinere bedrijven in de  
meeste regio's van de Qemeenschap. De Bank zai deze 
activiteit voor haar eigen rekening ook in de toekomst 
voortzetten, zowel in regionale ontwikkelingsgebieden als  
daarbuiten, overeenkomstig het besluit van haar Raad 
van Bewind (zie biz. 16). 

(Mil). Ecu) 

Voor eigen rekening 
Nieuw 

instrument 

Totaal Totaal 

Regionale  
ontwikke-

ling 

Midden- en 
kleinbedrijf 

E.I.B, 

Aanpassing 
na 

toetreding 

Totaal 1611,4 1341,8 1004,9 317,0 19,8 269,5 

België 4.7 4,7 1.2 3,5 — — 
Denemarken 35,0 3,5 3.5 — — 31,5 

Duitsland 75,3 75,3 8.1 67,2 — — 
Griekenland 37,0 35,0 35.0 — — 1.9 

Spanje 270,2 217,2 158.8 38,6 19,8 53,0 

Frankrijk 226,0 216,6 144.5 72,1 — 9,5 

lerland 2,3 2.3 2.3 — — — 
Italië 860,9 718.8 591.6 127,2 — 142,1 

Nederland 16,5 16,5 8,0 8.5 — — 
Portugal 81,6 50,0 50,0 — — 31,6 

Verenigd Koninkrijk 2,0 2.0 2,0 — — — 
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het bedrag is gegaan naar havenaanleg in het Ver-
enigd Koninkrijk, Italie en naar overslagcentra in Ita 
lie. 

Daarnaast zijn kredieten voor 603,6 miljoen verstrekt 
voor telecommunicatieprojecten, in het bijzonder de  
uitbreiding van telefoon- en telexnetten in Italie,  
Spanje en lerland, alsmede voor de bouw en lance-
ring van de satellieten van Inmarsat en Eutelsat. 

* • » 

Bijna een derde van het totale bedrag is gegaan 
naar projecten die de rookgasemissie beoogden te  
verminderen bij industriële bedrijven in ttalië, Grie-
kenland en Nederland, alsmede bij elektriciteitscen-
trales e.d. in Italie, Duitsland en Frankrijk. 

Tenslotte is nog een toenemend aantal investerin-
gen geflnancierd op het gebied van de erosiebestrij-
ding, het voorkomen van overstromingen, de herbe-
bossing, de verwerking van stedelijk en industrieel 
afval of de verbetering van het stedelijk milieu (113,7 
miljoen). 

De kredietverlening voor mineubeschermingspro-
Jecten beliep 1 231,1 miljoen of 14,3% van het totale  
kredietbedrag (1987: 1 315,3 miljoen en gemiddeld 
9,3% t ussen 1984 en 1987). Deze projecten waren  
gelokaliseerd in 10 landen (1987: acht; 1986: zes), 
maar vooral In Italie, Duitsland en Spanje. 

Tabel7: Miiieubescherming 
(Mill Ecu) 

Toewi|2ingen 

Toiaai 
Atzonderliike 

kredieten 
uit globale  

kredieten 

Totaal 1 231,1 1 087,3 143,8 

Waterverontreiniging 755,1 653,3 101,8 
Luchtveronlreiniging 362,3 352,4 10,0 
Verwerking van vaste  
afvallen 25.3 8.5 16,7 
Stedelijk milieu 45.2 42,3 2.9 
Natuurbescherming en 
overige 43,2 30,8 12,4 

Bijna 60% van dit bedrag is gegaan naar waterzulve-
ringen of verbeteringen van de drinkwatervoorzie-
ning (756,1 miljoen) in Itaiië (vooral grote multiregio 
nale projecten), Spanje, Portugal, het Verenigd Ko-
nlnkhjk, lerland, Frankrijk, Denemarken en Duitsland, 
waar met name ook veel kleinere projecten zijn gefi-
nancierd. 

Een bedrag van 842,3 m iljoen is terbeschikking ge-
steld voor de versterking van de Internationale con-
currentleposltle van de communautaire Industrie 
via de invoering van nieuwe technologieën, alsmede 
door industriële integratie op Europees niveau (in 
1987: 776,7 m iljoen). Naar het midden- en kleinbe-
drijf buiten de regionale ontwikkelingsgebieden is 
586,5 miljoen gegaan. Tenslotte was 304,6 miljoen 
bestemd voor satellieten en volgstations ten be-
hoeve van de telecommunicatie. 

label 8: Concurrentlevermogen van ondeme-
mlngen en Europese Integratie 

(Mill Ecu) 

Totaai 
Afzonderlijke 

Kredieten 

Toewtjzingen 
uit globale  

kredieten 

Internationaal concurren-
tievermogen en Euro
pese integratie 756,0 643,4 112,6 
Aanpassing na toetre-
ding 86,3 66,5 19,8 
Midden- en kleinbedrijf 
(E.I.B.) 317,0 _ 317,0 
Midden- en kleinbedrijf 
— Nieuw instrument 269,5 — 269,5 

Telecommuniciatiesatei-
lieten en volgstations 304,6 304,6 — 
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Kredietverlening in de verschillende 
landen (1) 
In Belglë is een globaal kredlet van 11,6 mlljoen 
toegekend aan een bankinstelling, waaruit elf klei 
nere bedrljven in verschillende deien van het land 
zijn gesteund (voor 4,7 miljoen). 

niet alleen een gevolg van het oppeilblijven van de  
kredietverlening voor de milieubescherming, maar 
vooral van nieuwe projecten in de infrastructuur- en 
industriesectoren. De samenwerking met het bank-
wezen Is verder uitgebreid, zodat globale kredieten 
voor 256,1 miljoen konden worden toegekend ter  
financiering van zowel milieubeschermingsprojecten 
en/of energiebesparing, alsmede het midden- en 
kleinbedrijf. 

De kredietverlening in Denemarken bellep 494,1 
miljoen (1987: 315,3 miljoen), waarvan 31,4 miljoen 
uit het nieuwe instrument. Deze groei is mogelijk 
geworden door een spreiding van de activiteit die nu 
ook projecten ter verbetering van de verbindingen 
met de andere landen van de Gemeenschap omvat, 
alsmede door een opieving van de globale krediet
verlening ten behoeve van het midden- en kleinbe
drijf (35,9 miljoen). 

Een bedrag van 178,8 miljoen was bestemd voor 
verkeersinfrastructuur, waaronder verbeteringen 
aan de luchthaven van Kopenhagen-Kastrup, de  
aanleg van wegvakken tussen Kopenhagen en 
Rodbyhavn op het eiland Lolland als onderdeel van 
de E4 tussen Scandinavie en het Duitse wegennet, 
de bouw van een station te Frederikssund voor het 
regionale spoorwegnet en de uitbreiding van de  
haven van Odense (de twee laatstgenoemde 
projecten zijn voor 5,5 miljoen gefinancierd via een 
daarin gespecialiseerde instelling). 

Daarnaast waren twee bedragen voor in totaal 27 
miljoen bestemd voor afvalwaterzulverlngen te  
Esbjerg aan de westkust en Âlborg in Noord-
Jutland. 

Een omvangrijk bedrag (247 miljoen) is gegaan naar 
de energlevoorzlening; in het bijzonder betrof het, 
evenals in 1987, vooral de uitbreiding van de  
gasvoorziening in diverse delen van het land op 
basis van het aardgas uit het Deense deel van de  
Noordzee. 

Tenslotte zijn 94 bedragen {voor in totaal 34,9 
miljoen) toegewezen ten behoeve van projecten van 
het midden- en kleinbedrijf in diverse delen van het 
land en zulks zowel voor eigen rekening van de  
Bank (3,5 miljoen) als uit de middelen van het 
nieuwe instrument (31,4 mil joen). 

In Duitsland is 603 miijoen toegezegd tegenover 
276,5 m iljoen in 1987. Deze sterke toeneming was 

<1) Zie voor verdere bijzonderheden de lijst op biz. 40 e.v. 

De in het verslagjaar toegekende afzonderlijke 
kredieten en de toewijzingen uit lopende globale  
kredieten beliepen in totaa l 518,8 miljoen, tegenover 
244,9 miljoen in 1987. Bijna tweederde van dit  
bedrag is gegaan na ar projecten ter verbetering van 
de milieubescherming. 

Enerzijds is 119,7 miljoen ter beschikking gesteld 
voor de aanpassing van kolen stokende centrales 
aan de nieuwe milieuwetgeving via de instaliatie van 
rookgasreinigingen (centrales van Duisburg, Weiher,  
Lausward en Flingern), of via de vervanging van 
bestaamde produktie-eenheden door modernere en 
minder verontreinigende installaties (centrale van 
Stöcken): te Berlijn is voorts een fabriek gefinan
cierd, die aardgas omzet in stadsgas. 

Anderzijds zijn verschillende Infrastructuurpro-
jecten gesteund, zoals de aanleg van een dam in de  
Wupper, de uitbreiding van de afvalwaterzuiverlng te  
Keulen, een aantal kleine zuiveringsinstallaties, gefi
nancierd via globale kredieten, alsmede de aanschaf 
van treinstellen voor het nieuwe stedeiijke trans-
portnet te Stuttgart. 

In de industriöle sector is 187,7 miljoen verstrekt, 
waarvan 72,3 miljoen voor de bouw van een onder-
zoeks- en ontwikkelingscentrum voor de automobiel-
industrie. De rest is gegaan naar een bedrijf van 
industriegassen bij Bremen en naar 93 kleinere  
bedrijven (98,5 miljoen) voor produktieve investe-
ringen en soms ook voor milieubeschermingsmaat-
regelen. 

Tenslotte heeft de Bank nog bijgedragen tot de  
renovatie en modernisering van de jaarbeurshallen 
te Keulen, de verbetering van het wegennet in Noord-
rijnland-Westfalen, alsmede tot de uitbreiding van de  
stadsverwarming in Saarland. Uit lopende globale  
kredieten zijn nog diverse energiebesparingspro-
jecten gefinancierd. 

* 
* • 
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De kredietverlening in Griekenland is gestegen van 
164,8 miijoen tot 186,5 mijoen en was grotendeels 
bestemd voo r infrastructuurprojecten. 

Zo is 71,1 miijoen gegaan naar verbetering van de  
verbindingen met Macedonië (de spoorlijn naar 
Athene en de wegen naar Saloniki), wegenaanleg op 
de Peloponnesus en de ellanden Kreta, Euboea en 

Regionale kredietverlening naar land en sector 1984-1988 
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Rhodos, alsmede in de Atheense agglomeratie, en 
naar de modernisering van het vluchtgeleidingssys-
teem. Voorts zijn bedragen ter beschikking gesteld 
voor de watervoorziening van Saloniki en voor irriga-
tieprojecten op Kreta en in Macedonië (15 mii joen). 
Ult lopende globale kredieten zijn daarnaast vele  
kleine Infrastructuurprojecten gefinancierd (14,4 
miijoen). 

Voor de wederopbouw van het door aardbevingen 
geteisterde gebied van Kalamata (zie biz. 15) heeft 
de Bank een eerste krediet van 29,7 miijoen, met 
rentesubsidle, verstrekt voor herstel aan wegen,  
rioleringen, overheidsgebouwen en woningen. 

Met het oog op de verdere vermindering van de  
luchtverontreiniging is opnieuw een bedrag ter  
beschikking gesteld voor de modernisering van een 
grote raffinaderij ten westen van Athene (12,2 
miijoen). 

Daarnaast Is 22,5 mi ijoen gegaan naar de bouw van 
26 inrlchtingen voor hoger technisch onderwijs. 
Bovendien zijn 93 bedragen van in totaal 36,9 
miijoen toegewezen, hoofdzakelijk voor het indus-
triële midden- en kleinbedrijf, maar eveneens voor 
investerlngen op het gebied van het toerlsme en de  
landbouw. 

Tenslotte Is een globaal krediet van 12 miijoen, in 
het kader van de geïntegreerde mediterrane  
programme's, gebruikt voor 24 kleinere projecten 
die het elektriciteltsnet in verschillende delen van 
het land beogen te verbeteren. 

* 
• • 

De kredietverlening in Spanje is sterk gestegen van 
707,4 m iijoen in 1987 tot 1 018,5 miijoen in het ver-
slagjaar, waarvan 21,9 miijoen uit het nieuwe instru
ment. Het totaal der afzonderlijke kredieten en 
toewijzingen uit globale kredieten beliep 1 003,1 
miijoen. De groei van de vraag vioeide voort uit de  
tenuitvoerlegging van programma's ter verbetering 
van he t verkeer, de telecommunicatie en het milieu, 
en hield mede verband met het hoge niveau van de  
bedrijfsinvesteringen In Spanje. 

De kredieten in de produktieve sector waren  
bestemd voor fabrieken van lichte bedrijfsauto's te  
Viteria en Barcelona, een fabriek van automobiel-
rulten bij Valencia, de uitbreiding van bedrijven voor 
de produktie van telecommunicatiematerieel en 
onderzoekscentra bij Madrid, te La Coruna en te  
Algeclras (99 miijoen). 
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In 1986 heeft de Bank 
1,2 miljard aan k redieten 
verstrekt voor 
milieubeschermingsprojec-
ten. Foto 1 : Deze 
warmtecentrale midden in 
Brescia (Italie) heeft een 
nieuwe stoomgenerator 
gekregen en is voorzien van 
een rookgasontzwaveling; 
de centrale levert wärmte  
voor 100 000 inwoners en is 
speciaal in compacte vorm  
ontworpen voor het 
stedelijk milieu: weinig 
geluidsoverlast en 
nauwelljks stikstof- en 
stofemissies. Foto 2: De  
vullverbranding te Lyon  
(Frankrijk) is optimaal 
geëquipeerd voor het 
voorkómen van e missies; 
de afvalwarmte wordt 
gebruikt voor 
stadsverwarming en 
stroomopwekking. Foto 3; 
Deze dam in de Duitse 
rivier de Wupper dient de  
beheersing van de stroming  
met het oog op de  
ndustriële watervoorziening  
en de 
elektriciteitsopwekking, 
maar ook op het behoud 
van d e flora en fauna in de 
rivier; regulering van de 
stroming zai bovendien een 
einde maken aan d e tot nu 
toe regelmatige 
overstromingen. 
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Daarnaast is via in 1987 en 1988 toegekende globale  
kredieten de steun aan het midden- en kleinbedhjf 
op het gebied van de industrie, de agro-industrie en  
het toerisme sterk uitgebreid. In totaal is voor 742 
van dergelijke bedrijven 270,3 miljoen toegewezen.  
De betrokken bedrijven bewogen zieh in het  
bijzonder op het gebied van de voedlngsmiddelen 
(70,1 miljoen), het toerisme (48,8 miljoen), de  
Chemie, de drukkerij, de zakelijke dienstveriening en 
de iandbouw. 

Voor infrastructuurprojecten Is 596,5 miijoen ter  
beschikking gesteid, in het bijzonder voor de uitbrei-
ding en modernisering van het teiecommunicatienet 
(300 miijoen), verschiiiende wegvakken in Aragon en 
Baskenland, aismede de verbetering van het stads-
verkeer te Valencia (voorstadsspoorlijnen en wegen-
aanleg). Op de Canarische eilanden is eveneens 
wegenaanieg gefinancierd, aismede de uitbreiding 
van de rioiering van Las Palmas. Daarnaast zijn 
afvalwaterzuiveringen gefinancierd te Cordoba, 
Tarragona, Barcelona (het toekomstige Olympische  
dorp), aismede in de bekkens van de Segura en de  
Nervion (173,5 miijoen). In het kader van globale  
kredieten is tenslotte 37,3 miijoen gegaan naar een 
twintigtai projecten van lagere overheden. 

« * * 

In Frankrljk zijn kredieten voor in totaai 1 350,5 
miljoen toegekend, waarvan 106,6 miljoen uit het 
nieuwe instrument (1987; in totaal 1 006,5 miljoen). 

De globale kredieten namen een groot deei in 
beslag. Ze beiiepen in totaal 830,8 miijoen en waren  
bestemd voor het midden- en kieinbedrijf (610 
miljoen) en voor infrastructuurprojecten van lagere  
overheden (220,8 miijoen). 

Le Mans en Angers en de A71 die het Massif 
Central ontsiuit. Gefinancierd zijn ook deien van de  
A26 tussen Calais en Reims, die in de toekomst één  
van de toegangswegen tot de tunnel onder het 
Kanaal zai vormen. Voor deze tunnel zeif zijn de  
eerste krediettranches van in totaai 106,5 miijoen ter  
beschikking gesteid. 

In de produktleve sector is een groot aantal 
projecten gesteund, variërend van het ambacht tot 
de viiegtuigindustrie. Wat laatstgenoemde 
bedrijfstak betreft is bij het viiegveld van Toulouse 
een assemblagehai gefinancierd voor de Airbus 
A-330/A-340-toestelien, de grote vliegtuigen voor de  
middeilange en lange afstand, die het produktiepro-
gramma van de op één na grootste civieie viiegtuig-
bouwer ter wereid zullen aanvullen. 

De overige kredieten zijn ten goede gekomen van  
middeigrote industriëie projecten in gebieden met  
economische moeiiijkheden en grote werkioosheid,  
zoais in het bijzonder vier fabrieken van elektrische  
apparaten te Alès, Chalon-sur-Saône, Montmélian 
en Sarre-Union, een papierpuipfabriek te Saint-
Gaudens, een fabriek van CAD/CAM(computer 
aided design and manufacturing)-werktuigen te 
Cestas en verschiiiende industriëie en agro-indus-
triële bedrijven in Bretagne. Uit lopende globale 
kredieten zijn daarenboven 1 637 bedragen toege
wezen ten behoeve van het midden- en kieinbedrijf 
voor in totaai 227,5 miljoen. Hiervan zijn 1 186  
bedrijven gefinancierd via ieasingfaciiiteiten (139  
miijoen). 

Tensiotte zijn nog kredieten verstrekt voor een vuil-
verbranding te Lyon, die eiektriciteit en wärmte voor 
de stadsverwarming zal leveren, aismede voor een 
hoogspanningsiijn in de Dordogne (in totaal 8,1  
miijoen). 

• 
* • 

Het totaai der afzonderlijke kredieten en toewlj-
zingen uit globale kredieten lag op 756,2 miijoen 
tegenover op 653,7 miijoen in het voorafgaande jaar. 
Het ging hierbij met name om wegen- en spoorweg-
aanieg (354 miijoen) en industriëie investeringen 
(391,1 miijoen). Drie kwart van he t totaai had regio 
nale ontwikkeiingsdoeieinden. 

Een bedrag van 242,6 miijoen is gegaan naar de  
aanieg van diverse autosnelwegen: de A43 naar 
Savoye, de A40 naar de Mont Blanc-tunnei, de A51 
in de Provence, de A55 naar Nîmes, de All tussen 

Naar lerland is 154,8 miijoen gegaan (1987: 178,6 
miljoen), voorai voor verkeerslnfrastructuur, de  
mllieubeschermlng en de energievoorzlenlng. 

Zo is steun geboden aan de uitbreiding van het 
aardgasnet dat het land voorziet van gas uit het veld 
voor de kust bij Cork, aismede aan de verdere 
vergroting van het hoogspanningsnet, met name bij 
Dublin (58,6 mii joen). 

De gefinancierde Infrastructuurprojecten betroffen 
de verbetering van de luchtverbindingen (uitbreiding 
en modernisering van de iuchthaven van Dublin, 
uitbreiding van de vioot van Aer Lingus) en het 
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wegennet, vooral rond de hoofdstad. Andere 
projecten waren de uitbreiding van de telecommuni-
catiedienst in het land en tussen lerland en het 
Verenigd Koninkrijk door, met name, de invoering 
van nieuwe technologieën (digitalisatie, glasvezelka-
bels). Twee andere kredleten waren bestemd voor 
watervoorzienings- en afvalwaterzuiveringsprojecten 
en voor de herbebossing. 

Uit lopende globale kredieten zijn 32 projecten op 
het gebied van het midden- en kleinbedrijf gefinan-
cierd (2,3 miljoen) terwlji bovendien is bijgedragen 
tot de financiering van een particulière radiozender 
die In het gehele lerse grondgebied en een deel van 
Engeland ontvangen kan worden (3,4 miljoen). 

* * * 

In Italie is 3 371,9 miljoen toegekend (waarvan 97,3  
miljoen uit het nieuwe Instrument) tegenover 3 112,2  
miljoen in 1987. Er zijn globale kredieten voor een 
bedrag van in totaal 1 088,2 miljoen gegaan naar een 
groot aantal ulteenlopende financiële instellingen, 
voornamelijk ten behoeve van he t midden- en klein
bedrijf. Het totaal der afzonderlijke kredieten en de 
toewijzingen uit lopende globale kredieten bellep 
3 396,7 miljoen tegenover 3 124,6 miljoen in het 
voorafgaande jaar. 

Dit hoge peil van de kredietverlening kwam tot stand 
door de groeiende steun voor industriële  
projecten - meestal In nauwe samenwerking met  
het nationale bankwezen - en door de voortzetting 
van enkele grote Infrastructuurprogramma's van 
grote instellingen en regionale overheden, 
waaronder met name het Fondo Investimenti ed  
Occupazione. 

Ongeveer 58% van het totale bedrag betrof regio
nale kredietverlening (1 970,1 miljoen), vooral 
bestemd voor industriële investeringen (788 miljoen, 
waarvan 591,6 miljoen voor het midden- en kleinbe 
drijf), de vervoers- en telecommunicatie-infrastruc-
tuur (611,1 miljoen) en de energievoorziening (339,2  
miljoen). 

Meer dan vier vijfde van de regionale kredietverle
ning is naar het Zuiditallaanse vasteland en de 
eilenden gegaan (1 182,7 miljoen): 259,9 mijoen naar 
Apulië, 246,9 miljoen naar Sardinië, 165,1 miljoen 
naar Campanië, 146,8 miljoen naar Latium, 110,3  
miljoen naar Calabrië, 87,7 miljoen naar Sicilië, 82,5  
miljoen naar de Abruzzen, 30,8 miljoen naar de 
Marken, 27,2 miljoen naar Basilicata en 25,5 miljoen 
naar Molise. Het in Campanië toegekende bedrag 
omvat tevens een krediet van 10,5 miljoen met  
rentesubsidie van 3% ten laste van de algemene 

begroting van de Gemeenschappen, toegekend in 
het kader van de steun voor de wederopbouw van 
de gebieden welke in 1980 door aardbevingen waren  
verwoest. Daarnaast was 398,6 miljoen bestemd 
voor projecten (telecommunicatie en vliegtuigen) ten 
behoeve van geheel Zuid-ltalië. De regionale krediet
verlening in Midden- en Noord-ltallë bedroeg 389 
miljoen en had vooral betrekking op Trentino-Alto  
Adige, Umbrie, Toscane en Friuli-Venezia Giulia. 

De gefinancierde projecten die voldoen aan de ener- 
gledoelstellfngen van de Gemeenschap (912,8  
miljoen) beoogden de ontginning van waterkracht,  
geothermische bronnen en gasvelden, of de diversi- 
ficatie van de energievoorziening of energiebespa- 
ringen, vooral in de industrie. De milleubescher- 
mingsprojecten (575,3 miljoen) betreffen voorname 
lijk rioleringen en afvaiwaterzulveringen, alsmede  
installaties om schadelijke emissies van elektrici- 
teitscentrales en industriële bedrijven te vermin 
deren. In Midden- en Noord-ltalië zijn voorts 
infrastructuurprojecten gefinancierd van commu-
nautalr belang op het gebied van het wegverkeer, 
de luchtvaart en de zeevaart (253,8 miljoen). Ten-
slotte is 267,6 miljoen toegekend voor industriële 
projecten op het gebied van geavanceerde techno
logieën of voortvioeiend uit de samenwerking met 
ondernemingen in andere Lid-Staten van de 
Gemeenschap (waarvan 111,1 miljoen in de vorm 
van toewijzingen ult globale kredieten). 

Uit de sectorverdeling blijkt, dat de kredietverlening 
aan de industrie en de dienstensector 1 385,6  
miljoen bereikte, waarvan 345,4 miljoen in de vorm 
van afzonderlijke kredieten was gegoten. Van dit 
laatste bedrag was 128 miljoen bestemd voor de 
Chemie en de petrochemie: herstructurering en 
modernisering van fabrieken van synthetische vezels 
te Ottana en Porto Torres, de produktie van poly-
meren te Pisticci, de modernisering van fabrieken 
van chemische detergenten en adhesieven te Feren 
tino, Lomazzo en Casarile, de modernisering en 
vermindering van de luchtverontreining van een 
chemisch complex te Rosignano, de inrichting van 
een virologisch researchiaboratorium te Pomezia. 
Genoemd kunnen voorts nog worden de produktie 
van loodvrije benzine en de vermindering van de 
milieuverontreiniging in diverse raffinaderijen 
(Sannazzaro de ' Burgondi, Porto Marghera, Livorno,  
Augusta). 

Meerdere kredieten zijn ten goede gekomen van de 
modernisering van de voedingsmiddelensector: 
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suikerfabheken, brouwerijen, een vieeswarenfabriek  
en θθπ deegwarenbedrijf. In de sector bureauma-
chines en informatica heeft de Bank researchfaclll-
telten en een fabriek van computers te Caluso finan-
cierd, alsmede een bedrijf van compact discs te  
Aquila, de automatisering van drie fabrieken van 
thermische weerstanden en een onderzoekscentrum 
zowei als facliiteiten voor de voortbrenging van 
beheers- en besturlngssystemen bij Treviso, een 
onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor de tele-
communicatle en elektronica te Turijn. 

Daarnaast kunnen nog uiteeniopende projecten In 
verschiilende bedrijfstakken worden genoemd: vlieg-
tuigbouw te Pomigiiano d'Arco en Capodichino, de  
produktle van remsystemen voor auto's te Modugno 
en van autoruiten te San Salvo, een flessenfabriek 
bIj Asti, een cementbedrljf te VIbo Valentia en een 
onderzoeksiaboratorium te Catania. Bovendien 
waren twee kredieten bestemd voor de restaurering 
en de ombouw tot conferentiecentrum van het 
Palazzo Ducale te Genua en voor de Inrichting van 
een natuurpark te Nardò. 

Het grootste deel van de industrlële kredietverìening  
Is echter ten goede gekomen van 2 152 kleine  
bedrljven die uit globale kredieten In totale 860,9 
miljoen hebben ontvangen. Dit waren bedrijven in de  
meest uiteeniopende sectoren en vooral in die van 
de metaal- en machine-Industrie (243 toewijzlngen 
voor 114,2 miljoen). de voedingsmlddelenindustrle 
(175 to ewijzlngen voor 113,3 miljoen), de produktle 
van bouwmateriaal en de bouwnljverheld (175 
toewijzlngen voor 51,1 miljoen), het toerisme (208 
toewijzingen voor 93,5 miijoen) en de zakelijke 
dienstverlening (184 toewijzingen voor 48 miljoen). 

BIjna tweederde van deze bedrljven en vrijwel aile  
bedrljven In de bouwnljverheid, het toerisme en de  
dienstensector waren gevestigd in Zuld-ltallë. 

De geflnanclerde Infrastructuurprojecten (1217,5 
miljoen) betroffen vooral het vervoer (437,2 miljoen), 
de teiecommunlcatle (397,6 miljoen) en waterpro-
jecten (329,4 mlljoen). 

Op het gebied van de vervoersprcjecten kunnen 
worden genoemd: de laatste wegvakken van de  
autosnelweg van Genua naar Zwitserland, de verbre-
dlng van de A2 tussen Rome en Napels en de aan-
siuitlng van deze weg bij Rome op de A1 naar 
Miiaan, alsmede de aanleg van een knooppunt In de  
ringweg rond Napels. Voorts Is bijgedragen aan de  
uitbrelding van de voorstadsspoorlijnen naar de  
luchthavens van Rome en Miiaan, aismede van het 
net van Napels, terwiji tevens een bedrag Is gegaan 
naar de verdere voitooling van een overslagcentrum 
te Verona. Ook is een bijdrage geleverd tot de  
verbetering van het stedelijk verkeer door aanleg 

van een autotunnel te Caserta, bouw van een 
kabelspoorweg te Orvieto en wegenaanleg te Catan 
zaro. 

Verschiliende kredieten gingen voorts naar, ener-
zijds, de modernisering van de luchthaven van Turijn 
en de aanschaf van vlìegtulgen voor de regionale en  
communautaire verbindingen, en, anderzijds, naar 
havenfacliiteiten: uitbrelding van de kolenhaven van  
Brindisi en voorzieningen in de handeishavens van  
Triëst en Ortona, aanleg van visserij- en jachthavens  
te Pescara, Glulianova, Bagnara en Cariati. 

Op het gebied van de telecommunicatle zijn ook dit  
jaar weer bedragen ter beschikking gesteld voor de 
ultbreiding van het telefoonnet in Zuld-ltallë en voor 
de Inrichting van een voigstation voor satellletverbin-
dingen op Sicilie. 

De waterprojecten omvatten niet alleen watervoor-
zienlngsprojecten, maar voorai waterzuiveringen. De 
verstrekte kredieten zljn gedeeltelljk gegaan naar 
grote programme's die sinds meerdere jaren ten  
uitvoer worden gelegd met het oog op de afvalwa-
terzuiverlng In het bekken van de Po, voorzieningen 
längs de Arno en längs verscheidene rivleren in de 
provinole Veneto, alsmede verbeteringen aan de 
watervoorziening en afvalwaterzulverlng längs de 
golf van Manfredonlë en In verschilfende delen van  
Sardinië en Molise. Gesteund zljn ook een groot 
aantal projecten van soortgelijke aard längs de kust 
van de Marken, bij Savona, ten zulden van Rome, op 
SIcllië, In de golf van Triëst, terwijl andere werken de 
eroslebestrijding of het voorkomen van aardver-
schuivingen tot doel hadden, alsmede de herbebos-
sing In verschiilende deien van de Marken, Veneto, 
Molise, Vaile d' Aosta en Friaul. 

Daarnaast zljn ook dit jaar weer kredieten toege-
zegd voor het herstel van Infrastructuurprojecten In  
de deien van Campanlë, de Abruzzen, Molise en  
Umbrië, die In 1980 en 1984 door aardbevingen  
waren getelsterd. 

Op het gebied van de energievoorzienlng zijn 
kredieten (793,6 miljoen) gegaan naar de ontginning 
van de Interne energiebronnen van het land, zoals 
de bouw van waterkrachtcentrales in Calabrië en  
van geothermische centrales in Toscane of de 
ontginning van aardgasvelden voor de kust van de 
Marken en Emilia-Romagna. Ter vermindering van de 
Itailaanse aardolle-afhankelljkheid Is steun geboden 
aan de uitbrelding van kolen stokende elektricitelts-
centrales op Sardinlë, te Brescia en te Brindisi,  
zowel als aan de aanieg van een gasielding voor het  
transport van Russisch aardgas, de inrichting van  
gasopsiagfaciilteiten in Noord-ltalië en de uitbrelding  
van aardgasnetten in de agglomeratie Rome en in  
diverse delen van Lombardije, Veneto en Plëmont. 
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In 1988 ult globale kredieten gefinanclerde projecten 

miij. Ecu 

Ο - 5 

25,1 - 100 

100,1 - 200 

Infrastructuur in ontw ikkelingsgebieden 

Midden- en klein bedrijf in ontw ikkelingsgebieden 

Midden- en klein bedrijf bui ten on twikkelingsgebieden 

Geavanceerde technoiogieen 

Rationeei energieverbruik 

Milieu en cultureei erfg oed 

(Exciusief ee n krediet van E CU 4 0 000 a en Guadeloupe, zie tabe! 21) 
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Kredietverlening in de Gemeenschap 

Tenslotte is nog een krediet gegaan naar een 
uitbreiding van de stadsverwarming te Reggio  
Emilia. 

« * « 

In Nederland is 259,7 mi ljoen toegekend tegenover 
18 miljoen in 1987. De kredietverlening in 1988 was 
vooral bestemd voor industriële projecten, meestal 
in gebieden met een ontwikkelingsachterstand. 

De totale omvang van het bedrag werd vooral ook 
beïnvioed door één enkel krediet van 192,3 m iljoen 
voor de bouw van een fabriek van zeer geavan-
ceerde getntegreerde schakelingen te Nijmegen en 
ook door de eerste globale kredieten in dit land ter  
financiering van het midden- en kleinbedrijf (43 
miljoen). Ult deze globale kredieten zijn twaalf 
bedragen toegewezen voor in totaal 16,5 miljoen. 

Daarnaast h eeft de Bank ook een nieuwe kalkbran-
derij in de provinole Limburg gefinancierd, alsmede 
de aanschaf van vliegtuigen door een chartermaat-
schappij, die zullen worden ingezet op de intracom 
munautaire en internationale verbindingen. 

stroomvoorziening van het land kunnen verbeteren 
en tevens zijn afhankelijkheid van ingevoerde 
aardolie kunnen verminderen: de bouw van twee  
waterkrachtcentrales te Alto Lindoso in Noord-
Portugal, respectievelijk Caldeirâo In Midden-
Portugal, en de uitbreiding van de kolen stokende 
centrale van Sines te Lissabon. 

De Infrastructuurprojecten betreffen vooral wegen-
aanleg (87,3 miljoen) rond Lissabon, Oporto, in de 
Algarve en naar de Spaanse grens in Midden-
Portugal, zowel als in Zuid-Portugal, waar een 
nieuwe brug over de Guadiana wordt gebouwd. 
Steun is ook geboden aan verbeteringen aan het 
spoorwegnet rond Oporto en aan de uitbreiding van 
de internationale luchthaven op het eiland Sâo 
Miguel, alsmede de aanieg van een haven op het 
eiland Terceira op de Azoren (64,8 miljoen). 

Tenslotte is een bedrag van 18,1 miljoen gegaan 
naar de aanieg van rioleringen en waterzuiveringen 
ter vermindering van de verontreiniging van de kust 
tussen Lissabon en Cascais. 

* » * 

* 
• * 

De kredietverlening in Portugal blijft snel groeien: in 
1988 560,4 miljoen tegenover 389,9 miljoen in 1987.  
Aile kredieten dragen hier een regionaal karakter; zij 
zijn voornamelijk ten goede gekomen van de elektri-
citeitsvoorziening, het vervoer en het bedrijfsleven. 

De relaties met het Portugese bankwezen hebben 
zieh zodanig ontwikkeld, daî globale kredieten tot  
een bedrag van 156,6 miljoen konden worden ver-
strekt ter financiering van een toenemend aantal 
kleinere bedrijven met het oog op de versterking 
van de produktleve sector in het land. In totaal zijn 
zo 282 bedragen toegewezen voor in totaal 84,4  
miljoen aan bedrijven op het gebied van de agro
industrie, de textiel- en leerindustrie, de papiernijver-
heid, en de glas- en aardewerkindustrie. Daarnaast  
zijn afzonderlijke kredieten (13,1 miljoen) gegaan 
naar middelgrote bedrijven: een fabriek van e lektro-
nicaonderdelen te Setubal, de produktie van houtve-
zelpanelen te Nelas en een hotel te Lissabon. 

Op het gebied van de energlevoorziening zijn 
projecten gefinancierd (220,5 miljoen) die de 

Voor het Verenigd KonInkrIJk was 1 178,8 miljoen 
bestemd, waarvan 99,2 miljoen uit het nieuwe instru
ment (1987: in totaal 1 133,7 miljoen). Een omvang-
hjk deel hiervan is verstrekt voor vervoers- en tele-
communicatie-infrastructuur (594,1 miljoen), terwiji 
een sterke groei optrad bij de industriële kredietver
lening: 280,6 miljoen waarvan 129,8 miljoen in de 
vorm van globale kredieten die pas tegen het eind 
van het jaar zijn afgesloten en daarom nog niet 
hebben bijgedragen tot de toewijzingsactiviteiten in 
het verslagjaar. 

Een krediet van 287 miljoen is toegekend voor de 
uitbreiding van de telecommunicatle in Schotland,  
terwiji een bedrag 307,1 miljoen bestemd was voor 
vervoersinfrastructuur, grotendeels ten behoeve 
van de verbindingen met de andere landen van de 
Gemeenschap. Dit geldt met name voor de tunnel 
onder het Kanaal (eerste leningstranches voor in 
totaal 106,5 miljoen), de verbetering van de havenfa-
ciliteiten in zeven Steden (waaronder Plymouth en 
Southampton) en vooral de bouw van een nieuwe 
terminal op de internationale luchthaven van 
Londen-Stansted, terwiji ook steun Is geboden aan 
de verbetering van de vluchtgeleidingsapparatuur op 
diverse andere luchthavens. 
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Kredietverlening in de Gemeenschap 

De industriële kredietverlening omvatte o.a. drìe  
kredieîen van in totaal 104 miljoen voor de bouw van 
de vieugels van de Airbus A*320*toestellen in 
verschillende bedrijven in het land, alsmede voor de  
uitbreiding van revlsiewerkplaatsen voor vliegtuig-
motoren en onderdelen van grote straalvliegtulgen 
te Prestwick en Cardiff. 

De overige Industriële kredleten betroffen de moder- 
nlsering van een fabriek van walsrollen te Gates
head, van textielbedrijven In Yorkshire en van een 
bedrijf voor polystyreenprodukten te Manchester. 
Bovendien is bijgedragen tot de financiering van een 
hotel te Birmingham, van een motelketen en van de  
bouw van een nieuw informaticacentrum te  
Manchester. 

Op energiegebled is 288,2 miljoen gegaan naar 
opwerkingsinstallaties voor kernbrandstoffen te  
Sellafield. 

Tenslotte dragen nog twee projecten bij tot de  
milieubescherming (15,8 miljoen): een bedrijf voor 
de verwerking van stedelljk afval te Hastings en de 

watervoorziening en afvalwaterzuivering in de Gram
pians. 

* * * 

Bülten het grondgebied van de LId-Staten is krach-
tens artikei 18 van de Statuten een bedrag van 285 
miljoen toegekend voor de satelliettelecommuni-
catie. Zo heeft de Eutelsat-organisatie, waarin de  
Lid-Staten van de Gemeenschap samenwerken met 
14 andere Europese landen, een krediet ontvangen 
van 100 miljoen voor de exploitatie van een nieuwe 
generatie satellieten. 

Daarnaast is een garantie van 185 miljoen verstrekt 
aan Inmarsat, waarin 51 landen samenwerken voor 
Instandhouding en beheer van een wereldomvattend 
telecommunicatienet ten behoeve van de scheep-
vaart, het lucht- en het wegverkeer. HIerbij heeft de  
Bank samengewerkt met andere financlële Instel-
lingen en met name met de leden van club van 
Instellingen voor de kredietverlening op lange  
termijn in de Gemeenschap, waarvan de Bank het 
secretarlaat voert. 

label 9: Kredietverlening (afgesloten financierlngsovereenkomsten) in 1988 voor eigen  
rekening en ult het nieuwe Instrument 

Afzonderlijke 
Totaai kredieten Globale kredleten 

Mil). Milj. Milj. 
Ecu % Ecu Ecu 

België  11,6 0,1 — 11,6 
Denemarken 494,1 5,2 433,2 60,9 
Dultsland 603,0 6,4 346,9 256,1 
Griekenland 186,5 2,0 150,5 36,0 
Spanje 1 018,5 10,7 695,5 323,0 
Frankrijk 1 350,5 14,3 519,7 830,8 
lerland 154,8 1.6 154,8 — 
Italie  3 371,9 35,6 2 283,7 1 088,2 
Nederland 259,7 2.7 216,7 43,0 
Portugal 560,4 5,9 403,8 156,6 
Verenigd Koninkrijk .... 1 178,8 12,4 1 049,0 129,8 
Elders (Art. 18) 285,0 3,0 285,0 — 

Totaai 9 474,8 100,0 6 538,8 2 936,0 
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Kredietverlening in de Gemeenschap (') 
A. Kredieten voor eigen rekening van de Bank en garanties 

Projecten waarvoor in 1988 financlerlngsovereenkomsten zijn ondertekend 

In 1988 is voor een bedrag van 9 118,3 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 verschljnen als zulks in de boekhouding. In deze lljst zijn de economische doelstellingen aangege-
ven, waaraan de projecten beantwoorden. 

Communautaire infrastructuur 
Milieubescherming/Cuitureei erfgoed 
Modernisering bedrijfsleven 
Energlevoorziening 
Regionale ontwikkeling 

BELQIË (SEP 500 miljoen) 

miljoen Ecu 

11.6 

Globaat krediet ter financiering van het midden- en kleinbed rijf op het gebied van de industrie  
en de dienstverlening — Bank Paribas Belglö N.V. 
BER 500 miljoen 

DENEMARKEN (DKK 3 664,9 miljoen) 

11.6 

4627 

AfzonderHjke kredieten (433,3) 

Aanleg van een ondergrondse opslagfaciliteit voor aardgas te Lille Torup en aanslulting van 
Âlborg op het aardgasnet (Noord-Jutland) — Dansk Naturgas A/S 
DKK 300 miljoen 37.9 

Uitbreiding van het aardgasnet 
— in de district en Vejie, Ribe en Sonderjylland (Zuld-Jutland) — Naturgas Syd l /S via de Kon-
gerlget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaitning 
DKK 288 miljoen 36,3 
Naturgas Syd l/S 
DKK 350 miljoen 44,0 
— in Vestsjaelland en Storstrom (Sja elland) — Naturgas Sjaelland l/S 
DKK 265 miljoen 33,3 
— in de agglomeratie Kopenhagen — Hovedstadsreglonens Naturgas l/S 
DKK 497,1 miljoen 62,7 
— in de districten van Ringkobin g, Viborg, Ârhus en Nordjylland — Naturgas MIdt/Nord l/S 
DKK 255,9 miljoen 32,1 

Aanslulting van d e stadsverwarming te Hornslet op het regional e warmtetransportnet van Ârhus  
(Noord-Jutland) — Hornslet Fjernvarmeselskab a.m.b.a. 
DKK 5 miljoen 0,6 

Aanleg van drie wegvakken van de E4 tussen Skandinavië en de rest van Europa: 10,9 km ten 
zutden van Kopenhagen, 20,4 km tussen Ronnede en Udby en 12 km tussen 0nslev op het 
eiland Falster en Sakskobing op het eiland Lol land — Deense staat (MInisterle van FInanclën) 
DKK 690 miljoen 87,4 

Modernisering van de luchthaven Kopenhagen-Kastrup — Deense staat (MInisterle van 
FInanclën) 
DKK 720 mi ljoen 91,4 

Riolering en afvalwaterzuivering te Esbjerg (Ribe) — Esbjerg Kommune 
DKK 60 mil joen 7,5 

(1) De geopende kredieten luiden in hei algemeen in de tegenwaarde van de nationale vaiuta; 
de in deze lijsten gebruikte afkortingen worden verklaard op biz. 58. 
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Communautaire infrastructuur 
Milieubescherming/Cuitureel erfgoed 
Modernisering bedrijfsleven 
Energievoorziening 
Regionale ontwikkeling 

Globale kredieten 

miljoen Ecu 

(29,4) 

Ter financiering van kleinere infrastructuurprojecten van lagere overheden — Kreditforeningen  
at Kommunen i Denmark 
DKK 199 miljoen 25,0 

Ter financiering van het midden- en klein bedrijf op het gebied van de industrie en de dienstver-
lening — Deense Staat (Mlnisterie van Financiën) 
DKK 35 miljoen 4,4 

DUITSLAND (DEM 1 249,1 miljoen) 603,0 

Afzonderlijke kredieten (346.9) 

Bouw van o ntzwavelingsinstallaties in kolen stokende elektriciteltscentrales 
— te Weiher (Saarland) — Saarländische Kraftwerkgesellschaft mbH 
DEM 50 miljoen 24,1 
— te Duisburg (Noord- Rijnland-Westfalen) — Stadtwerke Duisburg via de Westdeutsche Lan·  
desbank Girozentrale 
DEM 58 miljoen 28.1 

Rookgasreinigingen voor de centrales van Lansward en Flingern (Noord-Rijnland-Westfalen) 
— Stadtwerke Düsseldorf via de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 26 miljoen 12.5 

Kolen stokende warmte/krachtcentrale te Stöcken bij Hannove r (Neder-Saksen) — Gemein
schaftskraftwerk Hannover GmbH 
DEM 75 miljoen 36.2 

Kraakinstaliatie ter bereiding van stadsgas te Berlijn-Mariendorf en rookgasreiniging voor de 
slibverbranding van de afvalwaterzuivering te Berlijn-Ruhleben — Land Berlin 
DEM 65 miljoen 31,3 

Stadsverwarmingen te Diliingen en Saarlouis, gevoed met industriële afvalwarmte (Saarla nd) —  
Femwärme-Verbund Saar GmbH via Beleggingsmaatschapplj C. Fioris-Corsten B.V. 
DEM 13 miljoen 6,3 

Verbetehngen aan het wegennet van Noord-Rijnland- Westfalen — Land Nord-Rhelnland-West-
falen via de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 80,7 miljoen 38.9 

Bouw van een stuwda m in de Wupper en van een kleine elektricit eitscentrale (Noord-R ijnland-
Westfalen) — Wupperverband via de Westdeutsche Landesbank Giro- zentrale 
DEM 56,5 miljoen 27,2 

Uitbreiding en modernisering van de waterzuivering te Keulen-Stammhelm (Noord-Rijnland-
Westfalen) — Stad Keulen via de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 40 miljoen 19,4 

Aanschaf van 41 elektrische treinst ellen voor het stadsspo or te Stuttgart — Stuttgarter Stras-
senbahnen AG via de Landesbank Stuttgart Girozentrale 
DEM 10 miljoen 4,8 

Uitbreiding en renovatie van de gebouwen van de Keulse jaarbeurs — Messe- und Ausstel-
lungs-Geseiischaft mbH via de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 59,9 miljoen 28,9 
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Communautaire infrastructuur  
Milieubescherming/Cultureel erfgoed  
Modernisering bedrijfsleven 
Energievocrziening 
Regionale ontwikkeling 

Bouw van een nieuwe produktie-eenheid voor industriële gassen 
GmbH via 
— de Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 17,5 miljoen 
— de Bremer Landesbank Kre ditanstalt Oldenburg Girozentrale 
DEM 17,5 miljoen 

miljoen Ecu  

Bremer Industriegas 

8,4 

8,4 

Bouw van een onderzoeks- en engineehngscentrum voo r de automobielindustrle te München 
(Beieren) — Bayerische Motore nwerke AG via de BMW Finance N.V. 
DEM 150 miljoen 72.3 

Globale kredieten (256,1) 

Ter financiering van kleine infrastructuurprojecten die bijdragen tot de milieubescherming 
— Deutsche Ausgleichsbank 
DEM 80 miljoen 38,6 

Ter financiering van kleinere projecten die energiebesparing of milieubescherming beogen 
— Bank für Gemeinwirtschaft AG 
DEM 50 miljoen 24,1 
— Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 200 miljoen 96,4 

Ter financiering van het midden- en kleinbedrijf op het gebied van de Indu strie en de dienstver-
lening — Industriekreditbank AG 
DEM 200 miljoen 97,1 

GRIEKENLAND (GRD 31 168,9 miljoen) 186,5 

Afzonderlljke kredieten (150.5) 

Spoorverdubbellng en verdere verbeteringen aan de spoorlljn Athene-Salonikl-Joegoslavlsche 
grens — Organismos SIderodromon Ellados 
GRD 1,8 miljard 10,8 

Verbeteringen aan de toegangswegen tot Saloniki (Macedonie) — Griekse Staat (MInlsterle 
van het Milieu, Rulmtelijke Ordening en Openbare Werken) 
GRD 2,6 miljard 15,6 

Wegenaanleg over 11 km in de aggiomeratie Athene en in Attica — Griekse Staat (MInlsterle 
van het Milieu, Rulmtelijke Ordening en Openbare Werken) 
GRD 500 miljoen 3,0 

Verbeteringen aan 290 km nationale en regionale wegen op de eiland en Kreta. Euboea en Rho
dos — Griekse Staat (MInlsterle van het Milieu, Rulmtelijke Ordening en Openbare Werken) 
GRD 2 miljard 11,9 

Aanleg van de autosnelwe g Korinthe -Tripoli (70 km) en rondweg rond Megalopoli (Peloponne-
sos) — Griekse Staat (MInlsterle van het Milieu, Rulmtelijke Ordening en Openbare Werften) 
GRD 4,5 miljard 26,7 

Herstructurering van het vluchtgeleidingsstelsel en landingsfaciliteiten te Athene, Saloniki, 
Kerkyra, Rhodos, Heraklion — Griekse Staat (MInlsterle van het Milieu, Rulmtelijke Ordening 
en Openbare Werken) 
GRD 500 miljoen 

Verbetering van de wat ervoorziening te Saloniki (Macedonie) — Organismos Idrefseos Thessa
lonikis via de Griekse Staat (MInlsterle van het Milieu, Rulmtelijke Ordening en Openbare 
werken) 
GRD 7(X ) mil joen 

3,0 

4,2 
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Communautaire infrastructuur  
Milieubeschermlrg/Cultureel erfgoed  
Modernisering bedrijfsleven 
Energievoorzlening 
Regionale ontwikkeling 

mlijoen Ecu 

Wederopbouw van overhe lds- en industrieg ebouwen en herstel van wegen en rioleringe n. die 
waren beschadigd tijdens de aardbevin g van September 1986 — Giiekse Staat (MInIsterìe van  
Economische Zaken) 
GRD 5 miljard 29,7 

Irrigatie van 1 560 ha in Noordwest-Kreta — Qrieksa Staat (Organlamos Anaptyxis Dytikis 
Kritia) 
GRD 500 mllioen 3,0 

Irrigatie van 1 100 ha in de vlakte van Drama (Oost-Macedonië) — Griekse Staat (MInIsterie 
van Landbouw) 
GRD 1,3 miljard 7,7 

Modernisering van een aardolieraffinaderij te Aspropyrgos bij Athene — Elllnika Diylistiria 
Aspropyrgos A.E. 
GRD 2 miljard 12,2 

Bouw en/of inrichting van 18 middelbaar technische Scholen en 5 technologie-instituten — 
Griekse Staat (MInIsterie van Economische Zaken) 
GRD 2.5 miljard 15,0 

Bouw en inric hting van technolo gie-instituten te Kavala (Macedonlê) en Pyraeus (Midden-Grie-
kenland), aismede van een technisch lyceum te Saloniki (Macedonie) — Griekse Staat (Minis 
terle van Economische Zaken) 
GRD 1,25 milja rd 7,5 

Globale kredieten (36,0) 

Ter financiering van kleinere projecten op het gebied van de energievoorzlening — Dimosia 
EpIhIrisI iiektrismou 
GRD 2 018,9 m lljoen 12,0 

Ter financiering van het midden- en klei nbedrijf op het gebied van de Industrie en de dienstver-
iening — Citibank N.A. 
GRD 4 miljard 24,0 

SPANJE (ESP 137 327 milj oen) 996,6 

Afzonderlijke kredieten (695,5) 

Aanleg in de agglomerane Bilbao van vier wegvakken met een totale lengte van 15,5 km van de  
autoweg Bilbao-Santander (Baskenland) — DIputación Forai da Vizcaya 
ESP 3 miljard 21,6 

Verbreding en verbetering van vijf wegvakken met een totale lengte van 54.1 km van de weg  
Puente Las Plias- Salinas (Aragón) — Comunidad Autònoma de Aragón 
ESP 2 miljard 14,6 

Verkeersverbeteringen in de agglomeratie Valencia: aanleg van een autosnelweg bij Lliria en  
Verbeteringen aan de spoorwegen tussen Val encia en de voorsteden, alsmede de aansch affing 
van rollend materieel — Comunidad Autònoma de Valencia, Ferrocarriis de la Generalität  
Vaienciana 
ESP 3 miljard 21,9 

Modernisering en uitbreiding van het telefoonnet — Telefònica de Espaha S.A. via het institute  
de Crédito Oficlal 
ESP 41 127 miljoen 300,0 

Verbetering van de watervoo rziening in 21 kustgemeenten in Tarragona (Catalonie) — Consor
cio Concesionario de Aguas para los Ayuntamientose Industria de Tarragona 
ESP 3 miljard 21,9 
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Rioleringen en afvalwaterzuiveringen 
— te Barcelona (Catalonië), met inbegrip van enkele kustverdedigingswerken—Villa Olimpica S.A. 
ESP 10 miljard 72.2 
— te Córdoba (Andalusië) ter vermin dering van de verontr einiging van de Guadalquivir — Em-
presa Municipal de Aguaa de Córdoba 
ESP 1,5 miljard 10,8 
— in het bekken van de Segura (Murcia) — Comunldad Autònoma de Murcia 
ESP 2,9 miljard 21,2 
— in verschillende gemeenten in de agglomerati e Bilbao (Baskenland) — Consorcio de Abas·  
tecimiento de Ague y Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao 
ESP 6,5 miljard 47.4 

Wegenaanieg op de Canarische eilande n en uitbreiding van de afvalwat erzuivering te Las Pal-
mas — Comunidad Autònoma de Canaries 
ESP 9 miljard 64.9 

Nieuwe fabriek van automobielruiten te Sagunto (Valencia) — SIV Espariola S.A. 
ESP 2,1 miljard 15.3 

Produktie van lichte bedrijfsauto's in fabrieken in Basken land en Catalonië — Mercedes Benz  
Espafta S.A. 
ESP 7,2 miljard 51,2 

Uitbreiding van fabrieken van telecommunicatiematerleel en van onderzoeks- en ontwikkelings-
faciliteiten te Algeciras (Andalusië). la Coruòa (Qalicié) en blj Madrid — Telettra Espanoia S.A.  
ESP 4,5 miljard 32.4 

Globale kredieten (301.1) 

Ter financiering van kleinere overheidsinvesteringen — Banco de Crédito Local 
ESP 5 miljard 36,5 

Ter financiering van het midden- en kleinbedrijf 
a op het gebied van de industrie en de dienstverlening (met name via leasingfaciliteiten) 
— Banco Centrai S.A. en Banco de Fomento ΒΛ. 
ESP 8 miljard 57.8 
— Banco Espaéol de Crédito S.A. en Banco de Desarrollo Econòmico Espaòoi ΒΛ 
ESP 7.5 miljard 64.7 
— Banco de Crédito Industrial 
ESP 5 miljard 36,5 
— Banco de VIzcaya S.A. en Banco de FInanciaclòn Industrial ΒΛ. 
ESP 1.5 miljard 10.9 

e op het gebied van d e landbouw en de agro-industrie 
— Banco de Crédito Agricola S.A. 
ESP 9,5 miljard 68.7 

e op het gebied van h et toerisme 
— Banco HIpotecario de EspaAa S.A. 
ESP 5 miljard 36.1 

FRANKRWK (FRF 8 754 miljoen) 1 243,9 

Afzonderlijke kredieten (519,8) 

Bouw van een vuilverbranding voor huishoudelijk afval, die tevens elektrische stroom levert. 
alsmede warm water voor het stadsverwarmingsnet van de agglomeratie Lyon (Rhône-Alpes) 
— Communauté Urbaine de Lyon 
FRF 50 miljoen 7,1 

Tunnel onder het Kanaal — Eurotunnel Finance ΒΛ. 
FRF 750 miljoen 106,5 
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Aanieg van het autowegennet, gefinan cierd via de CNA: 

Wegvak Manosque -Sisteron (52,4 km) van de autoweg A51 tussen Mar seille en Grenoble (Pro-
vence-Côte-d'Azur) — Société de l'Autoroute de i'Estérel-Côte d'Azur 
FRF 300 miljoen 42.6 

Wegvak Arles-Nîmes (24,6 km) van de autoweg A55 tussen Nîmes en Marseille (Languedoc-
Roussiilon) — Société dea Autoroutes du Sud de la France 
FRF 100 miljoen 14.2 

Wegvak Le Mans-Angers (81,5 km) van de autoweg Ail tussen Parij s en Nantes (Pays de la 
Loire) — Société des Autoroutes du Sud de la France 
FRF 200 miljoen 28,6 

Wegvak Montmé lian-Albertville (33,5 km) van de autoweg A43 (Savoie) — Société des Auto
routes Rhône-Alpes 
FRF 50 miljoen 7.1 

Wegvakken Calais -Nordausques (18 km) en Laon-Reims (52 km) van de autoweg A26 tussen 
de tunnel onder het Kanaal en Zuid-Frankrijk — Société des Autoroutes du Nord et de l'Est 
de la France 
FRF 380 miljoen 54,3 

Wegvak Mâcon-Châ tillon (96 km) van de autoweg A40 naar de Mont-Blanc-tunnel (Rhône-Al
pes) — Société des Autoroutes Parls-Rhln-Rhône 
FRF 470 miljoen 67.2 

Wegvak Bourges-Clermont-Ferrand (182 km) van de auto weg A71 tussen Or léans en Clermont-  
Ferrand (Auvergne) — Société des Autoroutes Parls-Rhln-Rhône 
FRF 200 miljoen 28,6 

Bouw van assemblagehallen voor de Airbus A330/A340- vliegtuigen, van kantoorruimten en van 
een ontwerpbureau bij Toulouse- Blagnac (Midi-Pyrénées) — S.N.I. Aérospatiale S.A. 
FRF 800 miljoen 113,2 

Modernisering van vier fabrieken van e lektromotoren te: 
— Aiès (Langue doc-Rousillon) — Merlin Gérin Alés S.A. 
FRF 70 miljoen 9.9 
— Châlon-sur-Saône (Bourgogne) — Société Française Gardin S.A. 
FRF 40 miljoen 5,7 
— Montmélian (Rhône-Alpes ) — Prodipact S.A. 
FRF 55 miljoen 7,8 
— Sarre-Union (Alsace) — Sarei S.A. 
FRF 35 miljoen 5,0 

Uitbreidlng van de produktiecapa citeit en van onderzoeks- en ontwikke lingsfacilitelten van een 
fabriek van CAD/CAM-machines te Cestas (Aquitain e) — Lectra-Systémes S.A. 
FRF 12 miljoen 1,7 

Modernisering en rational isering van een papier- en papierpu lpfabriek te Saint-Gaudens (Mldl-
Pyrénées) — La Cellulose du Rhône et d'Aquitaine S.A. 
FRF 100 miljoen 14,3 

Kredieten aan de Société de Développement Régional de Bretagne ten behoeve van: 
— Nieuwe Installaties voor de beha ndeling en verw erking van land bouwprodukten — CoopagrI 
en Gelagri 
FRF 25 miljoen 3,6 
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— De automatlsering van een plulmveeslachterlj te Vannes — Ets Guyomar'ch 
FRF 7 miljoen 1.0 

— De modernisering van drie bedrijven voor de produktie van telecommunicatiematerieel — 
Matra Communications 
FRF 10 miljoen 1.4 

Globale kredieten (724.1} 

Ter financiering van kleinere overheidsinvesteringen in de gebieden waar de CLF · 
CAECL S.A. werkzaam is: 
— Rhône-Alpes 
FRF 400 miljoen 57.2 
— Nord-Pas-de-Calais 
FRF 400 miljoen 57.2 
— Pays de la Loire FRF 
FRF 250 miljoen 35,7 
— Bretagne 
FRF 250 miljoen 35.4 
Auvergne. Limousin, Poitou-Charentes 
FRF 250 miljoen 35,4 

Ter financiering - met name via leasingfacilitelten - van het mldden- en kleinbedrijf op het ge-
bied van de industrie en de dienstverlening 
— Société Lyonnaise de Banque S.A. 
FRF 50 miljoen 7,1 
— immoflce S.A. 
FRF 200 miljoen 28,4 
— Locafrance S.A. 
FRF 840 miljoen 119,1 
— Sodero via Batiroc 
FRF 150 miljoen 21,4 
— SDR Bretagne via Batiroc 
FRF 150 miljoen 21,4 
— Axamur S.A. 
FRF 100 miljoen 14.2 
— Crédit Lyonnais 
FRF 500 miljoen 70,8 

Ter fir^anciering via leasingfacilitelten van kleinere investeringen die 

• energiebesparingen beogen — Locafrance S.A. 
FRF 50 miljoen 7,1 

• de toepassing van geavanceerd e technologiëen beogen — Locafrance S.A. 
FRF 60 miljoen 8,5 

Ter financiering van kleinere overheidsinvesteringen op het gebied van het toerisme en de mi-
lieubescherming — Société Lyonnaise de Banque S.A. 
FRF 150 miljoen 21,3 

Ter financiering van kleinere overheidsinvesteringen en van het midden- en kleinbedrijf op het 
gebied van de industrie en de dienstverlening 
— Crédit Mu tuel de Bretagne 
FRF 300 miljoen 42.5 
— Banque Fédérative du Crédit Mutuel 
FRF 400 miljoen 56,6 
— Crédit Industrieel et Commercial 
FRF 600 miljoen 84.9 

lERLAND (IEP 119.9 miljoen) 154,8 

Uitbreiding van het hoogspan ningsnet — Electricity Supply Board 
IEP 20 miljoen 25.7 
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Aanieg van 214 km gasieiding voor het transpo rt van aar dgas uit het gasvel d voor de lerse kust 
bij Cork naar met name Dublin, aismede bouw van een compressorstation — Bord Gais 
Elreann 
IEP 25,5 miljoen 32.9 

Aanieg van de westelijke rondweg rond Dublin — West Link Toil Bridge Ltd, National Toll 
Roads Ltd en East Link Lt d ten behoeve van de Conor Holdings Group 
IEP 13 mil joen 16,8 

Aanieg van e en nieuwe sta rtbaart, nieuwe taxibanen en een verkeerstoren op de luchthaven van 
Dublin — Aer Rianta opt 
IEP 12 miljoen 15,5 

Aanschaf van 2 Fokker 50-toestelle n voor de regionale verbindingen met het Verenlgd Konlnk-
rijk — Aer Lingus pic via de Allled Irish Finance Company Lt d 
IEP 9.6 miljoen 12,5 

Ultbrelding, modernisering en digitalis atie van de lokale en interlokaie telefoonnetten, uitbrei-
ding van het datatra nsmissle-systeem, aanieg van onderzeese optische vezelkabels naar Groot-
Brittannië en installatie van een straalverbinding tussen Dublin en Galway ~ Bord Telecom 
Eireann via de Irish Telecommunications Investments pic 
IEP 14,5 miljoen 18,8 

Watervoorziening en afvalwaterzuivering in de agglomeratie Dublin — Dublin County Council en 
Dublin City Corporation via de lerse Staat (Ministerie van Financiën) 
IEP 1,5 miljoen 1.9 

Bosbouvwoorzieningen en herbebossing van 18 000 ha — lerse Staat (Ministerie van Finan 
ciën) 
IEP 13,7 miljoen 17.7 

Verbeteringen aan het nationale wegennet, watervoorziening en afvalwaterzuivering in diverse 
delen van het land, alsmed e enkele infras tructuurverbeteringen ten behoeve van de communi-
catie en het toerisme — lerse staat 
IEP 7,5 mi ljoen 9.7 

Bouw van een lange-golfzender ten noordwesten van Dublin, die het gehele lerse grondgebled 
zai kunnen best rljken, alsmede West- en MIdden-Engeland — Radio Tara Ltd 
IEP 2,6 miljoen 3,4 

ITALIÊ (ITL 5 026,7 m lljard) 3 274,6 

Afzonderfijke kredieten (2276.2) 

Uitbrelding van de centrale van Fiume Santo (Sardinië) met twee kolen of olle stokende eenhe-
den — ENEL 
ITL 200 miljard 131,0 

Kolen stokende centrale te Brindisi, omschakelbaar op olle of aardgas. alsmede aanieg van 
ontzwavelingsinstallaties (Apulië) — ENEL 
ITL 170 miljard 110,0 

Bouw van waterkrachtcentrales in Calabrië — ENEL  
ITL 145 mitjard 94,0 

Bouw van drie geotherm ische centrales in Toscane ter vervanging van negen vero uderde een-
heden — ENEL 
ITL 130 miljard 83,6 

Ultbreiding van de warmte/krachtcentrale te Brescia (Lombardije) met een kolen stokende een-
held en installatie van ontzwav ellngsvoorzieningen — Azienda Servizi Municipalizzati via de  
BNL-SAFOP 
ITL 20 miljard 13.1 
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Ontginning van de aardgasvelden 

— Barbara. Clara Ovest en Brenda voor de kust van Ancona en Fano (de Marken), aismede 
Dosso degli Angeli op het vaste land ten noorden van Ravenna (Emilia Romagna) — AGIP 
ITL 120 miljard 78.9 
— Pennina voor de kust van de Marken — Società Energia Montedison S.p^. via het Isti tuto 
Bancario San Paol o di Torino 
ITL 13 miljard , 8.5 
— Azalea voor de kust van Emilia-Romagna — AGIP 
ITU 32 miljard 20,8 
— Porto Corsini Mare voor de kust van Emilia-Romagna — AGIP 
ITL 30 miljard 19.5 

Aanleg van een gaslelding van 185 km tussen Tarvisio (Friaul) aan de Oostenrljkse grens en 
Camisano Vicentin o (Veneto) voor het transport van Russisch aardgas — SNAM 
ITL 110 miljard 72,3 

Inrichting van de uitgeputte aardgasvelden van Sabbioncello (Emilia-Romagna). Corte an Ripalta 
(Lombardije) voor gasopslag — AGIP 
UL 25 miljard 16.2 

Omschakeling van het gasnet van Rome op aardgas en uitbreiding van dit net tot de voorste-
den (Latium) — ITALGAS via de IMI 
ITL 80 miljard 52.2 

Aanleg van aardgasnetten in 101 gemeenten in Lombardije, Veneto en Piémont — ITALGAS 
UL 35 miljard 22.7 

Aanleg van een stadsverwarming en bouw van een warmte/kracht centrale te Reggio-Emilia 
(Emilia-Romagna) — Azienda Gas Acqua Consorziale via de BNL-SAFOP 
UL 5 miljard 3,2 

Aanleg van dubbeispoor over 21 km van de spoorlijn tussen Maccarese en Rome (Latium) — 
Ente Ferrovie dello Stato via het MInIster le van Vericeer 
ITL 30 miljard 19,5 

Verbeteringen aan e en voorstadspoorlijn te Napels en bouw van werkpiaatsen (Campanie) —  
Italiaanse Staat (MInIsterle van Verfceer) 
UL 4 miljard 2.6 

Capaciteitsverdubbeling van de spoorlijn Milaan-Sa ronno ter verbetering van de dienstregeling 
naar de internationale luchthaven van Malpensa (Lombardije) — Ferrovie Nord Milano Eserci
zio S.p.A. via het MInIsterle van Verkeer 
UL 32 miljard 20,8 

Voltooiing van de rondweg rond Rome tussen de autosnelwagen naar MIlaan. respecti evelijk 
Napels (46.9 km) (Latium) — AUTOSTRADE via de IBI 
UL 75 miljard 49,3 

Voltooiing van de laatste wegvakken van 57 km van de autosnelweg tussen Genua en de Zwit-
serse grens bij Domodosso la (Piémont) — AUTOSTRADE via de IBI 
UL 200 miljard 131,4 

Verbreding van het wegvak Sa n Cesareo-Napels van de autosnelweg Rome-Napels (176 km) tot 
twee maal drie rijstroken (Latium en Campanie) — AUTOSTRADE via de IRI 
UL 100 miljard 65.1 
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Vergroting van het verkeersplein Vomero in de stadsau toweg te Napels (Campanie) — Regione  
Campania 
ITL 7,4 miijard 4.8 

Aanieg van een strekdam en aanlegplaatsen voor kolenschepen in de buitenhav en van Brìndisi  
(Apulië) —> Itallaanse Staat (MInIsterle van Openbare Werken) 
ITL 38 miljard 25,0 

Aanieg van een jachthaven te Pescara (Abruzzen) — Regione Abbruzi 
ITL 10 miijard 6.5 

Uitbreiding van een pier in de haven van Tr iest. bestemd voor de afhan deling van contain er- en 
ro/ro-schepen (Friuli-Venezia Giulia) — itallaanse Staat (Ministerle van Openbare Werken) 
ITL 11.9 milja rd 7.7 

Aanieg van twee kleine visserij- en jachthavens te respectievelijk Bagnara en Cariati (Calabrie)  
— Regione Calabria 
ITL 2.5 mi ljard 1,6 

Modernisering en uitbreiding van de visserijhaven te Giulianova, alsmede van de handelshaven 
te Ortona (Abruzzen) — Regione Abbruzzi 
ITL 12 miljard 7.8 

Aanschaf van 14 MD82-vliegtuigen en van 4 ATR42-viiegtuigen voor regionale verbindingen — 
Aero Trasporti Ital iani via de IRI 
ITL 31,5 miljard 20,7 

Aanschaf van 10 MD82-viieg tuigen bestemd voor de verbindingen met de rest van de Gemeen-
schap — Alitalia via de MEDIOBANCA 
ITL 50 miljard 32,5 

Aanschaf van twee Airbus A300 -B2-203-vliegtuigen, bestemd voor de binnenlandse lijnen en de  
verbindingen met de rest van de Gemeenschap — Alitalia S.p.A. via de CREDIOP 
ITL 33,5 m iljard 21,6 

Aanschaf van 3 ATR42-30 0-vliegtuigen bestemd voor de verbindingen met Zuid-ltalië en de rest 
van de Gemeenschap — Avianova S.p.A. via de BNL 
ITL 4,7 miljard 3,1 

Modernisering en uitbreiding van de luchthaven van Turijn-Casella (Piémont) — Società Azio
naria Gestione Aeroporto "Città di Torino" S.p.A.via het Ist ituto Bancario San Paolo di To
rino 
ITL 10 miljard 6.6 

Uitbreiding van een overslagcentrum te Verona (Veneto) — Ente Autonomo Magazzini Gene
rali di Verona via de VENEFONDIARIO 
ITL 8 miljard 5.2 

Kabeispoorweg naar het historische centrum van Orvieto en aanieg van een parkeerplaats —  
Consorzio Trasporti T emi via de Reg ione Ombria 
ITL 5,5 miljard 3,6 

Aanieg van een verkeerstu nnel onder het historische centrum van Caserta (Campanië) — Re
gione Campania 
ITL 4,3 miljard 2.8 

Voorzientngen aan het wegennet v^ Catanzaro met het oog op het voorkomen van aardver-
schuivingen — Regione Calabria 
ITL 5,5 miljard 3,6 

Uibreiding van het telefoonnet in de Abruzzen. Molise, Latium, Campanië, Basilicata, Apulië, 
Calabrië, Sicil ië en Sardinië — SIP via de IR I 
ITL 580 miljard 377,8 
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Inrlchting van een nieuw voigsta tlon voor telecommu nicatiesatellieten te Scanzano (Sicillë) —  
Telespazio via de IRFIS 
ITL 30 miijard 19,7 

Ultbrelding en rationalisatie van de watervoorziening in 
— Cagliari (Sardinie) — Gemeente Cagliari via de Regione Sardegna 
ITL 20 miijard 13.1 
— Noordoost Sardinie — Ente Sardo Acquedotti e Fognature via de Regione Sardegna 
ITL 3,5 miljard 2,3 
— het toeristische gebied ten oosten van Cagliari (Sardinië) — Ente Autonomo del Flumen· 
dosa via de Regione Sardegna 
ITL 15 miljard 9,7 
— Aquila en Teramo (Abruzzen) — Regione Abruzzi 
ITL 3 miljard 1.9 
— isernia en Campobasso (Molise) — Regione Molise 
ITL 4,9 miljard 3.2 
— Novara en Alessandria (Piëmont) — Regione Piemonte 
ITL 8,4 miijard 5.4 

Verbetering van de watervoorziening en aanleg van rioleringen in 
— Marsala (Sicilië) — Regione Sicilia 
ITL 5 miljard 3.3 
— Grado (Friuli-V enezia Giulia) — Regione Friuli-Venezia Giulia 
ITL 2 miljard 1.3 
— Foggia en de golf van Manfredonia (Apulie ) — Regione Apulia 
ITL 87,2 miljard 56,7 
— het gebied rond het meer van Omedeo en In Porto Torre s (Sardinië) — Regione Sardegna 
ITL 7 miljard 4,5 

Riolering en afvalwaterzuiveringen ter 
• beperking van de verontreiniging van de Po met zijn zijrtvi eren, alsmede van het noordelijk 
deei van de Adriatische Zee — Regione Lombardia 
ITL 70 miljard 45,6 
— Regione Piemonte 
ITL 15 miljard 9,7 
— Regione Emilia Romagna 
ITL 30 miljard 19,4 

• beperking van de verontreiniging längs de kust van de Marken — Regione Marche 
ITL 20 miljard 13,1 

• verwerking van huishoudelijk en industrieei afvaiwa ter in een groot deeI van de provinole 
Savona — Regione Liguria 
ITL 14 miljard 9,1 

• verwerking van huishoudelijk en industrieei afvaiwater in het bekken van de Gorzone — 
Regione Veneto 
ITL 10 miljard 6,5 

e beperking van de verontreiniging van de Arno — Regione Toscana 
ITL 30 miljard 19.4 

• beperking van de verontreiniging in de lagune van Valli d i Comacchio (Provincie Ferrara) — 
Regione Emilia Romagna 
ITL 2.5 miljard 1.6 

Watervoorziening, afvai waterzuivering en de verwijdering van vast afval in het gebied längs de 
Metauro in de Provincie Pesaro-Urbino (de Marken) — Regione Marche 
ITL 5 miljard 3.2 

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 (Latium) — Regione Lazio 
ITL 15 miljard 9.7 

Riolering en afvalwaterzuiveringen ter beperking van de verontreiniging in de baai van Triest, 
alsmede b osbouwvoorzieningen in de Provincie Udine (Friuli-Venezia Giulia) — Regione Friuli-
Venezia Giulia 
ITL 38 miljard 24.8 

Rivierregulering in het bekken van de Dora Baltea en voorzieningen tegen aardve rschuivingen 
en lawines — Regione Valle D 'Aosta 
ITL 23 miljard 15,1 
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Werken ter bestrijding van de erosie en aardverschuivingen, riolering en afvalwaterzulveringen, 
alsmede de verwijdering van vast afval in gemeenten met 32 000 inwoners (provincie Potenza) 
— Regione Basilicata 
ITL 6 miljard 3,9 

Installaties voor de erosie- en aardv erschuivingsbestrijding in de bergachtige delen van de pro
vincie Iserni a (Molise) — Italiaanse staat (Mlnlsterle van Openbare Werken) en Regione Mo 
lise 
ITL 8 miljard 5,2 

Uitbreiding van de watervoorziening van Campobasso, alsmede consolidatlevoorzieningen ter  
bestrijding van aard verschuivingen (Molise) — Regione Molise 
HL 11 miljard 7,1 

Werken ter erosiebestrijding en ter regulering van de Cordevole, zijrìvìer van de Piave (Veneto) 
— Regione Veneto 
fTL 3 miljard 1.9 

Regulering van de Arno en bescherming tegen overstromingen van met name Florence en Pisa, 
alsmede aanleg van riolering en afvatwaterzulveringen, evenais de verbetering van de water
voorziening — Regione Toscana 
ITL 36 miljard 23.3 

Werken ter erosiebestrijding en regularisering van drie rivieren in Noord- Veneto, alsmede riole-
ringen en waterzuiveringen in de bekkens van de Brenta en de Bacchigtione — Regione 
Veneto 
ITL 10 miljard 6.5 

Voorzieningen tegen overstromingen, voor hemelwa terafvoer en ter bescherming tegen aard
verschuivingen in de Provincie Ancon a — Regione Marche 
ITL 4 miljard 2,6 

Irrigatie van 6 800 ha in de kustviakte van Tarquinia (Latlum ) — Consorzio di Bonifica d ella 
Maremma Etnisca via de Regione Lazio 
ITL 7.6 miljard 4,9 

Herbebossing en de aanleg van bosbouwwegen in het Val le d'Aosta — Regione Valle d'Aosta 
ITL 6 miljard 3.9 

Aanleg van exploitatiewegen in de bossen in de Vooraipe n en het dal van de Natisone — Re
gione Friuli-Venezia Giulia 
ITL 4 miljard 2.6 

Herbebossing en de aanleg van bosbouwwegen in de Provincie Cueno (Piémont) — Regione 
Piemonte 
ITL 3 miljard 1,9 

Herbebossing en de aanleg van bosbouwwegen in de Provin cie Cagl iari (Sard inié) — Regione 
Sardegna 
ITL 2 miljard 1.3 

Aanleg en ontsiuiting van industrieterreinen in de gemeenten San Mango. Calabritto, Buccino 
en Caiaggio (Campanié), die in november 1980 door aardbevingen waren getroffen — ita-
iiaanse staat 
ITL 16 miljard 10,5 

Hörstel van de watervoorzieningen, de rioleringen, de wegen en de overheidsgebouwen, als
mede bodemconsolidatie in de delen van de Abruzzen die in aprii en mei 1984 door aard
bevingen waren getroffen — Italiaanse staat (MInIsterie voor de bescherming van de burger-
bevolklng) 
ITL 20 miljard 13.0 

Modernisering. alsmede vermindering van de stofemissies van een cementfabriek te Vibo Valen
tia (Calabri é) — Cementeiie Italiane del Sud S.p.A. via de IMI 
ITL 5,2 miljard 3.4 

Verplaatsing van een flessenfabriek naar de rand van Asti, alsmede mode rnisering van de pro-
duktie-installaties ter verm indering van het energieverbruik en ter beperking van de emissie van  
verontreinigingen (Piémont) — Aziende Vetrarie Italiane Ricciardi via de IMI 
ITL 15 miljard 9.7 
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Modernisering van de produktie va n vlakglas in ee n bedrijf te San Salvo (Abruzzen) — Flovetro 
S.p.A. via de IMI 
ITL 8 miljard 5.2 

De invoering van geavanceer de technologieën bij de produktie van detergenten en chemische  
adhesieven in drie fabrieken te resp. Ferentino (Latium), Lomazzo (Lombardije) en Casarile 
(Lombardije) — Henkel S.p.A. 
ITL 10 miljard 6,5 

Modernisering van een chemisch bedrijf te Rosignano ter vermi ndering van h et energieve rbruik 
en ter verbetering van de milieuvo orzieningen (Toscane) — Solvay et Ole SJL via de INTER- 
BANCA 
ITL 10 miljard 6,5 

Inrichting van een virologisch onderzoekscentrum te Pomezia (Latium ) — Istituto Ricerche dl  
Biologia Molecolare S.p.A. via de IMI 
ITL 6 miljard 3,9 

Herstructurering en modernisering van fabrieken van synthetische vezels te Ottana en Porto 
Torres (Sardinië), alsmede van technische polymeren te Pisticci (Basili cata) — EnIchem Fibre 
— via de GIS 
ITL 30 miljard 19,7 
— via de ENI 
ITL 30 miljard 19,5 

Omschakeling van drie raffinaderijen op de produktie van loodvrije benzine, alsmede voorzienln-
gen voor de milieubescherming (Sannazzaro di Burgondi-L ombardije; Porto Marghera-Veneto; 
Livorno-Toscane) — AGIR Petroli via de I MI 
ITL 75 miljard 48,7 

De produktie van loodarme en loodvrije benzine in een aardolieraffinaderij te Augusta (SIcilië) 
— Esso Ital iana S.p.A. via de IRFIS 
ITL 36 miljard 23,3 

Inrichting van een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, alsmede de bouw van kleine en mid-
delgrote computers en van randapparatuur te Caluso (Piémont) — Honeywell Bull Italia via de  
IMI 
ITL 70 miljard 46,0 

Fabriek van o nderdelen van r emsystemen voor automobielen te Modugno (Apuliê) — Bendix 
Altecna S.p.A. via de MEDIOBANCA 
ITL 30 miljard 19.4 

Verdere ontwikkeling en produktie van het Frans-ltaliaanse korte-afstandsvliegtuig ATR-72 in de 
fabrieken te Pomigliano d'Arco en te Capodichino (Campaniê) — Aerltalla S.p.A. via de IBI 
ITL 30 miljard 19,4 

De produktie van compact discs voor audio- en informaticadoeleinden te Aquila (Abruzzen) — 
Optical Media Storage S.pJl. via de ISVEIMER 
ITL 35 miljard 22,7 

Automatisering van drie fabrieke n van elektrische weerstanden en bouw van een nieuw onder
zoeks- en produ ktiecentrum voor geïnformatiseerde beheers- en produ ktiestelsels in de Provin  
cie Treviso (Veneto) — Unifin — Unione Finanziaria S.p.A., Irsa S.p.A., Sipa S.p.A.en Rica  
S.p.A. via de IMI 
ITL 8 miljard 5,2 

Uitbreiding van een vleeswarenfabriek te Pomezia (Latium) — Salumificio Cesare FloruccI 
S.p.A. via de ISVEIMER 
ITL 7.5 miljard 4.9 
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Modernisering van, en beperking van de luchtverontrelniging door zes suikerfabrieken in Emilia-
Romagna, Veneto en de Marken — Industria Saccarifera Italiana Agroindustriale via het Isti
tuto Bancario San Paolo di Torino 
ITL 40 miljard 

Inrichting van een deegwarenfabriek te Sansepoicro (Toscane), aismede Informatisering van de 
centrale diensten van het bedrijf te Perugia (Umbrie) — BuitonI S.p.a. via de BNL 
ITL 25 miljard 

Modernisering en produktiviteitsverbetering van d rie brouwerijen te respectievelijk 
— Pedavena (Veneto) — Birra Dreher S.p.A. 
— via de iSVEIMER 
ITL 6.5 miljard 
— via de Banco di Napoli 
ITL 6.5 miljard 
— Popoli (Abruzzen) et Massafra (Apulië) Birra Dreher S.p.A. via de iSVEIMER 
ITL 17 miljard 

inrichting van een natuurpark te Nardo (Apulie) — Regione Puglia 
ITL 3 miljard 

Restauratie van het Palazzo Ducale te Genua — Gemeente Genua via de Region e Liguria 
ITL 5 miljard 

Uitbreiding van een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor de teiecommunicatie en de 
elektronica te Turijn (Piémont) — Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni S.p.A. via de 
IRi 
UL 15 miljard 

26,0 

16,2 

4,2 

4,2 

11,0 

1.9 

3.2 

9,9 

Inrichting van laboratoria op het gebied van de kernfysica, de superge lelding en de koudetech-
nlek te Catania (Siclilè) — Istituto Nazionale di Fisica Nucleare via de Italiaa nse staat 
ITL 7,4 miljard 4.8 

Globale kredieten (996,4) 

Ter financiering · in het bijzonder via ieasingoperatles · van het midden- en kieinbedrijf op het 
gebied van de Industrie en de dienstveriening 

• in Midden- en Noord-ltalië 
— BNL 
ITL 75 miljard 48,9 
— CENTROBANCA 
ITL 7.5 miljard 4,9 
— IMI 
ITL 130 miljard 84,8 
— INTERBANCA 
ITL 45 miljard 29,2 
— istituto Bancario San Paolo dl Torino (ten behoeve van agro-industriële bedrijven) 
ITL 15 miljard 9,7 
— Istituto Federale di Credito Agrario per li Piemonte, la Liguria e la Vaile d 'Aosta 
ITL 15 miljard 9,7 
— MEDIOCREDITO CENTRALE ten behoeve van de regionale Mediocredito-organisaties 
ITL 123,5 miljard 80,3 
— VENEFONDIARiO 
ITL 10 miljard 6,5 

• in Zuid-ltalië 
— Banco di Napoli 
m. 40 miljard 26,3 
— Banco di Sicilia 
ITL 20 miljard 12,9 
— BNL 
ITL 35 miljard 22,8 
— BNL-SACAT (ten behoeve van het hotetwezen en toeristische bedrijven) 
ITL 15 miljard 9,9 
— CIS (uitsiuitend ten behoeve van Sardinië) 
ITL 60 miljard 39,2 
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— Consorzio Nazionale per II Credito Agrario di Miglioramento (ten behoeve van agro-lndus-
triéle bedrijven. landbouwbedrijven, kleine Infrastructuurprojecten met name op tiet gebied van  
de irrigatie en de herbebossing) 
ITL 17,5 mlljard 11,5 
— CREDIOP 
ITL 10 mlljard 6,5 
— EFIBANCA 
ITL 10 mlljard 6,5 
— IMI 
ITL 100 mlljard 65,2 
— IRFIS (ultsiultend ten behoeve van SIcilië) 
ITL 30 mlljard 19,6 
— ISVEIMER 
ITL 131 mlljard 85,1 
— MEDIOCREDITO CENTRALE ten behoeve van de regionale Mediocredito-organisatles 
ITL 60,3 miljard 39,2 

Ter financiering van kleinere projecten op hat gebied van de energlebesparing en/of de mllieu-
beschermlng, alsmede van het Industriele midden- en kleinbedrijf 
• In Midden- en Noord-ltalië 
— BNL 
ITL 45 miljard 29,4 
— Cassa dl Risparmio d ella Povincie Lombarde 
ITL 3.2 miljard 2,0 
— EFIBANCA (eveneens ten behoeve van de toepassing van geavanceerde technologleën) 
ITL 10 miljard 6.5 
— IMI 
ITL 90 miljard 59,1 
— INTERBANCA 
ITL 15 miljard 9.7 
— Istituto Bancario San Paolo dl Torino 
ITL 40 miljard 26,1 
— MEDIOCREDITO CENTRALE ten behoeve van de regionale Mediocredito-organisa tles 
ITL 140,4 miljard 91,2 
— Mediocredito Lombardo 
ITL 15 miljard 9,7 

• in Zuid-ltalië 
— BNL 
ITL 30,7 miljard 20,1 
— INTERBANCA 
ITL 10 miljard 6,5 
— Istituto Bancario San Paolo di Torino 
ITL 10 miljard 6,5 

Ter financiering van kleinere industriële projecten op het gebied van de geavanceerde technolo 
gleën 
— BNL 
ITL 78,5 miljard 51,3 
— IMI 
ITL 92,4 miljard 59,9 

NEDERLAND (NLG 607 miljoen) 259,7 

Afzonderfijke kredieten (216,7) 

Aanschaf van een Boeing 747-200-toestel en van twee Boeing 767-300-toestellen ten behoeve 
van de li jnen naar bestemmingen binnen en buiten de Qemeenschap — Martinair Holland N.V. 
NLG 50 miljoen 21,4 

Installatie van een brandoven met gefluïdiseerd bed voor de kalkproduktie te Echt (Limburg) 
— Kaldln v.o.f. 
NLG 7 miljoen 3,0 

Installaties voor de produktie van ge'int egreerde schakel ingen met behulp van de submicron-
techniek te Nijmegen (Gelderland) — N.V. Philips Gloellampenfabrieken via de Electris R-
nance N.V. 
NLG 450 miljoen 192,3 
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(43,0} 

Ter financiering van het midden- en kleinbedrijf op het gebied van de industrie en de dienstver-
lening 
— Amro Bank N.V. 
NLG 50 miljoen 21,5 
— Nedeiiandsche Mlddenstandsbank N.V. 
NLG 50 miljoen 21.5 

PORTUGAL (RTE 95 219,5 miljoen) 560,4 

Afzonderlijke kredieten (403.8) 

Ultbreiding van de kolen stoken de centrale v an Sines ten zuiden van Lissabon — Electricldade  
de Portugal, EP 
PTE 16 999 miljoen 100,0 

Bouw van de waterkrachtcentrale te Alto Lindoso (Noord-P ortugal) — Electricldade de Portu
gal, EP 
PTE 16 999 miljoen 100,0 

Bouw van de waterkrachtcentrale in de Caldeirâo bij Guarda (Midden-Portugal) — Electricl
dade de Portugal, EP 
PTE 3 500 miljoen 20,5 

Uitbreiding van de capac iteit van de sp oorlijnen in en rond Oporto (Noord-Portugal) ter verbete-
ring van het reizigers- en goederenverkeer — Portugese Republiek (Gab lnete do Νό Ferrovló- 
rio do Porto) 
PTE 5 993 miljoen 35,3 

Aanleg van nieuwe wegvakken met een lengte van in totaat 99 km in de hoofdwegen tussen 
enerzijds de havens van Av eiro en Coimbra (Midden-Portugal) en anderzijds Vilar Formoso aan 
de Spaanse grens — Portugese Republiek (Junta Autònoma de Estradas) 
PTE 1 870 miljoen 11.0 

Verbeteringen aan het nationale wegennet — Portugese Republiek (Junta Autònoma de 
Estrades) 
PTE 11 800 miljoen 69.7 

Bouw van een brug over de Guadiana tussen Spanje en Portugal en verbeteringen aan de de 
internationale weg Faro-Sevilla (Algarve) — Portugese Republiek (Junta Autònoma de Estra 
das) 6,6  
PTE 1 120 miljoen 

Wegenaanleg en verlenging van de landingsbaan op de luchthaven van Sâo Miguel, alsmede 
aanleg van een haven op het eiland Terceira (Azoren) — Regläo Autònoma dos Açores 
PTE 5 000 m iljoen 29,5 

Rioleringen en afvaiwaterzulvering, alsmede een persleiding near zee ten behoeve van de  
milieubescherming in de kuststrook tussen Lissabon en Estoni — Portugese Republiek (Gabl 
nete do Saneamento Bàsico da Costa do Estorti) 
PTE 3 060 mil joen 18,1 

Fabriek van houtvezelp laten te Nelas (Midden-Po rtugal) — Madlberia Lda 
PTE 650 miljoen 3,8 

Fabriek van electronik aonderdelen te SetùbaI — Tronitech-Componentes Electrònicos, S.A. 
PTE 900 miljoen 5,3 

Motel In het centrum van Lissabon — Socledade Portuguesa de Hotéls, S.A. 
PTE 680 m iljoen 4,0 
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Ter financiering van het midden- en kleinbedrijf 
• op het gebied van de industrie en de dienstverlening (in het bijzonder via leaslngoperatles) 
— Caixa Geral de Depósitos  
PTE 2 550 miljoe n 
— Banco Pinto e Sotto Mayor 
PTE 2 550 miljoe n 
— Banco Portugués da Investimento 
PTE 4 250 miljoe n 
— Euroleasing-Socledade Portuguese do Locaçéo Financeira, S.A. 
PTE 1 000 miljoe n 
— Socledade Financeira de Locaçào, S.A. 
PTE 1 000 miljoe n 
— Banco de Fomento Naclonal 
PTE 5116.5 miljoen 
— Portugese Repubiiek 
PTE 6 772 miljoen 

• op het gebied van de landbouw, de agro-industrie en de visserij 
— Caixa Geral de Depósitos  
PTE 1 705 miljoen 
— Banco Pinto e Sotto Mayor 
PTE 1 705 miljoe n 

(156.6) 

15,0 

15.1 

25,1 

5.9 

5.9 

30.0 

VERENIGD KONINKRUK (GBP 725,1 mi ljoen) 

39.7 

10.0 

10.0 

1 079,5 

Afzonderlijke kredieten (1 049.0) 

Opwerkingsfabriek voor kern brandstoffen te Sellafield (Noord-Engeland) — British Nuclear Fu
els pic 
GBP 190 miijoen 288.2 

Bouw van een installane voor de verwerking van vaste afvallen tot br^ndsto fgranulaat te Has
tings (Zuidoost-Engeland) — East Sussex Enteφrisβs Ltd 
GBP 1 miljoen 1.4 

Tunnel onder het Kanaal — Eurotunnel Finance Ltd 
GBP 70 miljoen 106,5 

Verbeteringen aan de havens van Ply mouth, Southampton, Hull. Immingham, Grimsby, Barry en 
Ayr — Associated British Ports 
GBP 16 miljoen 24,4 

Verbetering van de landingsfaciliteiten op verschillende luchth avens en van de luchtverkeers-
controle In het gehele land — Civil Aviation Authority 
GBP 18 miljoen 25,8 

Bouw van de tweede passagiersterminal op de Internationale luchthaven van Stansted (Londe n) 
— Stansted ΑΙφοιΙ Ltd 
GBP 100 miljoen 150,4 

Uitbreiding van he t telecommunicatlenet in Schotland — British Telecom Finance B.V. ten be-
hoeve van British Telecommunications pic 
GBP 200 miljoen 287,0 

Wegenaanleg. waterv oorziening en afvalwaterzuiverlng in de Grampians (Schotland) — Gram
pian Regional Council 
GBP 10 mlljoen 14,4 

Modernisering van een fabriek va n walsrollen te Gateshead (Noordoost Engeland) — Davy Roll 
Company Ltd 
GBP 3.3 miljoen 4.9 
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Uitbreiding van re visiewerkplaatsen voor vliegu igmotoren te Nantg arw bij Cardiff (Wales) — Bri 
tish Airways Engine Overhaui Ltd 
GBP 7.3 miljoen 10,9 

Ontwerp en bouw van de vieu gels van Airbu s A-320-vilegtuigen in diverse bedrijven in Engeiand 
— British Aerospace pic via Cadavon Ltd 
GBP 50 miljoen 76,3 

Bouw van rev isiewerkplaatsen voor vlliegtui gmotoren en onderd elen van grote straai vtiegtuigen 
te Prestwick (Schotland) — Caledonian Airmotive Ltd 
GBP 11 miljoen 16,8 

Bouw van een nieuwe wolweverij te Bradford en modernisering van een textielflnishingbedrijf te  
Huddersfield (Yorkshire) — Parkland Textile pic 
GBP 2 m iljoen 3.0 

Installatie van een poly merisatie-eenheid in een poly styreenfabriek te Carrington bij Manchester 
(Noordwest-Engeland) — Huntsman Chemical Company Ltd 
GBP 3 miljoen 4,6 

Bouw van een hotel te Birmingham (West Midlands) — National Exhibition Centre Ltd 
GBP 17 miljoen 24,4 

Bouw van een ho nderdtal kleine motels en wegrestaurants längs het nationale autowegennet — 
Trusthouse Forte pic 
GBP 5 miljoen 7,6 

Bouw van een opieidings- en servicecentrum voor de informatica te Manchester (Noordwest-
Engeland) — National Computing Ce ntre Ltd 
GBP 1.5 miljoen 2.3 

Globale kredieten (30,5) 

Ter financiering van het midden- en kleinbedrijf op het gebled van de industrie en de dienstver- 
lening 
— Barclays Bank pic 
GBP 10 miljoen 15,3 
— Investors in industry Group pic 
GBP 10 miljoen 15,3 

ELDERS (1) 285,0 

Kredlet 

Bouw, lancering en exploitatle van een nieuwe generatle telecommunicatiesatellleten ten be-
hoeve van grootschalige numerieke verbindingen tussen de Europese landen — Eutelsat - Eu-
ropese Organisatie voor TelecommunicatiesatelMeten 100.0 

Garantie 

Bouw, lancering en exploitatie van vier telecommunicatiesatellieten ten behoeve van de verbin
dingen met de scheepvaart, de luchtvaart en het wegverkeer over vrljwel de gehele wereld — 
Inmarsat - Intemationai Maritime Satellite Organisation 165,0 

Artikel 18 van de Statuten, zie biz. 9 onder "Proiecten buiien de Gemeenschap". 
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Β. Uit het nieuwe communautaire leningsinstrument 

Projecten gefinancierd In 1988 

In 1988 is voor een bedrag van 356,5 miljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten gezamenlijk met de 
Commlssie van de Europese Gemeenschappen ondertekend, betrekking hebbend op kredieten uit het nieuwe 
communautaire 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; zlj vallen 
bulten de normale boekhouding, maar verschijnen daarentegen in de Speciale Sectie. 

Deze kredieten dienen ter financiering van produktieve investeringen van het midden- en klelnbedrijf, terwijl één  
kredlet beantwoordt aan de communautaire doelstellingen op het gebied van de Infrastructuur. 

miljoen Ecu 

Globale kredieten 

DENEMARKEN (DKK 250 miljoen) 31.4 

— FInansieringslnstItuttet for industri eg Hànd- 
vssrk A/S 
DKK 250 miljoen 

SPANJE (ESP 3 mlijard) 

31.4 

21,9 

— Banco EspaAol de Crédito S.A. en Banco dei  
Desaroiio Econòmico EspaAol SJt 
ESP 1,5 miljard 10,9 
— Banco de VIzcaya S.A. 
ESP 1,5 miljard 10,9 

FRANKRUK (FFR 750 miljoen) 106,6 

— Crédit Industriel et Commercial 
FFR 400 miljoen 
— Crédit National 
FFR 350 miljoen 

56.6 

50,0 

VERENIGD KONINKRIJK (GBP 65 miljoen) 99,3 

— Barclays Bank Ltd 
GBP 30 miljoen 
— Investors in Industry Group pic 
GBP 35 miljoen 

ITALIÊ (ITL 150 miljard) 

45,8 

53,5 

97,3 

— CENTROBANCA 
ITL 30 mlijard 
— CREDIOP 
ITL 10 miljard 
— EFIBANCA 
ITL 20 miljard 
— IMI 
ITL 20 miljard 
— instituto Regionale dl Credito Agrario (ten  
behoove van de agro-industrie) 
ITL 5 miljard 
— MEDIOCREDITO CENTRALE ten behoeve van 
de regionale Medlocredlto-organisaties 
ITL 41,5 miljard 
— Mediocredito Lombardo 
ITL 15 miljard 

19,4 

6,5 

13.0 

12,9 

3,3 

27.1 

9.7 

Afzonderiijk krediet 
Overslagcentrum voor spoor/wegverkeer te 
Verona (Veneto) — Consorzio Zona Agricolo-
Industriale di Verona via de VENEFONDIARiO 
ITL 8,5 miljard 5,5 

QebruIkte afkortingen 

Frankrijk 

nm 

CLF-CAECL: Crédit Loca! de France — Caisse d'aide à  
l'Équipement des Collectivités Locales  
CNA: Caisse Nationale des Autoroutes  
AGIP: Azienda Generale Industria Petroli S.p.A. 
AUTOSTRADE: Autostrade — Concessioni e Costru
zioni Autostrade S p A. 
BNL: Banca Nazionale del Lavoro 
BNL/SACAT: Sezione Autonoma per l'Esercizio del 
Credito Alberghiero e Turistico della Banca Nazionale 
del Lavoro 
BNL/SAFOP: Sezione Autonoma per il Finan ziamento di 
Opere Pubbliche e di Impianti di Pubblica Utilità della 
Banca Nazionale del Lavoro 
CENTROBANCA: Banca Centrale di Credito Popolare 
CIS: Credito Industriale Sardo 
CREDiOP: Consorzio di Credito per le Opere Pubb liche 
EFIBANCA: Ente Finanziario Interbancario 
ENEL: Ente Nazionale per l'Energia elettrica 

ENI: Ente Nazionale Idrocarburi 
IMI: Istituto Mobiliare Italiano 
INTERBANCA: Banca per Finanziamenti a Medio e a 
Lungo Termine 
IRFIS: Istituto Regioni per il Finanziamento aile  
Industrie in Sicilia 
IRI: Istituto per la Ricostruzione Irtdustriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Ital ia 
Meridionale 
fTALGAS: Società Italiana per il Gas p.A. 
MEDIOBANCA: Banca di Credito Finanziario 
MEDIOCREDITO CENTRALE: Istituto Centrate per il 
Credito a Medio Termine 
SIP: Società Italiana per l'Esercizio delle 
Telecommunicazioni p.A. 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti p.A. 
VENEFONDIARIO: Istituto di Credito Fondiario delle 
Venezie 
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Kredietverlening buiten de Gemeenschap 

Buiten de Gemeenschap heeft de Bank In 1988 kredleten voor haar eigen rekening verstrekt tot een bedrag 
van 520,1 miijoen, alsmede een bedrag van 180,1 miljoen aan risicodragen d kapitaai uit begrotingsmiddelen 
van de Gemeenschap of de Lid-Staten, d.w.z. in to taal 700,2 mlijoen, tegenover 392,1 mlljoen In het vooraf-
gaande jaar. 

Deze toeneming is een gevolg van de ìnwerkìngtreding van de financlëie protocollen tussen de Gemeen
schap en de Middellandse-Zeelanden, waar een bedrag van 398 mlijoen is toegeke nd, vraarvan 7 miijoen uit 
begrotingsmiddelen (1987: in totaai 42,8 miijoen). 

De kredietverlening in de landen In Afrika, het Carlblsche gebled en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen), krach-
tens de derde overeenkomst van Lomé, en in de landen en gebleden overzee (L.G.O.) krachtens het betref 
fende besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen, beliep 302,2 miijoen (1987; 349,4 miijoen), 
waarvan 129,1 miijoen voor eigen rekening (me t rentesubsidie) en 173,1 miljoen risicodragend kapitaai uit 
begrotingsmiddeien. 

Middellandse-Zeelanden 

De in 1987 met verschillende Middellandse-Zeelan
den afgesloten financiële protocollen zijn In de loop 
van 1988 In werking getreden. De kredietverlening 
van de Bank kon in meerdere landen snel weer wor 
den opgevat na de periodo van geringe activlteit in 
1987, toen de op grond van vroegere protocollen 
nog beschikbare saldi uitgeput raakten. 

Joegoslavië 
Het tweede financiële protocol met Joegoslaviö legt  
de nadruk op de financiering van vervoersinfrastruc-

tuur van belang voor zowel dit land als de Gemeen
schap en in het bijzonder op de transjoegoslavlsche 
autosnetweg met zijn aanvoerwegen. De ligging van 
het land maakt het dan ook tot een belangrijk door-
gangsgebied; bijna vier vijfde van het vervoer tussen 
Griekenland en de rest van de Gemeenschap gaat 
over de Joegoslavische spoorlijnen en autowegen. 

De Bank heeft in 1988 210 miljoen ter beschikking 
gesteld voor verschillende wegvakken van de trans-
joegoslavische autoweg en voor de Karawankentun-
nel aan de grens met Oostenrijk. Reeds vroeger wa-

Tabel 10: Kredietverlening buiten de Qemeenschap in 1988 
(Mil). Ecu) 

Sector 

Industrie, landbouw. diensten 

Infra- Alzonderli|ke Globale 
Totaal rekening middelen Energie Structuur kredieten kredieten 

Marokko 50.0 50,0 — — — — 50,0 
Tunesië 60,0 57,0 3.0 _ 17,0 — 43,0 
Egypte 28.0 25,0 3.0 — — • — 28,0 
Jordanie 34,0 33,0 1.0 15,0 — — 19,0 
Malta 16,0 16.0 — — 16.0 — — 
Joegoslavië 210,0 210.0 — — 210.0 — — 

Totaal Middellandse-
Zeelanden 398,0 391,0 7,0 15,0 243,0 — 140,0 

Afrika 260,1 104,0 156,1 53,5 87,9 101.0 17.7 
Caribisch gebled 10,9 6.0 4.9 7.0 — 0,5 3.4 
Stille Oceaan 19.7 12,0 7.7 2.6 — 16,3 0.8 
L.G.O. 11.6 7.1 4.5 6.0 3.1 1.5 1.0 

Totaai A.C.S.-landen— 
LG.O. 302,2 129,1 173,1 89,1 91,0 119,3 22,9 

Totaal generaal 700,2 520,1 180,1 84,1 334,0 119,3 162,9 
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Risicodragend kapitaal en de protocollen met de Middellandse-Zeelanden 

Sinds 15 jaar verstrekt de Bank in het kader van de flnan-
ciële samenwerking met landen buiten de Gemeenschap 
risicodragende middelen. Oit is op rulme schaal gebeurd 
in de A.C.S.-landen, maar ten tijde van de twee eerste 
generaties financlëie protocollen met de Middellandse- 
Zeelanden bestünden daar in deze landen nog weinig  
mogelijkheden voor (slechts twee operaties, respectieve- 
lljk 5 miljoen in Marokko en 3 mlljoen In Egypte). 

In de derde financlëie protocollen met de Maghreb- en  
Machraklanden is aan deze financieringsvorm meer 
ruimte gegeven (zie tabel 11). De Gemeenschap heeft 
besloten om uit begrotingsmiddelen, waarvan het beheer 
daartoe aan de Bank Is opgedragen, risicodragend kapi
taal ter beschikking te stellen, In hoofdzaak bestemd 
voor de financiering van de industrie. De omvang van het 
bedrag is stellig nog bescheiden, maar het belang van 
deze stap is niet ontgaan aan de partnerlanden die de 
industriële samenwerking met de Gemeenschap nog vor
der willen versterken. Dat deze stap nu Is gedaan, is niet 
zonder belang. De laatste jaren wordt de private sector,  
gehandicapt door de schaarste aan eigen vermögen, een 
grotere rol toebedacht en een leder is het erover eens, 
dat een grotere samenwerking tot stand moet worden 
gebracht tussen ondernemers in de Gemeenschap en  
hun partners in de Middellandse-Zeelanden. 

Van begin af aan was duldelijk, dat niet zonder meer kon 
worden gebouwd op de opgedane ervaring, maar dat het 
Instrument zou moeten worden aangepast aan de om-
standigheden In de betrokken landen. Het zijn in het al-
gemeen vrij ontwikkelde landen met afzetmarkten In de 
Gemeenschap, waarmee zij doorgaans belangrijke han-

detsrelatles onderhouden. Hier zou dus een geschlkt ter-
rein kunnen liggen voor joint ventures. Daarom is het ac 
cent in het bijzonder gelegd op de financiering van lokale 
investeringen In het kader van joint ventures tussen 
plaatselljke ondernemingen en ondernemers uit de Ge
meenschap, hoewel andere toepassingen niet zijn ultge-
sloten. Bovendien is uit evaluering van de steun aan het 
midden- en kleinbedrijf in ontwlkkelingslanden gebleken, 
dat zieh soms specifieke moellljkheden voordoen bij de 
financiering van e igen vermögen, d ie met name verband 
houden met het wisselkoersrisico. Dit heeft de Bank er-
toe gebracht naar geschikte oplossingen te zoeken. 

De financlëie protocollen met Tunesië, Egypte en Jorda-
nië zljn tussen 1 februari en 1 augustus 1988 In werking 
getreden. Sindsdien Is meer dan de helft van het be- 
schlkbare risicodragende kapitaal reeds gereserveerd 
voor projecten, waarvoor overeenkomsten zljn onderte-
kend of die thans nog worden ultgewerkt. Diverse projec
ten in Algerije en Marokko zijn nog in behandeling, maar 
zouden In 1989 tot afsluiting moeten komen. 

Uit de beschikbaarstelling van risicodragend kapitaal 
blijkt de duidelijke wil van de Gemeenschap om haar in
dustriële samenwerking met de Middellandse-Zeelanden 
uit te bouwen en te ontwikkelen volgens soepele formu
les die de risico's op redelijke wijze over beide partners 
verdelen. De betrokken landen zijn bereld gebleken van 
de zo geboden mogelijkheden gebruik te maken. Bij het 
beheer van deze middelen streeft de Bank naar doeitref-
fendheld op zowel economisch als bancair niveau, het-
geen immers de teneur Is van het mandaat dat haar door  
de Gemeenschap is verstrekt. 

ren bedragen toegezegd voor deze uiterst belang
rijke verkeersas (van 1978 tot 1984: 151,6 mlljoen). 

Maghreb-landen 
In het kader van de tweede en derde protocollen 
met de betrokken landen is hier 110 miljoen ver
strekt voor projecten in Tunesië en Marokko. 

Naar Tunesië zijn 60 miljoen gegaan (waarvan 3 mil
joen risicodragend kapitaal) voor enerzijds verbete-
ringen aan het spoorwegnet en anderzijds het mid
den- en kleinbedrijf (via globale kredieten) op het 
gebied van de industrie, de landbouw, de agro-in

dustrie en het toerisme. Uit lopende globaie kredie
ten zijn circa 300 bedragen voor in totaal 22 mlljoen 
toegewezen. 

In Marokko was tegen het eind van het jaar een glo-
baal krediet van 50 miljoen bestemd voor de finan 
ciering van kleine, en soms zeer kleine, projecten op 
het gebied van de landbouw en de agro-Industrie. 

Machrak-ianden 
In deze landen Is in totaal 62 mlljoen ter beschikking 
gesteld. 
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In Jordanlë (34 miljoen waarvan 1 miijoen risicodra-
gend kapitaal) heeft de Bank de uitbreiding van he t 
stroomdistributienet in Amman geflnancierd en heeft 
zij globale kredieten toegekend voor kleinere projec-
ten op het gebied van de industrie en landbouw. 

Ter ondersteuning van het industriële en toeristische 
midden- en kleinbedrijf zijn in Egypte twee globale  
kredieten toegekend voor in totaal 28 mil joen, waar
van 3 miljoen risicodragend kapitaal. 

Malta 
In Malta was een krediet van 16 miljoen bestemd 
voor een nieuwe passagiersterminal op de luchtha-
ven. Hiermee is het saldo uitgeput, dat nog voor 
Malta beschikbaar was krachtens het tweede financi-
ële protocol met dit land. 

A.C.S.-landen en L.G.O. 
De aanhoudend siechte economische situatie in de  
meeste A.C.S.-landen en de verdere achteruitgang 
van hun schuldenpositie hebben het de Bank moei-
lljk gemaakt haar activiteiten volledig te ontplooien. 
loch heeft de Bank bedragen kunnen toezeggen in 
dertig A.C.S.-landen en vier L.G.O.. 

Overeenkomstig de strekking van de derde overeen- 
komst van Lomé is prioriteit gegeven aan de finan 
ciering van projecten in de industriële en agro-in- 
dustriëie sectoren. Ondanks de vooral in deze sec- 
toren merkbare economische moeilijkheden kon 142  
miljoen ter beschikking worden gesteld, d.w.z. bijna  
de helft van het totale bedrag, waarvan 118 miljoen  
gegaan is naar de verwerkende industrie en 24 mil
joen naar het midden- en kleinbedrijf in het alge-
meen via globale kredieten aan ontwikkelingsban-
ken. Dit lopende globale kredieten is in 1988 25,3  
miljoen toegewezen voor 98 kleinere bedrijven. De 
steun is voornamelijk ten goede gekomen van pro
jecten op het gebied van de voedingsmiddelenln-
dustrie, de textielnijverheid, de leerindustrie, de 
metallurgische industrie, de produktie van bouwma-
terialen en het toerisme. 

De overige kredieten zijn toegezegd ten behoeve 
van de energievoorziening (69,1 miljoen), de water-
voorziening en afvaiwaterzuivering (63 miljoen), als-
mede de verbetering van de communicatle (28 mil
joen). Bijna de helft van het totale bedrag beoogde 
de rehabilitatie van bestaande bedrijven en het her-
stel van aanwezige infrastructuur. 

In Afrika is in 1988 in totaal 260,1 miljoen ter be
schikking gesteld in 25 landen (waarvan 104 miljoen 
voor eigen rekening en 156,1 m iljoen risicodragend 
kapitaal) ; 32,7 miljoen hiervan was bestemd voor re 
gionale projecten (ASECNA en regionale ontwikke-
lingsbanken). 

In zes van deze landen zijn kredieten voor eigen re
kening verstrekt (92,1 mil joen, d.w.z. een derde van 
het totale bedrag) en in vierentwintig andere landen  
risicodragende middelen (137,2 m iljoen of 48% van 
het totale bedrag). terwiji in vier landen beide vor-
men van s teun zijn verleend ( 38,2 miljoen). Boven-
dien zijn projecten gefinancierd, die voortvloeien uit 
de samenwerking tussen verschillende landen: zo is 
15 miljoen gegaan naar de ASECNA — Agence pour 
la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et a  
Madagascar — ter verbetering van de vluchtgelei- 
ding in elf Afrikaanse landen en 19,7 miljoen naar  
het midden- en kleinbedrijf via globale kredieten aan  
regionale ontwikkelingsbanken in Afrika en in het  
Caribische gebied. 

Ruim 60% van het risicodragend kapitaal was be
stemd voor projecten in de minst ontwikkelde 
A.C.S.-landen (art. 257 van de derde overeenkomst 
van Lomé): twee derde van de kredietverlening voor 
eigen rekening had betrekking op projecten in de 
andere landen. 

Naar West-Afrika is 109,5 miljoen gegaan, waarvan 
12 miljoen naar de Banque Ouest Africaine de Dé
veloppement. Een krediet van 45 miljoen in Nigeria 
beoogde de financiering van het herstel en de uit
breiding van de watervoorziening te Lagos. In Mail 
zijn een hoogspanningslijn tussen Bamako en Se-
gou gefinancierd, aismede katoenverwerkingsbedrij-
ven (20,5 miljoen). In Guinee waren bedragen be
stemd voor de uitbreiding van een aluminafabriek en 
voor de ontginning van een granietgroeve bij Cona 
kry (16,6 miljoen). In Gambia is 5,7 miljoen gegaan 
naar de uitbreiding van de watervoorziening van 
Banjul. 

In Burkina Faso zijn twee bedrijven gesteund; het 
ene te Bobo Dioulas so zal verpakki ngskarton fabri-
ceren en het andere te Ouagadougou plastiekdoek 
en zakken (4,5 miljoen). Voor de uitbreiding van de 
elektriciteitscentrale van Praia in Kaapverdië is 3  
miljoen ter beschikking gesteld, terwij i verder feasi 
bility studies zijn gefinancierd met het oog op de 
eventuele ontg inning van ijzerert s in Mauritanie (1,5 
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mlljoen), aardgas in Senegal (0,6 mlljoen) en de  
aanleg van een straalverbinding in Togo (0,1 mll-
joen). 

In Zuldeiijk Afrika is 55,3 miijoen toegekend. In  
Botswana (13 miijoen) ging dit naar de watervoor-
ziening en de bouw van een hotel in Gaborone en in 
Zambia (eveneens 13 miijoen) naar het herstel van 
de otieleiding naar Tanzania. In Mala wi was 11 mii
joen bestemd voor de aanleg van hoogs panningslij-
nen van de waterkrac htcentrales in Zu ld-Malawi naar 
de hoofdstad en Noord-Malawi. In Madaga skar zijn 
de bouw van een tonijnconservenfabriek te Antsira-
nana en een feasibility study inzake de ontginning 
van een grafietafzetting gefinancierd (6,3 miijoen). 
Mozambique ontving 6 miijoen voor de rehabilitatie 
van een cementfabriek bij Maputo en Mauritius 3  
miijoen voor een meelfa briek, terwijl even eens 3 mii
joen bestemd was voor een textielbedrijf te Manzini  
in Swaziland. 

In Oost-Afrika is in totaal 53,5 miijoen ter beschik-
king gesteld. Een bedrag van 25 miijoen in Kenya  
beoogde de instandhouding van de produktiecapaci-
teit van reeds vroeger gefinancierde industriële be-
drijven. De 13 miijoen in Sudan hadden betrekking 
op de rehabilitatie van de waterkrachtcentrale van 
Roseires en op goudprospectie bij Ariab. 

In Etiopie is 10 miijoen verstrekt voor de vergroting 
van de haven van Assab en in Tanzania 3,5 miijoen 
voor de uitbreiding van het stroomdistributienet naar 
Tikuyu, terwijl de 2 miijoen in Djibouti bestemd wa
ren voor de centrale van Tadjourah en de verlenging 
van he t koppeinet naar Obock. 

Naar MIdden-Afrlka is 26,8 miijoen gegaan, waarvan 
5,7 miijoen ten behoeve van de Banque de dévelop 
pement des États d'Afrique centrale. Verder is bljge-
dragen tot de rehabilitatie van een agro-industrieel 
project in Kongo op het gebied van de palmolie-in-

Tabel 11 : Financlële steun van de Gemeenschap krachtens per 1 mal 1989 geldende of nog te bekrachtigen 
overeenkomsten, financlële protocollen en beslulten 

Ecu) 

Inlervenlies uit begfotingsmiddelen 

Rechtsgrondslag 
Geldig-

heldsduur 

vcor eigen  
rekening van 

de Bank (i) 

Risico-
dragend 

kapitaal (2) 

Niet-terug-
vorderbare 

steun (3) 

Lenmgen tegen 
bijzondere 

voorwaarden Totaal 

Middeilandse-Zeelanden 
Joegoslavië 2e fina nciöle protocol 1988-1991 550 550 
Turkije 4e linanciéle protocol nog ntet ondertakend 225 50 325 (2) 600 

Algerije 
Marokko 
Tunesie 

3β tinar^cieia protocol 1988-1991 
183 
151 
131 

4 
11 
6 

52 
162 
87 

239 
324 
224 

Egypte 
Jordanië 
Libanon 

3· Nnanci4le protocol 1988-1991 
249 
63 
53 

11 
2 
1 

189 
35 
19 

449 
100 
73 

Israel 3β Nnanciêle protocol 1988-1991 63 63 

Malta 3· finanaeie protocol 1988-1993 44 5 13 62 
Cyprus 3β tinanciâle protocol nog niet ondenekend 23 2,5 12,5 38 
Libanon buitengewone steun 50 50 

A.C.S.-landen— 
LG.O. 
A.C.S.-landen Overeenkomat van Lom« IM 1986-1990 1 100 600 4 860 600 7160 

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

Totaal A.C.S.-landen— 
LG.O. C) 1120 615 4 915 625(3) 7 275 

(1) Kredieten met rentesubsidies uit de middelen van het Europese Ontwikkellngsfonds voor projecten in de A.O.S.-landen en de L.G.O. en uit de elgemene 
begroling van de Gemeenschappen voor projecten in sommige Middeilandse-Zeelanden; de rentesubsidies worden in mindering gebracht van de niet-
terugvorderbare steun. 

(2) Toe te kennen door de Bank. 
(3) Toe te kennen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
(4) Niet vermeid zijn de transfers voor siabilisatie van exportopbrengsten der A.C.S.-landen (925 rmijoen) en LG.Ο. (5 miijoen), evenmin als de speciale 

financieringsfaciliteit voor mijnbouwprojecten van de A.C.S.-landen (415 miijoen); deze bedragen worden toegekend door de Commissie. 
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dustrie (16 miljoen) en tot de verbetering van de  
koffieopslagfaciliteiten te Gitega in Midden-Burundi 
(2,5 miljoen). Veerts was 2,2 miljoen bestemd veer 
het herstel van de waterveerzlening van N'Djamena 
in Tsjaad en 0,4 miljoen veer een feasibility study 
inzake een nieuwe heegspanningslijn in de Streek  
van Kivu in Zaïre. 

In de Stille Oceaan is in totaal 19,7 miljoen verstrekt 
voor enerzijds oliepalm- en cacaoplantages, als-
mede opslag- en verwerkingsfaciliteiten voor deze 
Produkten op Nieuw-lerland in Papua-Nieuwguinea 
(15,5 miljoen) en voor, anderzijds, een dam en wa-
terkrachtcentrale op het eiland Upolu, alsmede voor 
een ontwikkelingsbank in Samoa (4,2 miljoen). 

Van het in het Caribisch gebled toegekende bedrag 
ad 10,9 miljoen is 2 miljoen als globaal krediet aan 
een regionale bank gegaan, de Caribbean Financial 
Services Corporation. Ook zijn bedragen gegaan 

naar de produktie en het transport van elektriclteit 
op de eilanden Slnt Lucia (3 miljoen) en Sint Vin
cent (5,8 miljoen. waaronder één globaat krediet) 
alsmede naar een feasibility study betreffende de  
bouw van een slachthuis te Barbados (0,1 miljoen). 

Tenslotte is in de L.G.O. nog 6 miljoen ter beschik-
king gesteld voor de uitbreiding van het stroomkop-
pelnet op Tahiti in Frans Polynesia, 3,1 miljoen voor 
de verbetering van de telecommunicatie op de Ne-
derlandse Antillen, 1,5 miljoen voor een hotel op 
Anguilla en 1 miljoen via een globaal krediet aan 
een ontwikkelingsbank op Aruba. 

Bij bijna alle hier genoemde projecten was sprake 
van cofinanciering in samenwerking met bilaterale fi-
nancieringsinstellingen in de Lid-Staten, de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen, de Wereld-
bank en andere ontwikkelingsorganisaties. 

De Bank en de particulière sector in de A.C.S.-ianden 

Tot een van de mogelijkheden cm het hoofd te bieden  
aan de economische moeilijkheden in Afrika lijkt ook een  
uitbreiding van de kwantitatieve en kwalitatieve rol van de 
particulière sector te hören. De Bank heeft al lang erva-
ring opgedaan bij de financiering van de particulière sec 
tor in de A.C.S.-ianden. Haar kredietverlening is daarblj 
meestal in de vorm gegoten van globale kredieten aan 
bemiddelende financieringsinstellingen. Dit zijn In het al-
gemeen ontwikkelings- of investehngsbanken die kredie
ten op lange termijn verstrekken aan h et lokale midden-
en kleinbedrijf. In veel landen zijn zlj de enige bronnen 
van langlopend krediet voor de particulière sector. Door  
deze instellingen in te schakelen, profiteert de Bank van 
hun kennis van de lokale markt, van h et plaatselijke be-
drijfsleven en van de betrokken projecten. 

Sinds de eerste overeenkomst van Lomé heeft de Bank 
tot elnd 1988 123 van dergelijke globale kredieten toege-
kend in 42 A.C.S.-ianden en zulks voor een bedrag van in 
totaal 439 miljoen, hetgeen 20% uitmaakt van de totale 
kredietverlening in de A.C.S.-ianden gedurende deze pé 
riode. Uit deze kredieten zijn cica 660 kleinere projecten 
van het midden- en kleinbedrijf gefinancierd, waarvan 
bijna negen tiende betrekking had op de particulière sec

tor. Dit betreff bijna aitijd zeer kleine industriale ondeme-
mingen. 

In 1987 en 1988 heeft de Bank haar activiteiten op dit  
gebied geëvalueerd. De ontwlkkelingsinstelllngen zijn bij 
de Afrlkaanse economische moeilijkheden niet gespaard 
gebleven. De afzet van industriële Produkten in deze lan
den is met name niet zo snel gegroeid als werd verwacht 
en omdat het bedrijfsleven dikwijis in deviezen luidende 
kredieten heeft opgenomen Staat het nu voor een groei-
end deficit daar de nationale valuta's vaak zeer zijn gede-
valueerd. Ook beerst er bij kleine bedrijven een tekort 
aan eigen vermögen of soortgeiljke middelen; het door  
de Bank beheerde risicodragend kapitaal kan gedeeltelijk 
in dit tekort voorzien. Ondanks deze conjuncturele moei
lijkheden blijkt circa de helft van de gefinancierde onder-
nemingen rentabel te zijn en siechts één op de zes on-
dernemingen is failliet gegaan of geliquideerd. 

Elk besluit te dien aanzien noodzaakt tot een preciese 
evaluatie van het aangegane risico, om te voorkomen dat 
investeringen worden gefinancierd, die geen enkele kans 
van slagen hebben. De körnende jaren hoopt de Bank 
haar ervaringen op dit gebied nog uit te diepen bij het 
toekennen van ris icodragend kapitaal uit begrotingsmid-
delen. 
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Α. Voor eigen rekening 
Projecten waarvoor in 1988 financieringsovereenkomsten zijn ondertekend. 

In 1988 is voor een bedrag van 520,1 mlljoen aan nieuvk^e financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking 
hebbend op kredieten die de Bank voor eigen rekening heeft verstrekt voor projecten bulten de Gemeenschap. 
Hiervan was 391,0 miljoen bestemd voor de Middellandse-Zeelanden en 129,1 mlljoen 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 alle kredieten (behalve die in Joegoslavië, Malta en Marokko) zijn rentesubsidies toegekend uit communau 
taire begrotingsmiddelen. 

Middellandse-Zeelanden 

JOEGOSLAVIË 

mlljoen Ecu 

Aanleg van drie wegvakken van in totaal 83 km 
van de Transjo egoslavische autoweg. 
De betrokken Instanties In de republieken 
— Kroatlë 
164,3 Joegoslavische dinars 
— Macedonlë 
41,1 Joegoslavische dinars 
— Senrië 
68,4 Joegoslavische dinars 

Aanleg van twee wegvakken van in totaal 42 km 
van de Transjoegoslavische autowe g. 
De betrokken Instanties in de republiek Slove-
nlë en de autonome provinole Wojwodina 
241,9 Joegoslavische dinars 

Aanleg van een tunnel onder de Karawanken aan 
de Oostenrijkse grens. 
De betrokken instanties In de republiek Slové 
nie 
123,2 Joegoslavische dinars 

MAROKKO 

Globaal krediet aan de Caisse Nationale de Cré
dit Agricole ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf op het gebied van de landbouw en de 
agro-industrie 
471,1 miljoen Marokkaanse dirhams 

TUNESIÉ 

Globaal krediet aan de Banque de Développe
ment Economique de Tunisie ter financiering van 
het midden- en kleinbedrijf op het gebied van d e 
industrie en het toerisme 
12,1 miljoen Tunesische dinars 

Giobaal krediet aan d e Banque Nationale de Dé
veloppement du Tourisme ter financiering van ho-
telprojecten 
10,1 miljoen Tunesische dinars 

60,0 

15,0 

25,0 

65,0 

45,0 

50,0 

Aanleg van nieuw spoor over 178 km, rechttrek-
king van tracé's over 45 km en reparaties aan het 
gehele spoorwe gnet 
Tunesische Republiek 
17,1 Tunesische dinars 17,0 

12,0 

10,0 

Globaal krediet aan d e Banque Nationale de Dé
veloppement Agricole ter financiering van klei 
nere projecten op het gebied van de landbouw en 
de agro-Industrie 
18.1 miljoen Tunesische dinars 

EGYPTE 

Globaal krediet aan de Export Development Bank 
of Egypt ter financiering van het midden- en klein
bedrijf op het gebied van de industrie en het toe
risme 
63,3 miljoen Egyptische ponden 

JORDANIË 

Globaal krediet aan de Agricultural Credit Corpo
ration via het Hasjemltlsche Koninkrijk Jordanië  
ter financiering van kleinere agrarische investerin-
gen 
3,4 miljoen Jordaanse dinars 

Globaal krediet aan de Industrial Development 
Bank ter financiering van het midden- en kleinbe
drijf op het gebied van de industrie en het toe
risme 
4,2 miljoen Jordaanse dinars 

A.C.S.-landen Afrika 

18,0 

25,0 

Uitbreiding van het stroomdistributienet in de ag-
glomeratie Amman 
Jordanian Electric Power Company Ltd via het 
Hasjemltische Koninkrìjk Jordanië 
6,2 miljoen Jordaanse dinars 15,0 

8.0 

10,0 

MALTA 

Bouw van een nieuwe passagiers terminal op de  
luchthaven van Luqa ter accommodatie van het 
groeiende toeristen verkeer 
Republiek Malta 
6.4 miljoen Maltese ponden 16,0 

miljoen Ecu 

REGIONAAL — WEST-AFRIKA 

Qlobaal krediet aan de Banque Ouest Africaine 
de Développement ter financiering van het mid 
den- en kleinbedrijf op het gebied van de indus
trie, de agro-industrie, de landbouw, het toerisme, 
de mijnbouw en de telecommunicatie 10,0 
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REGIONAAL - MIDDEN-AFRIKA 

Globaal kredlet aan de Banque de Développe
ment des Etats d'Afrique Centrale ter financie 
ring van het midden- en kleinbedrijf op het gebied 
van de industrie, de agro-Industrie, de mijnbouw 
en het toerisme, aismede van kleine infrastruc-
tuurprojecten 5.0 

NIGERIA 

Herstel en uitbreiding van de watervoorziening van 
Lagos 
Bondsrepubllek Nigeria 
267 miljoen Nigeriaanse naira's 45,0 

KENYA 

Rehabilitatie, modernisering en uitbreiding van 
vroeger door de Bank gefinancierde Industriële 
ondernemingen 
Republiek Kenya 
502 miljoen Kenyaanse shillingen 

BOTSWANA 

Verbetering van de watervoorziening van Gabo
rone door middel van de bouw van een dam in de 
Metsemothiabu 
Water Utilities Corporation 
22 miljoen Botswaanse puia's 

Bouw van een hotel met 200 kamers te Gaborone 
Gaborone International Hotel Company via de 
Botswana Development Corporation 
6,6 miljoen Botswaanse puia's 

10,0 

3.0 

MALAWI 

Uitbreiding van het stroomdistributienet 
Electricity Supply Commission of Malawi 
8,8 miljoen Malawische kwacha's 3,0 

MAURITIUS 

Bouw een meelfabriek te Port-Louis 
Les Moulins de ia Concorde via de Development 
Bank of Mauritius 
47,4 miljoen Maurltiaanse roupies 3,0 

A.C.S.-LANDEN 
GEBIED 

GARIBISCH 

miljoen Ecu 

SINT VINCENT EN DE GRENADINEN 

Uitbreiding van de elektrlciteitsproduktie door ver-
vanging van drie verouderde dieseleenheden op 
de eilenden Sint Vincent en Bequia 
Regering van Sint Vincent en de Grenadinen ten 
behoeve van de Saint Vincent Electricity Ser
vices Limited 
8.9 m iljoen Oostcariblsche dollars 3.0 

SINT LUCIA 

Installatie van twee dieselgeneratoren en aanleg 
van h oogspanningslijnen 
Saint Lucia Electricity Services Ltd 
8,9 miljoen Oostcaribische dollars 3,0 

25,0 A.G.S.-LANDEN - STILLE OGEAAN 
miljoen Ecu 

PAPUA-NIEUWGUiNEA 

Uitbreiding van palmo lie- en cacaoplantages, ats-
mede Inrlchting van pr oduktie- en verw erkingsfacl-
litelten voor palmolie en de rehabilitatie van be-
staande cacaoverwerkingslnstallaties op het eilan d 
Nieuw-lerland 
Poliamba Pty Ltd 
9,8 m iljoen kina's van Papua-Nleuwguinea 12,0 

LG.O. 

FRANS POLYNESIË 

miljoen Ecu 

Uitbreiding van het stroomkoppelnet op Tahiti  
Société de transport d'énergie électrique en Po
lynésie via de Caisse Centrale de Coopération 
Economique 
509 miljoen CFP-franken 4.0 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Uitbreiding van de telecommunicatiefacititeiten 
voor het internationale verkeer en het verkeer tus-
sen de eilenden onderling 
Regering van de Nederlandse Antillen (Ministerie 
van Verkeer en Vervoer) 
6,1 miljoen Antilliaanse guldens 3,1 
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Β. Uit begrotingsmiddelen 

Projecten waarvoor in 1988 financieringsovereenkomsten zljn ondertekend 

In 1988 is voor een bedrag van 180,1 mlljoen aan nieuwe financieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking 
hebbend op transacties uit begrotingsmiddelen van de Gemeenschap of van de Lid-Staten, waarvan 7 miljoen 
In de Middellandse-Zeelanden en 173,1 miljoen in de A.C.S.-landen en de L.G.O. 

Deze bedragen zijn door de Bank in opdracht en naam en voor rekening en risico van de Europese Economl-
sche Gemeenschap toegekend; zi] vallen buiten de normale boekhouding, maar verschijnen daarentegen in de 
Speciale Sectie. 

Middellandse-Zeelanden 

TUNESIË 

MALI 

miljoen Ecu 

Globaal krediet ter financiering van directe en indi
recte deelnemingen in industriële en toeristische 
bedrijven 

Voorwaardelijke lening aan de Banque de Dével
oppement Economique de Tunisie 
3 miljoen Tunesische dinars 3.0 

EGYPTE 

Globaal krediet ter financiering van het industriële 
en toeristische midden- en kleinbedrijf, aismede 
van studies en deelnemingen 

Voorwaardelijke lening aan de 
ment Bank of Egypt 
7,6 mlljoen Egyptische ponden 

JORDANiË 

Export Develop-

3,0 

Globaal krediet ter financiering van het industriële 
en toeristische midden- en kleinbedrijf, aismede 
van studies en deelnemingen 

Voorwaardelijke lening aan de industriai Develop
ment Bank 
0,4 miljoen Jordaanse dinars 1,0 

A.C.S.-landen — Afrika 

AFRIKA 

miljoen Ecu 

Vernieuwing of installatle van radiotelecommunica-
tie- en vluchtgeleidingsapparatuur in elf landen ter  
verhoging van de veiligheid van het luchtverkeer in 
het gebled dat wordt bestreken door de Agence  
pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afri 
que et à Madagascar (Asecna) 

Voorwaardelijke lening aan de Asecna 

REGiONAAL — WEST-AFRIKA 

15,0 

Globaal krediet ter financiering van studies en 
deelnemingen 

Voorwaardelijke lening aa n de Banque Ouest Afri
caine de Développement 2,0 

REGIONAAL — MIDDEN-AFRiKA 

Globaal krediet ter financiering van feasibility stu 
dies betreffende de industrie, de agro-industrie, 
de mijnbouw en het toerisme, aismede van deel
nemingen 

Voorwaardelijke lening aan de Banque de Dével
oppement des Etats d'Afrique Centrale 

Aanieg van hoogspanningslijnen over 220 km tus-
sen Bamako en Ségou 

Voorwaardelijke lening aan de Republlek Mail ten  
behoeve van de Energie du Mail 
3 869,5 miljoen GFA-franken 

Oprichting van een katoenverwerkingsbedrijf te 
Koumanîou en modernisering van negen be-
staande produktie-eenheden 

Voorwaardelijke lening aan de Compagnie Ma
lienne de Développement du Tex tile via de Repu
bllek Mali 
3 355,8 miljoen CFA-franken 

GUINEE 

Vergroting van de produktlecapaciîeit en de pro-
duktiviteit van e en aluminafabriek te Frla 

Voorwaardelijke lening aan de Republlek Guinee  
ten behoeve van Frigula 
4 234,7 miljoen Guineese franken 

Ontginning van een granietgroeve in het Maferln-
gah-massief bij Conakry 

Voorwaardelijke leningen; 
— aan de Republlek Guinee ter financiering van 
een overheidsdeelneming in het kapitaal van de 
Société des Granits de Guinée 
205,3 miljoen Guineese franken 
— aan de Société de Granits de Guinée via de 
Republiek Guinee 
1 119.7 miljoen Guineese franken 

KONGO 

Rehabilitatie van het agro-industheel project  
Sanghapalm, omvattend de voltooiing van de aan
ieg van palmolleplantages, de bouw van een palm-
oliefabriek en van een raffinaderij voor plantaar-
dige oliën 

Voorwaardelijke lening aa n Sanghapalm en aan de 
Société des Huiles du Congo via de Volksrepu-
bliek Kongo 
5 651,8 miljoen CFA-franken 

SUDAN 

11.0 

9,5 

13,0 

0.6 

3.0 

16,0 

0.7 

Herstel en vergroting van drie van de zes genera-
torgroepen van de waterkrachtcentrale van Rosai
res in de Blauwe Nijl 

Voorwaardelijke lening aan de National Electricity  
Corporation via de Republlek Sudan 
51,3 miljoen Sudanese ponden 10,0 
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Exploratie van de goudafzettingen in de Streek  
van Arlab 

Voorwaardelijke lening aan de Sudanese Mining 
Corporation via de Republiek Sudan 
15,4 miljoen Sudanese ponden 3,0 

ZAMBIA 

Herste! van de Tazama-oiieleiding van 1 700 km 
tussen de haven van Dar-es-Salaam (Tanzania) en 
de aardolieraffinaderij van Ndola (Zambia), als-
mede van de opslagfaciliteiten voor koolwaterstof-
fen te Dar-es-Salaam 

Voorwaardelijke lening aan de Tazama Pipelines 
Ltd 
114,8 miljoe n Zambiaanse kwacha's 13,0 

BURKINA FASO 

ETIOPIË 

Uitbrelding van de handelshaven van Assab 

Voorwaardelijke lening aan de Marine Transport 
Authority via de Regering van Etiopie 
22,9 miljoen Etiopische birrs 10,0 

MALAWI 

Uitbreiding van het stroomtransportnet 

Voorwaardelijke lening aan de Repubiiek Malawi 
ten behoeve van de Electricity Supply Commis
sion of Malawi 
23,5 miljoen Malawische kwacha's 8,0 

MADAGASKAR 

Oprichting van een geïntegreerd tonijnconserven-
bedrijf te Antsiranana 

Voorwaardelijke leningen aan de Société Pêche 
et Froid Océan Indien en aan de Bankin' ny 
Tantsaha Mpamok atra 
9 035,9 miljoen Malgassische franken 

Technisch en financiee! onderzoek naar de even-
tueie ontginning van g rafiet ten zuiden van Tama-
tave 

Voorwaardelijke feni ng aan de Democratische Re 
publiek Madagaskar 
1 040 miljoen Malgassische franken 

5.7 

Bouw van een fabriek van kartonnen verpakkings-
materiaal te Bobo Dioulasso 

Voorwaardelijke lening aan de Société Nationale 
de Cartons et d'Emballages via de Staat Burkina 
Faso 
879.4 miljoen CFA-franken 

BURUNDI 

2.5 

2.0 

3,5 

Modernisering en uitbreiding van een fabriek van 
kunststoffolie en zakken te Ouagadougou 

Voorwaardelijke lening aan de Société des Plasti
ques via de Staat Burkina Faso 
706,5 miljoen CFA-franken 

TANZANIA 

Uitbreiding van het stroomtransportnet naar het 
agro-industriële gebied van Tukuyu in Zuidwest-
Tanzania 

Voorwaardelijke lening aan de Verenigde Repu
biiek Tanzania ten behoeve van de Tanzania  
Electric Supply Company 
401,9 miljoen Tanzaniaanse sh iliingen 

KAAPVERDIË 

Uitbreiding van d e stroomvoorziening te Praia 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek Kaap-
verdië ten behoeve van de Empresa Publica de 
Eiectricidade et Agua 
256,2 miljoen Kaapverdische escudo's 

SWAZILAND 

Oprichting van een geïntegreerde katoenfabriek te 
Manzini in Midden-Swaziland 

Voorwaardelijke lening aan de Natex Ltd via de 
Swaziland International Development Company 
Ltd 
8 miljoen Swazische lilangeni 

3.0 

3.0 

0.6 

Verbetering van de opsiag- en sorteerfaciliteiten in 
het koffiebedrijf van Gitega in Midden-Burundi 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van Bu
rundi ten behoeve van het Office des Cafés du 
Burundi 
408,7 miljoen Burundische franken 2,5 

TSJAAD 
MOZAMBIQUE 

Herste! van de produktie-installaties van de ce-
mentfabriek van Matola bij Maputo 

Voorwaardelijke lening aa n de Voiksrepubilek Mo
zambique 
3 881,1 miljoen Mozambiquaanse meticais 6,0 

GAMBIA 

Uitbreiding en herstel van de watervoorzieningen 
van de agglomeratie Banjul 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek Gambia  
ten behoeve van de Gambia Utilities Corporation 
45,7 miljoen Gambiaanse dalasl's 5,7 

Herste! van de watervoorziening van N'Djamena 

Voorwaardelijke lening aan de Société Tcha-
dlenne d'Eau et d'Electricité via de Republiek 
Tsjaad 
773,9 miljoen CFA-franken 

DJIBOUTI 

2,2 

Uitbreiding van de elektriciteitscentraie van Tad-
jourah door toevoeging van een dieseleenheid, 
aismede aanieg van stroomtransportiijnen naar 
Obock 

Voorwaardelijke lening aan de Electricité de Dji
bouti 
392,5 miljoen Djiboutiaanse franken 2,0 
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MAURITANiË 

Technisch en financleel onderzoek naar de even 
tuale ontginning van de Ijzerertsafzettingen van 
M'Haoudat 

Voorwaardeiijke lening aan de Société Nationale 
Industrielle et Minière 
130,7 miljoen Mauritaanse ouguiya's 

SENEGAL 

ZAIRE 

1.5 

Technisch onderzoek ter exploratie van het gas- 
veld van Diam Niadio-Kabor en naar d e eventuale  
hervatting van de gaswinning 

Voorwaardeiijke lening aan Petrosen via de Repu-
bllek Senegal 
210 miljoen CFA-franken 0.6 

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 hierin 

Voorwaardeiijke lening aan de Development Cor
poration 
4,3 miljoen Oostcaribische dollars 1.4 

Uitbreiding van de elektriciteitsvoorziening door  
vervanging van de verouderde dieseleenheden op 
de eilenden SInt Vincent en Bequia 

Voorwaardeiijke lening aan de Regering van SInt 
Vincent en de Grenadinen 
3 miljoen Oostcaribische dollars 1,0 

BARBADOS 

Onderzoek naar de eventuele vestiging van een 
nieuw abattoir 

Voorwaardeiijke lening aan de Regering van Bar 
bados 
0,2 miljoen Barbadaanse dollars 0.1 

Feasibility study betreffende een nieuwe hoog-
spanningslijn in Kivu in Noord-Zaire 

Voorwaardeiijke iening aan de Société Nationale 
d'Électricité du Zaïre 
72,3 miljoen Zairese Zaires 0,4 

A.C.S.-Landen Stille Oceaan 

TOGO 
miljoen Ecu 

Onderzoek naar de eventuele realisatie van een 
digitale communicatie tussen Zuid-Togo (Lomé)  
en Noord-Togo (Kara) 

Voonvaardelijke lening aan het Office des Rostes 
et Télécommunications 
35,3 miljoen CFA-franken 0,1 

WESTSAMOA 

Bouw van een stuwdam en een etektriciteitscen-
trate, aismede aanleg van een stroomtransportnet 
op het eiiand Upoiu 

Voorwaardeiijke lening aan de Regering van 
Westsamoa ten behoeve van de Electricity Power 
Coφoratlon 
6,8 miljoen Westsamoaanse taia's 2,6 

A.C.S.-landen 

REGIONAAL 

Caribisch gebied 
miljoen Ecu 

Globaai krediet ter financiering van deelnemingen 
in het industriëie en toeristische midden- en klein
bedrijf 

Voorwaardeiijke lening aan de Caribbean Finan
cial Services Corporation Ltd 
6 miljoen Oostcaribische dollars 2,0 

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

Voorwaardeiijke lening aan de Development Bank 
of Western Samoa 
1.9 miljoen Westsamoaanse tala's 0,8 

Voorwaardeiijke iening aan de Staat Westsamoa 
ter financiering van de vergroting van de over-
heidsdeelneming in het kapitaal van de Develop
ment Bank of Western Samoa 
1,9 miljoen Westsamoaanse tala's 0,8 

PAPUA-NIEUWGUINEA 

SINT VINCENT EN DE GRENADINEN 

Verhoging van het kapitaal van de Development 
Corporation 

Voorwaardeiijke lening aan de Regering van SInt 
Vincent en de Grenadinen 
1,2 miljoen Oostcaribische dollars 0,4 

Uitbreiding van paimolie- en cacaopiantages (resp. 
4 300 ha en 835 ha), aismede inrichting van pro-
duktie- en verwerklngsfacliitelten voor palmoiie en 
de rehabiiitatle van bestaande cacaoverwerklngs-
Instaiiaties op het eiland Nieuw-lerland 

Voorwaardeiijke iening aan de N ew Ireland Devel
opment Corporation via de Staat Papua-Nleuw-
gulnea 
3,6 miljoen kina's van Papua-Nieuwguinea 3.5 
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LG.O. ANGUILLA 

miljoen Ecu 

FRANS POLYNESIË 

Uitbreiding van het stroomkoppelnet op Tahiti 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van Frans 
Polynesië ten behoeve van de Société de trans 
port d'énergie électrique en Polynésie 
254,5 miljoen CFP-franken 2,0 

Bungalow-hotel aan d e Zuidwestkust 

Voorwaardelijke lening aan de Anguilla Tourism  
Development Company via de Anguilla Develop
ment Board 
4,5 miljoen Oostcaribische dollars 1,5 

ARUBA 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf op het gebled van de industrie, de 
agro-industrie en het toerisme, aismede van deel-
nemingen en studies 

Voorwaardelijke lening a an de Arubaanse investe-
rlngsbank 
2 miljoen Antilliaanse guldens 1,0 

Overeenkomstig de derde overeenkomst van Lomé Is in de A.C.S.-landen prioriteit gegeven aan de kredietverlening voor de 
industrie en de agro-industrie. In 1988 is hiervoor 142 miljoen toegekend — vooral voor vele kleine indusîriële ondernemin-
gen —, d.w.z. bijna de helft van het totale ter beschikking gestelde bedrag. 
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Middelen 

In totaal heeft de Bank in 1988 7 659,5 miljoen aan middelen opgenomen, tegenover 5 592,7 in het 
voorafgaande jaar. Verreweg het grootste deel hiervan of 7 406,9 m iljoen is verkregen op de kapitaal-
markten. Op de geldmarkten is bovendien 252,5 miljoen aan Ecu-notes geplaatst ter versterking van de  
kasmiddelen der Bank. 

Ontwikkelingen op de kapitaalmarkten 

De beurscrisis van Oktober 1987 trok ook in het be
gin van het volgende jaar nog enkele kringen: beleg-
gers aarzelden om zieh voor omvangrijke bedragen 
op de effectenmarkten vast te ieggen, hoewel de  
monétaire autoriteiten in de geïndustrialiseerde lan 
den ruime liquiditeitsinjecties verschaften. 

De door deze maatregelen veroorzaakte daling van 
de lange rente zette in het eerste kwartaal door en 
in enkele landen, zoals Frankrijk, België en Neder-
land, kon het disconto worden verlaagd. In het voor-
uitzicht van een verdere rentedaling richtten de be-
leggers zieh daarom op de obligatiemarkten. vooral 
omdat zij belegging in aandelen nog wantrouwden. 
De emissie-activiteit op de obligatiemarkten nam 
daardoor sterk toe in alle marktsectoren, behalve 
die van de dollar en de Ecu. 

Het tweede kwartaal bevestigde, dat de economie  
snel groeide; dit stuwde de lange rente op de  
meeste markten geleidelijk omhoog. 

Medio augustus verhoogde de Amerikaanse Federal 
Reserve het disconto uit zorg voor opdoemende in 
flationistische spanningen. Hierdoor begon de koers 
van de dollar sneller op te lopen, ondanks de inter-
venties van de monétaire autoriteiten in de Ver-
enigde Staten en vervolgens in Europa. Deze maat
regelen begonnen aan het eind van de maand ech 
ter wel effect te sorteren. Gevolg hiervan was weer 
een période met zeer grote emissie-activiteit op de  
meeste obligatiemarkten. In het bijzonder vertoonde 
de eurodollarmarkt in het derde kwartaal een sterk 
toenemende activiteit, daar ook het rendementsver-
schil tussen New York enerzijds en de eurodollar
markt anderzijds kleiner werd. 

Na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in no-
vember zette de rentestijging verder door. Het hoge 
obligatierendement in sommige valuta's leidde in het 
laatste kwartaal tot een omvangrljk volume aan obli-
gatie-emissies. Sterk was vooral de vraag naar obli-
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Middelen 

gaties in Duitse mark en yen. De totale omvang van 
de internationale obllgatie-emissies bereikte zo in 
1988 163 miijard, d.w.z. 16% meer dan in het vooraf-
gaande jaar. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren, hebben zieh in 
1988 weinig vernieuwingen voorgedaan op de financi-
ele markten. Eerder kan het een jaar van consolida-
tie worden genoemd met een wijder verbreid ge-
bruik van vroeger ingevoerde, nieuwe instrumenten 
— en in het bijzonder swaps — dan voorheen het 
geval was. 

Een nieuw op de markt versehenen effeetenvorm 
waren de notes met herzlenbare rente. Bij deze vari
ant van de notes tegen variabele rente (floating rate 
notes) kan de marge boven de referentievoet op 
eike nieuwe rentevervaldag binnen bepaalde gren 
zen worden gewijzigd, Indien de marktbeoordeling 
van de solvabiliteit van de emlttent intussen veran-
derd is. De markt voor floating rate notes is overi-
gens weinig actief gebleven, hoewel de koersen 
voor notes met een vaste looptijd op de secundaire 
markt Stegen. 

Wat de deregulatie van de Europese kapitaalmarkten 
betreft, kan worden gewezen op de toelating op de  
Nederlandse markt van couponloze obligaties en 
van emissiekoersen ver onder pari, alsmede op de  
liberalisering van de wisselmarkten in Italië, Dene-
marken en lerland. 

Bruto rendementen op obligaties 
die op de verschillende kapitaalmarkten in de Gemeenschap ter beurze zijn 
genoteerd en die wai uitgittevoorwaarden beirett, vergetijkbaar z ijn met die van 
de Bank Ten emde vergelljking mogeliik le maken ziin voor hei Verenigd Kon-
inkrijk en lertarrd de op halfjaarbasis berekende rendementen omgerekend op 
jaarbasis. 

* 
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In Duitsland mögen particulière niet-ingezetenen 
sinds Oktober inschrijven op emissies van middel-
lange obligaties van de federale overheid. Ook niet-
particulieren Is toegestaan deze obligaties op de se
cundaire markt te kopen. Hlerdoor is de markt voor 
Staatsleningen verder verruimd. 

De Duitse autoritelten hebben bovendien met in-
gang van 1989 een bronbelasting van 10% ingevoerd 
op rente-inkomsten, met inbegrip van de coupons 
van obligaties die door ingezetenen op de binnen-
landse markt zijn ultgegeven. Dit besluit leidde bij 
voorbaat al tot een rendementsstljging op de bln-
nenlandse obllgatiemarkt. Daarnaast heeft de Bun
desbank haar stallingsfaciliteiten verruimd. Ten 
slotte zijn op de Londense termijnmarkt termijncon-
tracten inzake tienjarige obligaties van de Bondsre-
publiek ingevoerd. Spanje Verenigd  

Koninkrijk 
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Beroep van de Bank op de kapìtaalmarkten 

Het niveau van de uitbeîalingen op kredieten van de  
Bank lag, in het bijzonder gedurende het iaatste 
kwartaal, beduidend hoger dan in 1987. Daardoor 
heeft het beroep van de Bank op de verschiilende 
marktsegmenten 7.406,9 miljoen beiopen, hetgeen 
34,8% meer was dan in het voorafgaande jaar. Van 
dit bedrag was 6.095,9 mi ljoen bestemd voor de fi
nanciering van de kredietverlening en 1.311,5 mil
joen voor vervroegde aflossing van eerder aange-
gane leningen. Met het oog op haar kasoperaties 
heeft de Bank daarnaast in Ecu iuldend kortlopend 
papier uitgegeven tot een bedrag van 252,5 m iijoen, 
zodat aan het eind van het jaar 352,5 miljoen hiervan 
uitstond. 

In overeenstemming met de voorkeur van haar eigen  
geidnemers heeft de Bank haar middeienvoorziening 
meer dan in het verleden gehöht op communautaire  
valuta's. In totaal betrof 84% deze valuta's en in het 
bijzonder de Duitse mark, de Ecu, de Franse frank 
en het pond sterling. 

Vastrentende openbare emissies en onderhandse 
plaatsingen leverden in totaal 6.889,2 miljoen op 
(tegenover 4.564,5 miijoen in 1987), waarvan 497,8 
miljoen is geswapt voor leningen tegen variabeie 
rente. Ook zijn direct middelen tegen variabeie rente 

verkregen tot een bedrag van 151,2 miljoen (1987: 
200 mi ljoen). 

Interbankoperaties ter financiering van vervroegde 
aflossingen zijn afgesloten tot een bedrag van 311,2 
miljoen, hetgeen minder was dan In het voorgaande 
jaar. Op de Amerikaanse markt zijn — met in totaal 
55,5 miljoen — veel minder notes uitgegeven dan in 
het voorafgaande jaar (352,1 mlljoen), daar de Bank 
zieh op goedkoper wijze heeft kunnen financieren 
via openbare emissies op de internationale markt. 

In totaal heeft de Bank aldus, na swaps (6,7 miljoen, 
zie tabe! 12). middelen ter beschikking gekregen tot 
een bedrag van 7.666,1 miljoen. 

Zoais reeds is opgemerkt, werd 1988 gekenmerkt  
door een omvangrijk beroep op communautaire va 
luta's, waaronder voor het eerst ook de peseta en  
de escudo. De Bank heeft zieh tot de meeste kapì
taalmarkten in de Gemeenschap gericht, behaive tot 
die in Griekenland en Denemarken. De vorm waarin 
dit gebeurde was betrekkelijk gevarieerd: openbare 
emissies, onderhandse piaatsingen, bankkredieten 

Koersverloop 1988 van de Ecu, de Duitse mark en de Yen ten opzlchte van de dollar 

Ecu Duitse mark Yen 

F M A M J A S Ο Ν D 

73 



Middelen 

tegen vaste of variabele rente, rente- en/of valuta-
swaps, interbankoperaties op zowel de binnen-
landse als de internationale markten. 

De Dultse mark nam hierbij de eerste plaats in met  
1.545,1 miljoen, d.w.z. ruim 20% van het totale opge-

nomen bedrag (1987: 1.153 miljoen). In het begin  
van het jaar hadden de koersschommelingen van de 
dollar de markt voor papier In Duitse mark niet bein-
vloed. In de zomer begon deze markt echter span-
ningen te vertonen als gevolg van de starke stijging 
van de emlssle-activitelt. zowel als van de vermlnde-

Tabel 12: Opgenomen leningen In 1988, gespectflceerd naar valuta 

Bedrag vóór swaps Swapbedrag Bedrag rte swaps Totaal 

Mtlj. Ecu % Mill Ecu Milj Ecu % % 
1. LENINGEN OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN 

Vastrentende leningen 6 889,14 89,94 - 497,79 6 391,35 86,21 83,37 

Communautaire valuta's 5 656,70 73,85 -310,80 5 345,90 72,11 69,73 
DEM 1 303,47 17,02 — 1 303,47 17,58 17,00 
ECU 959,00 12,52 34,00 993,00 13,39 12,95 
FRF a5.3,76 11,15 — 853,76 11,52 11,14 
GBP 751,93 9,82 -247,77 504,16 6,80 6,58 
(TL 500,60 6,54 - 97,03 403,57 5,44 5,26 
NLG 500,07 6,53 — 500,07 6,75 6,52 
BEF 403,77 5,27 — 403,77 5.45 5,27 
ESP 237,07 3,10 — 237,07 3,20 3,09 
LUF 85,43 1.12 — 85,43 1.15 1,11 
IEP 32,28 0,42 — 32,28 0.44 0,42 
PTE 29,32 0,38 — 29,32 0,40 0,38 

Andere valuta*! 1 232,44 16,09 -186,99 1045,45 14,10 13,64 
GHF 555,93 7,26 555,93 7,50 7,25 
JPY 347,88 4,54 - 33,65 314,23 4,24 4,10 
USD 252,02 3,29 - 76,73 175,29 2,36 2,29 
CAD 76,61 1,00 - 76,61 — — — 

Leningen tegen variabele rente 151,15 1.97 504,47(1) 655,62 (1) 8,84 8,55 
ECU — — 82,94 82,94 1.12 1,08 
GBP — — 247,77 247,77 3,34 3.23 
ITL 151,15 1,97 97,03 248,18 3,35 3.24 
USD — — 76,73 76,73 1,03 1,00 

Interbankoperaties 311,15 4,06 — 311,15 4,20 4,06 
DEM 241,63 3,15 — 241,63 3,26 3.15 
BEF 69,52 0,91 — 69,52 0,94 0,91 

Medium term notes In USD 55,48 0,72 — 55,48 0,75 0,72 

Totaal 7 406,92 96,70 — 7 413,60 (1) 100,0 96,71 

2. LENINGEN OP KÜRTE TERMIJN 

Notes In ECU 252,50 3,30 — 252,50 — 3,29 

Totaal generaal 7 659,42 100,00 — 7666,10 (1) — 100,00 

V) Swapaanpassingen van ECU 6.6Θ mii|oen inbegrepen 
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ring van het renteverschil tussen de mark en de dol
lar. De koersdaling van de Amerikaanse valuta leldde 
vervolgens tot een verbetering van de emlssierende-
menten op de Duitse markt. De gunstige economl-
sche ontwikkeling beperkte het beroep van de  
Bondsrepubliek zelf op deze markt. Tegen deze 
achtergrond heeft de Bank zo vaak lenlngen kunnen 
opnemen als noodzakelijk was: zij kon ook de om-
vang van haar emissies vergroten. Zo Is in het bij-
zonder in het derde kwartaal een emissle van 800 
miljoen mark geplaatst, verdeeld in twee tranches, 
waarvan de eerste voor vljf jaar e n de andere voor 
acht jaar. te rwiji enkele maanden daarna een lening 
van 700 miljoen mark is uitgegeven met een looptijd 
van tien jaar. Deze emissies zljn goed door de markt  
opgenomen en hebben geleid tot een ruimer aanbod 
van E.I.B.-papier op de Duitse markt. In de loop van 
het jaar zijn bovendien enkele openbare emissies 
van geringere omvang geplaatst. De interbancaire  
operaties in deze valuta beliepen 241,6 miljoen te-
genover 409,4 miljoen In 1987, vooral omdat een 
omvangrijk deel van de vervroegde aflossingen dit  
jaar gefina nclerd Is door nieuwe openbare emissies. 

In Ecu is op lange en middellange termijn in totaal  
1.075,9 miljoen verkregen (1987: 807,4 miljoen),  
waarvan 82,9 miljoen tegen variabele rente via de 
swap van een openbare dollaremissle op de interna
tionale markt. De activiteit op de Ecumarkt is gecon-
centreerd geweest in het begin van het jaar en In 
het Vierde kwartaal. Over het geheel genomen heeft 
de Bank haar aandeel op de internationale markt 
kunnen vergroten en zij blijft daar de voornaamste 
emittent. 

Naast de Europese markten speelde In 1988 ook de 
Japanse markt een belangrijke rol. Wat de Europese 
markten betreft bestond het beroep van de Bank 
voornamelljk uit emissies op de Zwitserse markt; 
drie emissies onder leiding van Zwitserse banken le-
verden In totaal 400 miljoen op. In Japan heeft de 
Bank zieh direct tot Japanse beleggers gewend om 
middelen te verkrijgen met längere looptijden dan  
op de Europese markten beschikbaar waren. De Ja
panse markt verschaffe vastrentende Ecu's voor een 
bedrag van 118 miljoen, via onderhandse plaatsin-
gen, maar daarnaast ook via yenemissles die zijn 
geswapt tegen Ecu. Een emissle van 50 miljoen in 
Frankrijk Is hoofdzakelijk bij particulieren onderge-
bracht door landbouwkredietinstellingen en volks-
banken. Ten slotte is het Ecuprogramma van de 
Bank aan het elnd van he t jaar ge completeerd door  
een Internationale emissle van 100 miljoen, die ver-
wisselbaar is met een vroeger door de Bank gelan-
ceerde lening. 

De Franse frank was met 853,8 miljoen de derde va 
luta bij de middelenvoorziening van de Bank (1987:  
464 miljoen). De marktomstandigheden waren aan 
het begin van het jaar betrekkelijk gunstig, maar 
werden vervolgens wat moeilljker. Een grote marktli-
qulditeit en de betrekkelijk hoge rendementen die 
interessant waren voor beleggers, hebben echter in 
Staat gesteld tot omvangrijke emissies: twee refe-
rentle-emissies op de internationale markt en twee  
op de binnenlandse markt. De snel wisselende 
marktomstandigheden, die mede de invioed onder-
gingen van buitenlandse markten en in het bijzonder 
van de dollar-markt, hebben de Bank ertoe gebracht 
ook dit jaar bij haar emissies zogenaamde "deferred  
rate setting arrangements" af te sluiten ten einde  
zieh tegen renterisico's te beschermen. 

in pond sterling is veel meer opgenomen dan in het 
voorgaande jaar. waarmee deze valuta op de Vierde 
plaats is gekomen (1988: 751,9 miljoen; 1987: 142  
miljoen). Het eerste half jaar en het laatste kwartaal 
vertoonden de betrokken markten een levendig 
beeld, zodat ook de Bank hier in uiteenlopende rlch-
tingen activitelten kon ontplooien: een Internationale 

Uitbetalingen op kredieten en  
uitstaand bedrag 

Op kredieten voor eigen rekening is in 1988 7.843,7  
miljoen uitbetaald, waarvan 7.660,7 miljoen in de 
Gemeenschap en 183 miljoen daarbuiten. Het uit
staand bedrag aan k redieten en garanties, door de 
Bank voor eigen rekening verstrekt, Steeg van 
40.506,2 miljoen op 31 decomber 1987 tot 47.627  
miljoen op 31 december 1988 (+ 17,6%). De garan 
ties die op deze kredietverlening zijn verkregen, 
worden opgesomd in voetnoot 2 bij bijlage Β van de 
jaarrekenlngen. 

Het balanstotaal beliep eind 1988 49.120 miljoen te
gen 42.875 miljoen eind 1987. 

De uitbetalingen krachtens toezeggingen uit mid de
len van de Ge meenschap of de Lid-Staten beliepen 
382 miljoen, waa rvan 283,9 miljoen betrek king had  
op kredieten uit het nieuw e instrument en 98,1 mil
joen op financieringsovereenkomsten betreffende 
projecten in de lande n in Afrika, het Carib isch ge-
bied en de Stil le Oceaan, alsmede in be paalde lan
den in het Middellandse-Zeegebied. Het uitstaand 
bedrag in de Speciale Sectie daalde van 8.880,6 mil
joen in 1987 tot 8.764,6 miljoen eind 1988. 
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label 13: In 1988 opgenomen leningen 

I. Leningen op lange of middeliange termljn tegen vaste of variabele rente (vóòr swaps) 

OPENBARE EMISSIES 
Uitgifre Geldsoort Bedrag m 

in de waarin lemng nationals valuta Bedrag m Loopti|d Rentevoet 
maand Land van uitgifte luidl (miij.) milj. Ecu (tn jaren) m 

januari Luxemburg LUF 1 000,0 23,2 8 7,00 
Luxemburg ECU 150.0 150,0 8 8,00 

Duitsland DEM 300,0 145,6 10 6,125 
Zwitserland CHF 150,0 90,1 10 4,50 

februari Verenigd Koninkrijk GBP 100,0 143,5 6.9 9,50 
Luxemburg ECU 50,0 50,0 9.9 8,375 
Luxemburg CAD 130,0 76,6 10 10,125 

Frankrijk FRF 1 500,0 214,8 15 9,00 
maart Luxemburg USD 100.0 76,7 10 9,00 

Italie ITL 150 000,0 98,6 5 11,50 
Luxemburg ECU 150,0 150,0 8 7,50 

Duitsland DEM 400,0 194,1 10 5,75 
Luxemburg ITL 150 000,0 98,6 8 variabel 
Luxemburg JPY 30 000,0 189,5 4 4,75 

aprii Verenigd Koninkrijk GBP 30.0 45,1 6.9 9,50 
Nederland NLG 200,0 85,9 6 5.75 

Frankrijk ECU 75,0 75,0 7 7.375 
mei Nederland NLG 300,0 128,8 5 5.50 
juni Zwitserland CHF 150,0 87,8 10 4,625 juni 

Duitsland DEM 200,0 96,4 10 5,875 
Italie ITL 200 000,0 130,0 5 11,50 

Verenigd Koninkrijk GBP 70,0 105,2 6.9 9,50 
juli Belgiè BEF 6 000,0 138,0 8 7,75 juli 

Luxemburg FRF 1 500,0 214,3 7 8,75 
Luxemburg USD 200,0 175,3 4 8,75 
Luxemburg ITL 150 000,0 97,4 8 10,75 

Duitsiand DEM 500,0 241,0 5 5,50 
Duitsland DEM 300,0 144,6 8 6,25 

September Nederland NLG 150,0 64,1 10 6,50 
Oktober Luxemburg ECU 100,0 100,0 10 8,00 

Spanje ESP 2 000,0 145,9 10 10,35 
Duitsland DEM 300,0 144,5 10 6,00 

Luxemburg ITL 150 000.0 97,0 7 11,25 
Zwitserland CHF 200,0 113,9 10 4,75 

Frankrijk FRF 2 000,0 283,1 10 8,70 
Luxemburg ECU 250,0 250,0 7 7,75 

Verenigd Koninkrijk GBP 100.0 152,7 8,3 10,00 
november Duitsland DEM 700,0 337,3 10 5.875 

Nederland NLG 150,0 64,1 10 6,25 
lerland IEP 25,0 32,3 8 8.75 

Luxemburg FRF 1 000,0 141.5 4 8,625 
Portugal PTE 5 000,0 29,3 9 13,50 

Verenigd Koninkrijk GBP 100,0 152,7 21 9.50 
december Luxemburg ECU 100,0 100,0 6.1 7.75 

Spanje ESP 12 500,0 91,2 7 11,40 

(45 tenlngen) 5 765,7 

ONDERHANDSE LENINGEN 
Geldsoort Bedrag in 

Aantal 
waarin i ening 

luidt 
nationale valuta 

(milj.) 
Bedreg in 

milj Ecu 
Looptljd 

(in jaren) 
Renisvoet (%) 

4 NLG 364,7 157,2 4-15 5,40-6,85 
7 BEF 11 500,0 265,8 3-8 7,70-8,22 
9 LUF 2 700,0 62,3 3-7 7,00-7,625 
4 CHF 450,0 264,2 4-6 4,00-4,375 
2 JPY 23 65,0 158,4 5-10 5,10-5,70 
2 ECU 84,0 84,0 10 6,875-8,00 
2 ITL 200 000,0 130,2 6 12.50-variabel 
1 GBP 100,0 152,7 20 8,99 

31 1 274,6 
MEDIUM TERM NOTES USD 69,5 55,5 1-3 7,75-8,70 

INTERBANKOPERATIES 
DEM 
BEF 

241,6 
69,5 

311,2 

II. Ecu-notes 252,5 

Totaal generasi 7 659,5 
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eurosterlingemissie, een bankkrediet, een emissie 
op de binnenlandse mark! (de zogenaamde bulldog 
markt). Meestal gingen deze emissies gepaard met 
"differed rate setting arrangements" en met rente-
swaps, zodat middelen tegen variabele rente zijn 
verkregen tot een bedrag van 247,8 miljo en. Op de  
eurosterllngmarkt kon een Internationale emissie 
worden ondergebracht, waarvan het bedrag werd 
verhoogd van 100 tot 300 miljoen. De opieving van 
de bulldog-markt — die verband hield met het 
schaarser worden van langlopend papier ten ge-
volge van de omvangrijke aankopen van overheids-
papier door de Bank of England — Steide de Bank 
In Staat deze markt een nieuwe soort tenderlening 
aan te bieden tot een bedrag van 100 mi ljoen pond. 
Daarnaast is een bankkrediet opgenomen van even-
eens 100 miljoen pond. 

Het in Itallaanse lire opgenomen bedrag bleef gelijk 
(651,8 miljoen tegenover 639,2 miljoen in 1987). Be-
halve in het laatste kwartaal toonden beleggers op 
deze markt weinig neiging zieh op lange termijn vast 
te leggen, gezien het op rentestljging gehöhte be 
leid. De Bank heeft gepoogd zieh hierbij aan te pas-
sen en. wanneer mogelijk, de versehillende markt-
segmenten te bespeten door een vaste of variabele 
rente aan te bieden. Wat de openbare emissies be 
treff zijn op de euromarkt drie lenlngen voor in totaal 
450 miljard lire geplaatst en op de binnenlandse 
markt twee leningen van in totaal 350 miljard lire. De  
onderhandse sector leverde met 200 miljard lire 
meer dan in voorgaande jaren. Om zieh ook te voor-
zien van middelen tegen variabele rente is voor het 
eerst een vastrentende lening op de euroliremarkt 

gelanceerd, die is geswapt tegen een lening met va
riabele rente. 

De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt in Nederland  
werden sterk beinvloed door de Duitse markt, hoe- 
wel de rente er een tijd lang onder die op de bin 
nenlandse Duitse markt lag, toen de plannen bekend 
werden om in Duitsland een bronbelasting in te voe-
ren. Binnenlandse invioedsfactoren waren het vor
dere teruglopen van de inflatie en de vermindering 
van het overheidstekort. In deze omstandigheden 
kon het totaal aan openbare leningen en onder
handse plaatsingen van de Bank stijgen van 337,9  
miljoen in 1987 tot 500,1 miljoen in het verslagjaar. 
Dit bedrag is verkregen door drie openbare emissies 
en vier onderhandse plaatsingen op de binnen
landse markt. Op de internationale markt is voor het 
eerst een guldensemissie gelaneeerd, die vooral be-
stemd was voor Zwitserse beleggers: de emissie 
werd geleid door een Zwitserse bank, hetgeen de 
kosten aanzienlijk gereduceerd heeft. 

De renteontwikketing in Belglë werd sterk beinvloed 
door de wisselkoersehommelingen en de gebeurte-
nissen op de buitenlandse financiële markten. Een 
openbare emissie, versehillende onderhandse plaat
singen en een interbankoperatie brachten in totaal 
473,3 miljoen op, tegenover 302,2 miljoen in het 
voorafgaande jaar. Het opgenomen bedrag kon ge-
heel worden gebruikt voor uitbetalingen op kredie-
ten en voor vervroegde aflossingen van uitstaande 
leningen. 

In Luxemburg is via een openbare emissie en on
derhandse plaatsingen 85,4 miljoen verkregen, te
genover 78,9 miljoen in 1987. 

Tabel 14; Opgenomen middelen 
(Milj. Ecu) 

Lange en middellangen termijn Körte termijn 

Medium Partipatie-
Opgenomen 

middelen 
Aantal 

leningen Openbaar 
Onder-
hands 

Interbank 
operaties 

Term  
Notes Totaal 

Commercial 
paper 

Ecu
notes 

certificaten 
E.I.B. 

1984 4 360,9 104 3227,5 822,2 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 
1988 7 666,1 85 5 772.3 1 274,6 311,2 55,5 7 413,6 — 252,5 — 

1961/ 
1988 52 298,7 1 067 35 672,4 13 440,0 1 150,2 407,6 50 670.2 563,1 352,5 712.9 

(^) Na swaps 
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Voor het eerst heeft de Bank in 1988 ook beroep 
gedaan op de markten In Spanje en Portugal. De ka-
pltaalmarkt in Spanje onderging vooral de invloed 
van inflatoire spanningen in het laatste kwartaal en 
van de sterke groei van de geldhoeveelheid, die de  
monétaire autoriteiten erloe bracht de teugels aan 
te trekken. In Oktober heeft de Bank op de markt  
voor buitenlandse emittenten (de zogenaamde ma-
tador-markt) een lening gelanceerd voor het groot-
ste bedrag (20 miljard peseta) en de laagste rente, 
die ooit op deze markt waren voorgekomen. De lei-
ding van het syndicaat is toegewezen via een open-
bare inschrijving — een praktijk die de Bank ook op 
andere markten wel volgt. Daar de Bank zeit om-
vangrijke uitbetalingen in peseta te verrichten had is 
zij eind van het jaar op deze markt teruggekomen 
met een emissie die — gezien de belangstelling — 
in omvang kon worden verhoogd van 10 tot 12,5 mil
jard peseta. Ook in 1988 is voortgang geboekt bij de  
verdere modernisering en iiberalisatie van de kapi-
taalmarkt in Portugal; gedurende het eerste dee! 
van het jaar daalde daar de rente, tot inflatore span
ningen en de achteruitgang van de betalingsbalans 
deze ontwikkeling tot stilstand brachten. De Bank 
heeft de markt voor buitenlandse obligaties in 
escudo geopend met een emissie voor 5 miljard 
escudo. 

Ook in lerland brachten de vermindering van de in-
flatie, de verdere afneming van het tekort op de be
talingsbalans en de beperking van financieringsbe-
hoeften van de Staat een daling van de rente; dit  
Steide de Bank in Staat tot een emissie van 25 mil-
joen terse ponden, waarbij de leiding van het bank-
syndicaat na een inschrijving werd aangewezen. 

* 
• • 

De reeds in 1987 gesignaleerde daling van het aan-
deel van de niet-communautaire valuta's in de mid-
delenvoorziening van de Bank zette zieh in 1988 ver-
scherpt voort. Vrijwel het gehele bedrag was boven-
dien bestemd voor de vervroegde aftossing van 
vroeger door de Bank geplaatste openbare of on-
derhandse leningen. 

Onder deze valuta's is het omvangrijkste bedrag op-
genomen in Zwltsarse frank, waarin 555,9 miljoen 
werd verkregen (1987: 370,4 miljoen). Hoewel de  
emissie-activiteit op de Zwitserse markt geleidelijk 
terugiiep, toen de rente begon te stijgen, heeft de  
Bank zieh het gehele jaar door tot deze markt ge-

Opgenomen middelen 1984—1988 
miljoen Ecu 

Uitstaande leningen op lange en 
mlddeliange term ljn op 31 decomber 1988 
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Middelen 

rieht, zowel via openbare emissies (291,7 miljoen) 
als via onderhandse plaatsingen (264,2 miljoen). 

Het totaal aan in yen opgenomen middelen beliep 
314,2 miljoen. tegenover 517,2 m iljoen in het vooraf-
gaande jaar. Het beroep op de yenmarkten bleef be-
perkt van omvang ten gevolge van de onzekere ren-
teontwikkeling en de relatieve zwakte van de yen ten 
opzichte van de dollar. In het eerste kwartaal is een 
lening geplaatst op de euroyenmarkt tot een bedrag 
van 30 miljard yen; daarnaast zijn onderhandse le-
ningen en bankkredieten verkregen (158,4 m iljoen) 
die via swaps zijn omgezet in Ecu. Na de invoering 
van een nieuwe procedure op de Japanse markt — 
analoog aan he t systeem van de permanente regis-
tratie op de Amerikaanse markt (shelf registration) 

— was de Bank de eerste Internationale instelling en 
de tweede geldnemer die zieh hiervoor aanmeldde. 
Daardoor zai zij in de toekomst sneller yenemissies 
of emissies in andere valuta's op deze markt kunnen 
onderbrengen. 

Het aandeel van de VS-dollar is in 1988 nog verder 
teruggelopen (307,5 miljoen tegenover 721,9 mil
joen). In het eerste kwartaal, resp. het begin van het 
derde kwartaal zijn twee emissies gelanceerd op de  
internationale markt voor in totaal 300 miljoen dollar. 
Daarnaast zijn dollars tegen variabele rente verkre
gen via een emissie in Canadese valuta, terwijl de  
Bank ook verder notes heeft uitgegeven in het kader 
van het programma van 1987 (55,5 miljoen dollar). 
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Resultaten van het boekjaar 

De resultâten over het boekjaar 1988 2ijn evenals in 
het verleden weer gunstig beïnvioed door het toene-
mend gebrulk van het eigen vermögen voor de kre-
dietverlening; dit komt tot uiting 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", welk verschil een groot 
dee! van het bedrijfsresultaat uitmaakt. 

De ontvangsten aan rente en provisie over ver
strekte kredieten Stegen van 3.374,5 m iljoen in 1987 
tot 3.712 mil joen in het verslagjaar, terwiji rente en 
kosten van leningen o/g toenamen van 2.826,8 mil-
joen tot 3.087,9 mil joen. De ontvangen beheerspro-
visie lag met 18,4 miljoen op vrijwel hetzelfde peil als  
in 1987 (18,2 miljoen). 

De beleggingsopbrengsten liepen op van 201 mil
joen In 1987 tot 240,4 miljoen in het verslagjaar; 
deze stijging was het gevolg van de toeneming van 
de omvang der belegde bedragen en van de ontwik-
keling van de rentevoeten, die vooral in het laatste 
kwartaal omhoog bewogen. 

Het saldo van de overige baten en lasten daalde van  
25,3 miljoen in 1987 tot 12,5 miljoen in 1988, 

Na afboeking van koersverschiilen, afschrijving op 
emlssiekosten en aflossingspremies ad 92,8 miljoen, 
aftrek van administratiekosten en afschrijving op ge-
bouwen en Inventahs, bedraagt het bedrijfsresultaat 

727,5 miljoen. Rekening houdend met een bljboe-
king van een bedrag van 27 miljoen voortvioeiend uit 
de herwaardering van het eigen vermögen van de 
Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aange-
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, en met  
een buitengewone last van 49.8 miljoen als gevolg 
van de voldoening van het totaal der op de salaris-
sen en pensioenen van het personeel tot 31 decem-
ber 1987 ingehouden belastingen aan de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen, resteert een 
saldo van de verlies- en winstrekening van 704,7 mil
joen tegenover 649,1 miljoen in 1987. 

De Raad van BewInd heeft besloten aan de Raad 
van Gouverneurs voor te stellen het koersverschil 
van 27 miljoen, ontstaan door de herwaardering van 
het eigen vermögen van de Bank op 31 december 
1988, voor zover de waarde daarvan niet is aange-
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, toe te  
voegen aan de voorziening voor koersschommelln-
gen van de Ecu en het bedrijfsresultaat over het 
boekjaar 1988 ad 727,5 miljoen, verminderd met de 
buitengewone last van 49,8 miljoen, d.w.z, pro resto  
677,7 miljoen, over te boeken naar de aanvullende 
reserve. 

Het balanstotaal beliep op 31 december 1988  
49.120,3 miljoen tegen 42.875,3 miljoen op 31 de
cember 1987, hetgeen een stijging met iets meer 
dan 14% impliceert. 
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Bestuur en personeel 

Directìe 

Tijdens de jaarvergadering van 13 j uni 1988 heeft de  
Raad van Gouverneurs zes van de zeven leden van 
de Directle van de Bank voor een période van zes 
jaar benoemd. HIerbij was sprake van herbenoeming 
ten aanzien van de heren E.-G. BRODER, president, 
C.R. ROSS, L. IZZO, A. PRATE en M.A. ARNEDO 
ORBANANOS, vice-presidenten. Als nieuwe vice-
president werd benoemd de beer E. J0RGENSEN, 
departementschef in het Minlsterie van Financiën te  
Kopenhagen en reeds lid van de Raad van Bewind 
van de Bank. Op 29 juni 1988 is eveneens de heer 
L. MEULEMANS, directeur-generaal van de Admini-
stratie der Thesaurie van het Ministerie van Finan 
ciën te Brüssel en lid van de Raad van Bewind van 
de Bank, benoemd tot vice-president. De heren A. 
PAIS en N. WHELAN, wier mandaten op 13 juni aflie-
pen, zijn door de Raad van Gouverneurs uit erkente-
lijkheid voor de door hen aan de Bank bewezen 
diensten benoemd tot honorair vice-president. 

Comité ter contrôle van de boekhouding 

Eveneens tijdens de jaarvergadering heeft de Raad 
van Gouverneurs, zoals elk jaar, het mandaat van 
een van de leden van het Comité ter contrôle van de  
boekhouding hernieuwd. In de plaats van de heer 
J. BREDSDORFF, f ungerend voorzitter die is afge-
treden, heeft de Raad de heer 0. THANOPOULOS, 
directeur van de Griekse centrale bank, benoemd 
tot lid van het Comité ter contrôle van de boekhou
ding voor de boekjaren 1988, 1989 en 1990. Tot de  
jaarvergadering van 1989, tijdens welke de balans en 
de verlies- en winstrekening over 1988 zullen wor 
den goedgekeurd, wordt het voorzitterschap van het 
Comité vervuld door de heer A. HANSEN. 

De Raad van Gouverneurs heeft de heer J. BREDS
DORFF zljn dank ultgesproken voor diens langdu-
rige en waardevolle bijdrage tot de werkzaamheden 
van he t Comité. 

* * * 

Raad van Bewind 

Tijdens dezelfde jaarvergadering is de Raad van 
Gouverneurs ook overgegaan tot de benoeming 
voor een période van v ijf jaar van een nieuwe Raad 
van Bewind, bestaande uit 22 bewindvoerders (21 
aangewezen door de Lid-Staten en 1 door de Com-
missie van de Europese Gemeenschappen) en 12 
plaatsvervangers (11 aangewezen door de Lid-Sta-
ten en 1 door de Commissie van de Europese Ge
meenschappen). 

In de plaats van de heren E. JORGENSEN en 
D. McCUTCHEON zljn resp. de heren L. TYBJERG 
en M.J. SOMERS benoemd tot bewindvoerders. In 
de plaats voor de afgetreden heren A.J.C.  
EDWARDS, F. FARUP-MADSEN, mevrouw A. OBO-
LENSKY, de heren S. SPINOSI en J.H.G. VANOR-
MELINGEN zijn tot plaatsvervangend bewindvoerder 
benoemd de heren R.I.G. ALLEN, M. O'CONNELL, 
C. NOYER, mevrouw L.F. FORCIGNANÒ en de heer 
J.L. JONKHART. De mandaten van de overige be
windvoerders en plaatsvervangers zijn hernieuwd. 

Si] een latere getegenheid zijn de heren P. MARTI
NEZ MÉNDEZ en L. MEULEMANS in hun functie van 
bewindvoerder vervangen door de heren M. CON 
TRE GUTIÉRREZ en J.H.G. VANORMELINGEN. ter-
wijl de heren G. RAVASIO en 0. PAGE als plaatsver-
vangende leden de functie hebben overgenomen 
van de heren K. BARLEBO-LARSEN en T.A. 
CLARK. 

De Raad van Bewind zegt zijn uitgetreden leden 
dank voor hun waardevolle bijdrage tot zijn werk
zaamheden. 

Interne en externe contrôle 
De Bank heeft haar controleprocedure? verder ont-
wikkeld met het oog op de toenemende complexiteit 
van haar werkzaamheden. De Bank beschikt thans 
over verschillende controleniveau's, waaronder — 
voor de contrôle over het geheel — de Raad van 
Gouverneurs, de Raad van Bewind en de Directie, 
alsmede over twee onafhankelijke organen — het 
Comité ter contrôle van de boekhouding en de ex 
terne accountant — , een interne contrôle en afde- 
lingen voor toezicht op uitstaande kredieten (i). 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding heeft 
ook dit jaar wee r de boeken en de procedures van 
de Bank aan zijn jaarlijkse contrôle onderworpen; 
het Comité heeft daartoe ook bezoeken afgelegd 
om door de Bank gefinancierde projecten ter plekke 
te kunnen inspecteren. 

Op basis van samen met de externe accountant en 
het Comité ter contrôle van de boekhouding opge-
stelde programme's voert de afdeling interne con
trôle een systematische verificatie uit van de tenuit-
voerlegging en de doeltreffendheid van procedures  
betreffende administratiekosten, de financiële en 
kasoperaties en de veiligheid van het informatiebe-
stand van de Bank. 
Ter beoordeiing van de doeltreffendheid van haar  
verrichtingen en haar procedures bij projecten bui-
ten de Gemeenschap doet de Bank evatuatieonder-
zoeken ex post op basis van verslagen die worden  
uitgebracht door haar eigen diensten en door ex
terne adviseurs. 

* 
• » 

(1) Zie ook ja arversiag 1986, biz. 
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Bestuur en personeel 

Personeelsomvang en kredie tveiiening (1960—1988) 

Awital Kr»di«tv»rt«ning 
(mil|. Ecu) 

11 000 

70 75 80 Θ5 

• Bedragen in prijzen van t9^ 
• Bedragen in lopende priizen 

Aanial pe rsoneelsleden 

Het opieidingsprogramma van de Bank is erop ge-
rieht haar personeel voor te berelden op het toene-
mend technische karakter van zijn werk. Het ver-
strekte onderwijs betrof dan ook de technieken, de  
talenkennis en het management. In 1988 zljn hieraan 
4 055 arbeidsdagen besteed. 

Personeei 

Sinds de publlkatie van het vorige jaarverslag heeft 
de heer D. McCLELAND de Bank met pensloen ver-
laten; aan het hoofd van de hoofdafdeling financieel 
onderzoek van de Studiedienst is hij opgevolgd door 
de heer A. STEINHERR. 

Het personeel omvatte op 31 decomber 1988 710 
Personen, waarvan 357 tot het stafpersoneel be-
hoorden. In het afgelopen jaar zi jn 31 personeelsle-
den nieuw aangesteld en hebben er 20 de Bank ver 
taten. 

Personeelsbeleid 

In 1988 Is het nieuwe. meer op prestatie gerichte sa-
larisstelsel volledig van toepassing geweest. Het 
stelsel is In nauwe samenwerking met de perso-
neelsvertegenwoordlgers tot stand gekomen en is 
door het gehele personeel aanvaard. 

In het nleuwe stelsel is een belangrljke plaats inge-
ruimd voor de jaarlljkse personeelsbeoordellng als  
beleidsinstrument. Het accent ligt thans meer op 
carrièreplanning en functieontwikkeling via opieiding 
en interne mobiliteit. 

Een van de voornaamste redenen voor de overgang  
naar het nieuwe stelsel was de noodzaak een ant-
woord te vinden op de hogere eisen die de Bank 
worden gesteld en op de veranderingen in haar ope-
rationele omgeving. Zi] dient namelijk flexibel te bllj-
ven en moet een hoge produktlvitelt blijven houden 
om niet alleen haar taken te blijven vervullen, maar 
om ook — zonder haar personeel aanzlenlijk ult te  
brelden — de snelle groel van haar kredietverlening 
te kunnen opvangen. 

Te dien einde heeft de Bank eveneens haar informa-
tieverwerkingsapparatuur ultgebreid aan de hand 
van een daarvoor speciaal ontworpen meerjarenpro-
gramma. Vrijwel het gehele personeei heeft thans 
toegang tot deze apparatuur. 

De laatste vijf jaar Is de omvang van het personeel 
slechts gematlgd toegenomen (met In totaal 11%), 
maar de omvang van het stafpersoneel is met 34% 
toegenomen; dit vormt thans meer dan de helft van 
het totale personeel. 

Toiaal 
Staf-

persooeel 
Uitvoerend, secreta riaals-

en technisch perscneel 

1984 638 266 372 
1985 673 293 380 
1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 

De Raad van Bewind is het gehele personeel erken-
telijk voor de hoge kwaliteit die zijn werk is blijven 
kenmerken en voor het aanpasslngsvermogen waar
van het heeft blijk gegeven In een zieh snel wijzi-
gende omgeving. 

Luxemburg, 26 aprii 1989 

E.G. BRÖDER  
Voorzitter van de Raad van Bewind 
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Baiane van de Bank per 31 december 

milj. Ecu 
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Balans per 31 december 1988 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Activa 31. 12. 1988 31. 12. 1987 

Door de LId-Staten te störten kapltaal (zie bijlage A) .... 

Te vorderen als blfdrage aan de reserves en voorzlening . . . 

Kas en banken 
(direct of binnen hoogstens één jaar opeisbaar)  

Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 
(zie noot Β) 
Met looptijden tot hoogstens éèn jaar 184 055 479 
Met looptijden langer dan èén jaar 793 080 691 

.a Vorderingen wegens leningen o/g  

Vorderlngen op LId-Staten wegens kapitaalverrekeningen -
(zie bijlage D)  

Verstrekte kredleten (zie bijlage B) 
Toegekend bedrag . . 47 245 604 575 
Af: nog uit te betalen 4 965 761 812 

Garanties > 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredleten  
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1988; 239116372: 
1987: 413 091 029 
Wegens deelnemingen van derden aan krediettransaclies van de 
Bank: 1988: 140 631 740; 1987: 168 344 687 

Terreinen en gebouwen (zie noot C)  

Te ontvangen rente en provisie  

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

Nog niet afgeschreven emisslekosten 371 308 724 

Nog niet afgeschreven aflossingspremies 5248112 

Deposito's voor de dienst der leningen o /g (zie noot 0) ... 

Diverse rekeningen (zie noot G)  

822 187 500 

2 150 858 339 

977 136 170 
228 788 578 

3 709 671 

42 279 842 763 

1 614 681 

37 734 339 

1151 897 584 

196 031477 

376 556 836 

681 264 179 

212 649 268 
49 120 271 385 

166 533 468 
717762 530 

39 922 369 796 
3 466 707 777 

357 552 017 

5 225 356 

1 007 300905 

51 374 547 

1 928 852 426 

884 295998 
22 883 216 

10 500 964 

36 455 662 019 

2 436 491 

39 425 263 

1 023138821 

239 199199 

362 777 373 

732 705 594 

114 793 778 
42 875 346 594 
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Passiva 31. 12. 1988 31. 12. 1987 

Kapltaal (zie bij lage A) 
Geplaatst  
Stortingsobligo . . , 

Raservefonda (zie noot L)  

Aanvullende reserve (zie noot L)  

Voorziening voor koersschommellngen van de Ecu (zie noot L 

Pensioenfonds van het personeei (zie noot E) 

Verschuidigd aan Lid-Staten wegena kapitaalverrekeningen 
(zie bijlage D)  

Leningen op körte termijn (zie bijlage C) 

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

Aflossingspremies 

Diverse credlteuren (zie noot F) 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten .... 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 1988: 239116372 
1987: 413 091 029 

Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de  
Bank: 1988: 140 631 740: 1987: 168 334 687 

Vooruitontvangen rentesubsldles (zie noot H) 

Voor rekening van derden vooruitontvangen rentesubsidles 
(zie noot H) 

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisle 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

30143 678 990 
; 6 775 656 929 
36 919 335 919 

8125 970 

626 641 398 

71 263 184 

Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obllgaties 
(zie noot D) 

Diverse rekenlngen (zie noot G) 

Saldo verlies- en winstrekenlng (zie noot L)  

Pro memorie rekeningen 
Speciale Sectie 

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

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

2 595 938 276 

2 880 000 000 

1 543 701 492 

29 814104 

101 225 882 

11738 998 

773 554 040 

36 927 461 889 

779 492 370 

1 614 681 

697 904 582 

1 299 873 442 

681 264 179 

91 943 789 

704 743 681 
49 120 271 385 

247 252 319 
7 664 607 966 

1 614 681 
42 641 014 

28 800 (XX) 000 
26 204 061 724 

25 546 010 638 
6 403 336860 
31 949 347 498 

7 310 661 

719 006 392 

89746886 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

910 971 935 

13411 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 185511 

732 705 594 

27 689 345 

649 132 622 
42 875 346 594 

264 645 726 
7 913 066 388 

2 436 491 
38 362 681 
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Rekeningen van de Speciale Sectie (') per 31 december 1988 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Debet 31. 12. 1988 31. 12. 1987 

Landen van da Qemaanachap 
Uit middelen van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Uitstaande k redieten 
— uitbetaald ( )̂  
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
(nieuw communautair leningsinstrument) 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen 411 850 131 
— uitbetaald 4 775 607 700 

Totaal (3) 
Turkije 
Uit middelen van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten 
— nog te betalen 31 546 131 
— uitbetaald 247 252 319 

Totaal (*) 
Middellandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
Uitstaande k redieten 
— nog te betalen 16 415 204 
— uitbetaald 290 538 796 

306 954 000 
RIsicodragend kapitaal 
— nog te betalen 9188 783 
— uitbetaald 5 811 217 

15 000 000 
Totaal (s) 

Afrika, Cartbis ch gebied, Stille Oceaan 
en landen en gebleden overzee 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 

2145 319 115 2 372 993 713 

Overeenkomsten van Jaoende 1 en II 
Uitbetaalde kredieten  
Risicodragend kapitaal, uitbetaald . . 

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

Totaal {^ ) 
Totaai generaai 

5 187 457 831 

87 855 627 
1 197 483 

383 764 214 
358 278 028 

278 798 450 

321 954 000 

89 053110 

742 042 242 
8 764 624 748 

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 
5 000 000 
8 000 000 

5 208 292 583 

94 333 879 
1 217 179 

300 898 580 
293 122 854 

294 418 675 

315 300 000 

95 551 058 

594 021 434 
8 880 577 463 

Pro momorl·: 
Ooor de Commissie verslrekte leningen legen bijzondere voonwaarden, waarvan de mvordenng door de E.E.G. is opgedragen aan de Bank; 
a) uitbetaald en nog πιβΐ algelost b edrag krachtens de overeenkomsten van Lome I. II en III op 31 12 19θβ: 843 500 481; 31. 12. 1987; 752 334 647.  
b| uitbetaald en nog mei afgelost bedrag kractiiens de protocollen met de Middellandse-Zeelanden op 31. 12. 1988; 102 473948 : 31. 12 1987 ; 99 568 768. 

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

(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdrachl 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/Euralom) betreffende de financiering van kern-
centrales tot een bedrag van in totaai 3 miljard: 2 773 167 139 
bij: koersaanpassingen + 134 139 776 
af: aflossingen — 761 987 800 

2145 319115 
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Credit 31. 12. 1988 31. 12. 1987 

In beheer ontvangen middelan 
Voor reke ning van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergle 2145 319115 
Europese Economische Gemeenschap: 
— Nieuw communautair leningsinstrument 4 775 607 700 
— Financiële protocollen met de Middellandse-Zeelanden . . . 296 350 013 
— Overeenkomsten van Jaoende I en II 89 053110 
— Overeenkomsten van Lomé I. II en III 358 278 028 

Voor rekening van de Lid-Staten  
Totaal 

Nog ta ontvangen middelan 
NIeuw communautair leningsinstrument 411 850131 
Tweede aanvuliende protocol Turkije 31 546 131 
Protocollen Middellandse-Zeelanden (leningen en rìsicodragend 
kapitaal) 25 603 987 
Overeenkomsten van Lomé I, II en III (risicodragend kapitaal} . . 383 764 214 

Totaal 
Totaal generaal 

7 664 607 966 
247 252 319 

7 911 860 285 

852 764 463 
8 764 624 748 

2 372 993 713 

4 869 885 520 
281 513 243 
95 551 058 

293 122 854 

338 407 063 
29 772 949 

33 786 757 
300 898 580 

7 913 066 388 
264 645 726 

8177 712 114 

702 865 349 
θ 880 577 463 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap vers-
trekte kredi eten 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 aardbevingen getroffen Italiaanse gebieden 
en dat van 14 december 1981 (81/1013/E.E.G.) ten behoeve van 
de wederopbouw van de in februarl en maart 1981 door aardbe
vingen getroffen gebieden in Griekenland : 6 260 912 307  
bij: koersaanpassingen + 101450167  
af: annuleringen 88 569 620 

aflossingen 1 086 335 023 -1 174 904 643 
5 187 457 831 

(6) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap ver- 
strekte middelen ter financiering van projecten in de geassoci-
eerde Afrikaanse staten, Madagaskar en Mauritius en de landen 
en gebieden overzee (G.A.S.M./L.G.O.): 

— leningen legen bijzon-
dere voorwaarden 139 483 056 

— risicodragend kapitaal 2 502 615  
bij: 
— gekapitaliseerde rente 1 178 272 
— koersaanpassingen 6 315 244  
af: 
— annuleringen 1 573 609 
— aflossingen 58 852 468 

141 985 671 

+ 7 493 516 

- 60 426 077 
89 053110 

(^) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering  
van projecten in Turkije: 
bij: koersaanpassingen 
af: annuleringen 

aflossingen 
215000 

140 061 185 

417215000 
-I- 1 859 635 

- 140 276185 
278 798 450 

(5) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap vers
trekte kredieten ter financiering van projecten in de Maghreb-
landen. de Machrak-Ianden, Malta. Cyprus, Turkije en Grieken
land (10 miljoen alvorens het land op 1 januari 1981 toetrad tot 
de E.E.G.): 322 709 000 
af: annuleringen 

aflossingen 
409 000 
346 000 

321 954 000 

(^) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Economische Gemeenschap vers
trekte middelen 1er financiering van projecten in de landen in 
Afrika, het Car ibische gebied en de Stille Oceaan, alsmede in de 
landen en gebieden overzee (A.C.S.-landen/LG.O.): 
— voorwaardelijke en  

ach-
tergestelde leningen 

— deelnemingen 

789 365 000 

13 174 452 

bij: 
— gekapitaliseerde rente 

755 000 — 

annuleringen 
aflossingen 
koersaanpassingen 

31 328 672 
24 238 665 
5715110 

802 539 452 

785 237 

- 61 282 447 
742 042 242 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1988 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Inkomsten 1988 1987 

Rente en provisle over verstrekte kredieten 3 711 968 471 3 374 543192 

Rente en provlsle over beleggingen   240 398162 201 054 486 

Beheersprovisle (zie noot 1) IB 375 728 18173 992 

Overlge baten (zie noot Κ)  26 578 830 

3 997 321191 

28 562 592 

3 622 334 262 

Kosten 
Admlnlstratlekosten (zie noot J) 71 338 790 67 505164 

Rente en kosten van lenlngen o/g 3 087 856 329 2 826 757 441 

Afschrijving op emisslekosten en aflossingspremles 92 757 832 87 236 380 

Overlge lasten (zie noot Κ)  14 077 480 3 254 507 

Afschrljvlngen 
— netto aangeschafte Inventarla  
— gebouwen  

Koersverschlllen  

1 894 803 
1 681 000 

. . 219122 

2 784 706 
1 681 000 

385 507 

3 269 825 356 2 989 604 705 

Bedrl)f$re8ultaat 

Koersvarachll ontstaan door herwaardering van het eigen ver 
mögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet Is aange· 
past ult hoofde van artlkel 7 van de Statuten (zie noot A, sub 1) 

BultenQewonelast(zienootM) . . 

Saldo (zie noot L) 

727 495 835 

+ 27 047 826 

- 49 800 OOP 

704 743 661 

632 729 557 

+ 16403 065 

649132 622 
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1988 
in Ecu — zie de noien bij de jaarrekeningen in bijlage E 

1988 1987 

Herkomet der middelen 
Saldo verlies- en winstrekening  

Posten 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 post „te ontvangen rente en provisie" ....  

Overige posten: 
Opgenomen leningen  
Afiossingen op verstrekte kredieten  

Door de Lid-Staten gestört kapitaal, alsmede bijdrage aan de 
reserves en voorziening  

Koersaanpassingen op leningen o/g  

Dating van het saldo betreffende kapitaalverrekeningen met de Lid-
Staten  

Toeneming (dating) van de som der posten „Diverse crediteuren", 
„Diverse rekeningen" (passief) en „Pensioenfonds van het perso-
neel", aismede van het saldo betreffende rentesubsidies .... 

Totaal 

704 743 661 

3 575 803 

92 757 832 

65 687 931 

128 758 763 

738 006 464 

7 494 226 063 

2789 837 860 

236 487 952 

790 448 346 

12 564 452 

300137 353 

649132 622 

4 465 706 

87 236 380 

71 113715 

105 983 105 

705 965 318 

5 926 081 116 

2 698 069 338 

299 210 281 

-799107198 

5 587 277 

-227 415 726 

12 361 708 490 8 608 390 456 

Besteding der middelen 
Netto uitbetaiingen op kredieten  

Afiossingen op leningen o/g  

Emissiekosten en aflossingspremies  

Terreinen, gebouwen en inventaris  

Koersaanpassingen op verstrekte kredieten  

Toeneming van de post „Diverse rekeningen" (actief) .... 

Toeneming van de posten „Kas en banken" en „Schatkistpapier 
Wissels en schuldbrieven in portefeuille"  

7 813 248 837 

3 226 566137 

106 537 295 

1 884 879 

800 769 767 

97 855 490 

314 846 085 

5 946 473 017 

3 087 745 544 

71 731 706 

2 784 706 

- 896 879 268 

34 947 087 

361 587 664 

Totaal 12 361 708 490 8 608 390 456 

Bijlage A — Overzicht van de kapitaalrekening 
per 31 december 1988 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Gesiort kapitaal 
Geplaatst 

kapitaal (i) Stortingsobligo (2) 
Voldaan op  

31. 12. 1988 Nog te voldoen (t) Totaal 

Duitsiand  5 508 725 (XX) 5 011 195 625 350 109 062 147 420 313 497 529 375 
Frankrijk  5 508 725 000 5 011 195 625 350 109 062 147 420 313 497 529 375 
Italië  5 508 725 000 5 011 195 625 310 734 062 186 795 313 497 529 375 
Verenigd Koninkrijk . . 5 508 725 000 5 011 195 625 350 109 062 147 420 313 497 529 375 
Spanje  2 024 928 000 1 843 594 060 123 525 940 57 808000 181 333 940 
België  1 526 980 000 1 390 237 750 93 149 750 43 592 500 136 742 250 
Nederland  1 526 980 000 1 390 237 750 93 149 750 43 592 500 136 742 250 
Denemarken  773 154 000 703917 450 47 164 425 22 072 125 69 236 550 
Griekenland  414 190 000 377 098250 25 267 375 11 824 375 37 091 750 
Portugal  266 922 000 243018914 16 282 963 7 620123 23 903 086 
lerland  193 288 000 175 978 900 11 791 100 5518000 17 309 100 
Luxemburg 38 658 000 35 196 150 2 358 225 1 103 625 3 461 850 

Totaal 28 800 000 000 26 204 061 724 1 773 750 776 822 187 500 2 595 938 276 
(1) Het gepiaatsle kapitaal van Oe Bank is mei ingang van 1 januari 1986 vertioogd van 14 400 000 000 toi 28 800 000 000. Deze verdubbeling omvat een verhogmg van de 

aandeten van de tien „oude" Lid-Staten. zowel als de gell|ktrekking van het Itailaanse aandeel met dit van Dultsland, Frankrljk en het Verenigd Koninkrijk (beslult van de  
Raad van Gouverneurs van 11 juni 1985), alsmede de deelnemmg van de ..nieuwe" Lld-Slaten Spanje en Portugal (artlkel 2 van protocol nr. 1 bij de Toeiredingsakte van  
12juni 1985), 
Het totale bedrag van 822 187 500 dat nog te voldoen Is, bestaat u lt de tien termljnen van elk 82 218 750 die de tien Lid-Stalen teikens op 30 aprii en 31 Oktober van de 
jaren 1988 lot 1993 nog zuilen störten. 

(2) Storting kan door de Raad van Rewind worden veriangd, Indien dit noodzakelljk is om aan de verpilchiingen van de Bank ten opzlchte van geidgevers le voldoen. 

89 



Bijiage Β — Specificatie van de kredietverlening 
per 3 1 dece mber 198 8 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlag e E 

Aantal 
VersUekte 

kredieten (i) (2) (3) 
Nog te  
betalen 

1. Kr edieten voor projecten binnen de Gemeenschap en daarmee gelljkgestelde projecten elders (' 
Uitbetaald 

Dultsiand  81 1 743 849 840 143 328 793 1 600 521 047 3,69 
Frankrijk  293 5 995 195 959 834 553 923 5160 642 036 12,69 
Italie  1 343 18 873 639 988 847 644 830 18 025 995158 39,95 
Verenigd Koninkrijk . . . 374 6 419 196 740 571 313 875 5 847 882 865 13,59 
Spanje  92 2 415 143 983 808 710 740 1 606 433 243 5,11 
België  21 505 934 463 — 505 934 463 1,07 
Nederland  13 441 486 680 26 216 398 415 270 282 0,93 
Denemarken  122 1 917 III 174 — 1 917 111 174 4,06 
Griekenland  151 2 046871 135 89 730 428 1 957 140 707 4,33 
Portugal  83 1 570 136 574 491 079 999 1 079 056 575 3,32 
lerland  173 2 263 464 181 66 900 022 2 196 564 159 4,79 
Luxemburg 3 33 436 347 — 33 436 347 0,07 
Elders 10 406 899 894 — 406 899 894 0,86 

Totaal 2 759 44 632 366 958 3 879 479 008 40 752 887 950 94,46 
2. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
2.1 Middellandse-Zeelanden 

Joegoslavië  12 478 346 789 271 197 496 207 149 293 
Egypte  11 210 938 948 41 325 000 169 613 948 
Marokko  9 186 701 295 53 783 000 132 918 295 
Algerije  5 171 146 386 102 148192 68 998 194 
Tunesië  . 19 146 532 401 66 383 993 80148 408 
Syrie  5 95 433 818 26 942 000 68 491 818 
Jordanië  16 80 037 940 41 970 000 38 067 940 
Turkije  7 68 022 200 — 68 022 200 
Cyprus 4 44 786 571 5 312 971 39 473 600 
Malta 3 29 363 048 23 895 000 5 468 048 
Libanon  6 17 513 974 — 17513974 

Subtotaal 97 1 528 823 370 632 957 652 895 865 718 3,24 
2.2 AC.S.-landen/LG.O. 

Nigeria  5 128 818 263 75 000 000 53 818 263 
Kenya 12 112434138 68 899 272 43 534 866 
Ivoorkust  21 108 227 501 31 697 963 76 529 538 
Kamercen  11 94 230 395 12404414 81 825 981 
Zimbabwe 5 55186 324 25 293 951 29 892 373 
Botswana  9 53 144 130 32 272 000 20 872 130 
Papua-Nieuwguinea . . , 5 52 725 523 24 453 500 28 272 023 
Zaire  2 52 053 374 49 025 906 3 027 468 
Fiji 6 45 844 677 3 500 000 42 344 677 
Mauritius  9 37 738 489 18 443 123 19 295 366 
Trinidad en Tobago . . , 5 33 800 287 10 906 000 22 894 287 
Gabon 3 25 943 536 — 25 943 536 
Senegal  4 25 035 539 — 25 035 539 
Ghana  3 24 770 098 15 479 786 9 290 312 
Zambia 4 23 880 795 — 23 880 795 
Jamaica 3 18 204 464 10 054 373 8 150 091 
Malawi  8 17 969 370 11 029 778 6 939 592 
Mauritanië  1 17 705 039 — 17 705 039 
Bahamas  2 17 592 471 16 433 288 1 159183 
West-Afrika  2 12 468 278 10 000 000 2 468 278 
Togo  4 12 319 826 — 12 319 826 
Kongo  3 11 546 718 516 603 11 030115 
Frans Polynesië . . . . 3 10 948 181 7 000 000 3 948 181 
Nederlandse Antillen . . . 2 10 307 396 4 287 195 6 020 201 
Niger  2 9 070178 — 9 070 178 
Barbados  4 8 308 731 — 8 308 731 
Swaziland  3 8 073 094 — 8 073 094 
Guinee  2 8 048 459 — 8 048 459 
Nieuwcaledonië . . . . 1 6 230 397 — 6 230 397 
Oost-Afrika  1 6000 000 6000 000 — 
St. Lucia  2 6000 000 6000 000 — 
Burkina Faso  1 5 267 976 — 5267 976 
Midden-Afrika  1 5000 000 5000 000 — 
Liberia  2 4 670 619 — 4 670 619 
Britse Maagdeneilanden 1 4 400 000 4 400 000 — 
Belize  2 3 975 321 2 228000 1 747 321 
St. Vincent  1 3 000 000 3 000 000 — 
Caymaneilanden . . . . 1 2050116 — 2050116 
Montserrat  1 736 766 736 766 
Caribisch gebied . . . . 1 498 692 — 498 692 
Tanzania  1 189 089 — 189 086 

Subtotaal 159 1 084 414 247 453 325 152 631 089 095 2,30 
Totaal 256 2613237 617 1 086 282 804 1 526 954 813 5,54 

Totaal generaal  3 015 47 245 604 575 4 965 761 812 42 279 842 763 100,00 
(*) Transacties krachtens artike) 18, lid 1, 2e alinea, van de Statuten betreffende projecien m Oostenrijk en m Tunesie. aismede de lancermg van geosiationaire leiecommLi-

nicatiesateilieten. 
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(1) Geldsoorten waarin vorderingen uit hoofde van verstrekte 
kredieten luiden: 

Bed rag: 
Geldsoorten van de Lid-Staten 29 169 439 354 
Andere geldsoorten 13 110403 409 
Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten 42 279 842 763 
Bij: nog te betalen 
op kredieten met In de financieringsovereen· 
komst vastgelegde rente en valutasamenslel-
ling 702 936 608 
op kredieten met in de financieringsovereen-
komst vastgelegde rente, in door de Bank te  
kiezen valutasamenstelling 1111312 179 
op kredieten met open renteclausule. waarbij 
de Bank rente en valutasamensteliing kan 
kiezen 3151 513 025 

4 965 761 812 
47 245 604 575 

Vervalkalender der uitstaande kredieten (in duizenden Ecu) 

Vervalperiode Per 
31. 12.1988 

Vervalperiode Per 
31.12 1967 

1989 . . . 3117116 1988 . . . . 2504219 
1990 . . . . 3 757 268 1989 ... . 3 054 326 
1991 ... . 4 323 971 1990 .. . . 3 631 615 
1992 ... 4 840 699 1991 ... . 3 853 332 
1993 . . . 5 506 790 1992 . . . , 4 028 676 
1994à1998 . . 18 527 448 1993 à 1997 . .16129 852 
1999 à2003 . . 6 062 826 1998 à 2002 . . 5 837 969 
2004 à 2008 . . 1 016 670 2003 à 2007 . 777 187 
2009 à 2013 . 92 817 2008 à 2013 . 105194 
Totaal . . . . 47 245 605 Totaal . . . . 39 922 370 

(2) Specificatie van da veratrekte kredieten near de voornaam· 
ste, erop gegeven garanties per 31 december 1988 (a) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap (en 
daarmee gelijkgestelde projecten elders) 

Kredieten aan Lid-Stalen of door hen 
gegarandeerd 
Kredieten aan overheidsinstellingen in 
Lid-Staten of door hen gegarandeerd . 
Kredieten aan of onder garantie van 
financiële instellingen (banken, instel-
llngen voor kredietverlening op lange  
termijn, verzekeringsmaatschappijen) 
Kredieten onder garantie van over-
heids- of semi-overheldsbedrijven 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  

29 731 951 290(b-c) 

8113 907 650(b) 

3 225378396(b) 

691 822 645(b) 
235 466 220 

1 632 390 557 
1 001 450 200 

44 632 366 958 

B. Kredieten voor projecten bullen 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 

2. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé I 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . 
Overlge 

5943 088(d) 

174 999 685 
6 729 090 

181 728 775 (e) 

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 (artike 
59) 

4. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé III 
Kredieten aan de deelnemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . 
Overige  

5. Kredieten toegekend krachtens de  
financiële samenwerklngsovereenkom-
sten van de E.E.G. met de landen In  
het Middellandse-Zeegebied 
Kredieten aan de deelnemende landen  
of onder hun directe of indirecte garan
tie  

425 044 818 
13942 459 

17 056 406 
456 043 683 (e) 

406 303 051 
34 395 650 
440 698 701 (e) 

Totaal 

1 526 823 370(b) 
2 613 237 617 
47 245 604 575 

(a) Sommige kredieien zijn voorzien van verscheidana soortan garantias tagatij-
kerti]d. 

(b) De door de f.f.G afgegeven borgtocht beliep op 31. 12. 1986 2315667510,  
tegenover 2047 770SX) op 31. 12. 1987. De borgtocht is afgegeven ter dek-
king van alla nsico's m verband mat de uitstaande bedragen in de landen in 
het Middellandse-Zeegebied. alsmede die In Gnekeniand, Spanje en Portu
gal betreffende kredieten die daar zljn toegekend vóór hun toetreding tot de 
EEG endieop31. 12. l98eintotaal 1054213481 beUepen. 

(c) De kredieten onder borgstelling van de E.E.G. beUepen op 31. 12. 1988 In 
totaal 35 027314. 

(d) De kredieten krachtens de overeenkomst van Jaoende II vallen onder een 
t>orgtocht afgegeven door de zes oorspronkeiijke Lid-Staten van de Bank. 

(e) De door de Lld-Siaten afgegeven borgtocht ter dekking van aile nsico's in 
verband met de krachtens de overeenkomsten van Lomó uitstaande bedragen 
trelopen respectievellik : 
— 114 190 796 voor Lomé l: 
— 394218 426 voor Lomé II; 
— 330613500 voor Lomé ///. 

(3) Oorspronkelijk bedrag van de ve rstrekte 
kredieten, berekend tegen de koersen die 
golden op de data van ondertekening van 
de betretende overeenkomsten: 

Bij: 

koersverschillen 

62 724 330 002 

-I- 1 994 514 030 
64 718 844 032 

Af: 

opzeggingen en annuleringen 647 165 803 
afiossingen op de hoofdsom 16 685 441 914 
aandeel van derden in kredieten 140 631 740 

-17 473 239 457 
Verstrekte kredieten 47 245 604 575 

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. 1988 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  

Totaal der uitstaande kredieten en garanties . 

47 245 604 575 

1 614 681 

239116 372 

140 631 740 
381 362 793 

47 626 967 368 
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Bijiage C - - Overzicht van de opgenomen leningen 
per 31 de cember 1988 
In Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Leningen op körte temiijn 

Geldsooft per 31. 12. 1ΘΘ7 

Hoofdsom 

per 31. 12. 1988 
Gewogen gemiddelde 

rentevoel 

Ecu . , 100 000 000 352 500 000 7,62 
USD nominale waarde 383 623 739 426 371 761 8,51 
af: netto-disconto  - 3 279 603 - 5 317 721 

Totaal  480 344 136 773 554 040 

Leningen op middellange en lange termljn 
Muiaties gedurende het boekja ar Hoofdsom pe r 31. 12 . 198 6 

Gewogen 
Hoofdsom per gemiddelde 

31, 12. 1987 Nieuwe leningen Atlossingen Koersaanpassingen Bedrag (') rentevoet Vervaltermijnen 

Ecu 3 019 945 000 959 000 000 29 905 000 3 949 040 000 8,80 1989/2001 
DEM . . . . 6 791 594 106 1 545 096 715 861 235 345 60 341 005 — 7415 114471 6,90 1989/2016 
FRF  1 804 295 086 853 761 081 141 510995 36150 016 — 2 480 395 156 10,79 1989/2003 
GBP . . . . 1 293 973 367 751 926 664(2) 58123117 112 947 239 + 2100 724 153 10,59 1989/2009 
ITL 1 580 481 894 651 753 766(2) 79 844 149 8 607 203 — 2 143 784 308 11,28 1989/1996 
BEF  1 134 126 927 473 286 321 200 648 871 12 648 350 _ 1 394 116 027 8,77 1989/2000 
NLG  3 395 180 668 500 074 745 240 512 194 43 406895 _ 3 611 336 324 8,11 1989/2004 
DKK  69 229 675 — — 735 074 — 68 494 601 11,45 1989/1995 
IEP  19 282 981 32 280 724 — 179 544 — 51 384 161 9,78 1989/1996 
LUF  333 791 963 85 433 680 82 447 726 3 262 909 — 333 515 008 8,41 1989/1996 
ESP  — 237 072 267 — 7 514 832 + 244 587 099 10,75 1989/1998 
PIE  — 29 316 400 — 196 519 — 29 119 881 13,50 1991/1997 
USD . . . . 5 438 384 507 307 496 483 (2) 789 959 802 600 733 663 + 5 556 654 851 10,37 1989/2000 
CHF  2 770 820 945 555 932 784 376 311 088 158 260 297 — 2 792 182 344 5,15 1989/2001 
JPY  3 863 745 484 347 882 310(2) 331 771 945 314 811 455 + 4 194 667 304 6.25 1989/2002 
ATS  143 940 020 — 34 295 905 1 007 807 — 108 636 308 7.21 1989/1996 
CAD . . . . 290 554 875 76 607 581 (2) — 78 421 467 + 445 583 923 10,08 1991/1998 

Totaal .... 31 949347 498 7 406 921 521 3226 566137 789 633 037 + 36 919 335 919 
Aflossings-
premies . . . 7310661 — — 815 309 + 8125 970 

Totaal ganaraal 31 956 658 159 7406 921 521 3 226 566 137 790448 346 + 36 927 461 889 
(') U)t de onderstaande label bli]kt. welke bedragen nodig ziiri voor de ailossingen op leningen o/g (in duizenden Ecu) 

19Θ9 
19Θ0 

1992 
1993 
199410t  
1999 tot 2003 
2004 tot 2008 
2009 e.V. . 

Toiaal 

31. 12. 1988 31. 12. 1987 
2 516378 1968 .... 2 122 742 
3020163 1989 .... 2 200 641 
3 003 847 1990 , , . . 2 974 327 
3 765210 1991 , , . , 3017199 
4 364 637 1992 .... 3 336 627 

17 902 767 1993 tot 1997 . . 15 667 494 
1 751 116 1998 tot 2002 . . 2 330 647 

303 836 2003 tot 2UU/ . . 137 106 
299 508 2008 e.V. . . 169 875 

36 927 462 Totaal 31956 658 

(2) In 1988 z i|n varschillende leningen, luidende m USO, SPY en CA D gesw apt met US D tegen van abeie renie en met Ecu tegen vaste en vari abeie rente: vastr entende 
teningen in GBP en ITL zijn geswapt met dezetfde valuta's legen variable rente. 

Bijlage D — Vorderingen  
op Lid-Staten en bedragen, 
verschuldigd aan Lid-Staten 
wegens kapitaalverrekeningen 

De door de Bank te vorderen of ve rschuldigde bedragen zijn de  
votgende: 

Vorderingen op; 

per 31 d ecember 1988 

in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen leidt over- 
eenkomstig artikel 7 van de Statuten, jeden 1 en 2, tot aanpas-
sing van de bedragen die de LId-Staten In hun eigen geid-
soorten hebben gestört uit hoofde van hun deelneming in hel 
kapitaal van de Bank. 

Frankrijk 
Belgie . . 
Denemarken 
Griekeniand 
Portugal 
lerland . . 
Luxemburg 

1 490 260 
486128 
735 002 
682 432 
104 043 
199 219 
12 587 

3 709 671 

Verschuldigd aan: Duitsiand 1 598 490 
Italie 2 679889 
Verenigd Koninkrijk , . . . 3 301179 
Spanje 3 732 343 
Nederland 427 097 

11 738 998 
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Overeenkomstig het besluit van de Read van Gouverneurs van 
30 december 1977 geschiedt de beîating van deze bedragen 
telkens op 31 Oktober, voor zover het verschil tussen de wissel-
koers die voor de boekhouding wordt gebruikt en de koers 

die geldt voor de aanpassing, meer dan 1,5% bedraagt. Is dit  
verschil geringer dan 1,5% — in positieve of negatieve zin — 
dan blijven de aanpassingsbedragen geboekt op de niet-rente-
dragende aanpassingsrekeningen. 

Bijiage E - - Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 de cember 1988 — in Ecu 

Noot A — De belangrijkste waarderingsgrondslagen 

1. Omrekeningskoersen. 

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van haar Statuten gebruikt de  
Bank voor het bijhouden van de kapitaalrekening van de Lid-Sta-
ten en voor het opmaken van haar jaarrekeningen een rekeneen-
heid welke identiek is aan de Ecu die in gebruik is bij de Euro- 
pese Gemeenschappen; de Ecu is gelijk aan de som van de  
volgende bedragen in nationale valuta's van de Lid-Staten: 
DEM 0,719 BEF 3,71 
GBP 0,0878 LUF 0,14 
FRF 1,31 DKK 0,219 
ITL 140 IEP 0,00871 
NLG 0,256 GRD 1,15 

De koersen voor de omrekening van de nationale valuta's van de  
Lid-Staten in de Ecu worden berekend aan de hand van de  
marktkoersen en dagelijks gepubliceerd in het Publikatieblad van 
de Europese Gemeenschappen. 
Deze koersen worden eveneens toegepast bij de omrekening 
van alle andere valuta's die de Bank bij haar werkzaamheden 
gebruikt; gebruikt worden niet a lleen de valuta's van de Lid-Sta-
ten en de Ecu, maar ook niet-communautaire valuta's. 
De van haar kapitaal, de opgenomen leningen en gecumuleerde 
reserves afkomstige middelen in verscheidene valuta's worden  
door de Bank in deze zelfde valuta's in kas gehouden, belegd of 
gebruikt voor haar kredietverlening. Soms wordt de opbrengst 
van leningen omgezet in andere valuta's, maar de Bank sluit al-
tijd tegelijkertijd valutatermijncontracten af om de oorspronkelijke 
valuta's in de gewenste omvang en op het gewenste moment 
weer ter beschikking te krijgen. 
Voor het opmak en van de balans per 31 december 1988 en 1987 
zijn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast: 

1 Ecu 31. 12. 1988 31. 12, 1987 

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 kredieten 

De verstrekte kredieten zijn in de balans onder de activa opge
nomen voor het erop uitbetaalde bedrag. 

4, Terrelnen en gebouwen 

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen hun aan-
schaffingswaarde, onder aftrek van gecumuleerde afschrtjvingen 
(inclusief een initiële afschrijving op het gebouw Luxemburg- 
Kirchberg). De geraamde waarde van de gebouwen te Luxem
burg en Lissabon wordt over een période van dertig jaar, respec-
tievelijk vijfentwintig jaar lineair afgeschreven. Inventaris wordt 
afgeschreven in het jaar van aanschaffing. 

5. Emissiekosten en aflossingspremies 

Emissiekosten en aflossingspremies worden afgeschreven over 
de gehele looptijd van de betrokken leningen o/g naar rato der  
uitstaande bedragen. 

6. Vooruitontvangen rentesubsidies 

Bij bepaalde kredieten worden rentesubsidies toegekend, waar-
van de gekapitaliseerde waarde b ij vooruitbetaling is ontvangen. 
Deze subsidies worden overgeboekt naar de verlies- en winstre-
kening naar gelang de rentebedragen worden ontvangen, waar-
op ze b etrekking hebben. 

Duitse mark 2,07781 2,06034 
Franse frank 7,09821 6,98335 
Pond sterling 0,648551 0,696793 
Italiaanse lire 1 531,10 1 521,66 
Spaanse pe seta 132,877 140,566 
Belgische frank 43,5760 43,1539 
Nederlandse gulden 2,34586 2,31762 
Deense k roon 8,02983 7,94457 
Drachme 172,909 164,483 
Portugese escudo 171,704 169,467 
lers pond 0,778450 0,777888 
Luxemburgse frank 43,5760 43,1539 
V.S.-dollar 1,17258 1,30335 
Zwitserse frank 1,76063 1,66503 
Libanees pond 621,467 587,755 
Japanse yen 146,455 158,292 
Oostenrijkse schilling 14,6162 14,505 
Canadese dollar 1,39830 1,69696 
CFA-frank 354,911 349,168 

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 c redit of d ebet van de verlies- en winstrekening. 
Bij deze herwaardering blijft buiten beschouwing het netto-ver-
mogen, voor zover o vereenkomende met de door de Lid-Staten 
in nationale valuta's gestorte aandelen in het kapitaal van de  
Bank, waarop de periodieke aanpassing krachtens artikel 7 van 
de Statuten van toepassing is (zie bijiage D), 

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 artikel  
28 van het verdrag van 8 aprii 1965 tot instelling van één Baad  
en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen ge-
meen hebben, zijn de bezittingen, inkomsten en andere eigen-
dommen van de Bank vrijgesteld van aile directe belastingen. 

Noot Β — Schatkistpapier, Wissels en schuidbrieven in 
portefeuiiie 

Onder dit hoofd vallen: 
schatkistpapier, kasobligaties 
en obligaties, gewaardeerd 
tegen aankoopkoers, doch  
niet hoger dan de nominale 
waarde, dan we! beurswaarde 
(beurswaarde 1988: 
786 657 495 
beurswaarde 1987: 
766 721 910) 

1988 1987 

783 940 790 762 549 491 
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eigen obllgatles. voor zover 
niet aflosbaar, gewaardeerd 
tegen inkoopkoers .... 

Wissels en bankaccepten, op-
genomen voor de nominale 
waarde  

13 218 856 

179 976 524 
977 136170 

De splitsing naar l ooptijd is als volgt; 

hoogstens drie maanden . . 

tussen drie en zes maanden 

tussen zes en twaalf maan
den  

langer dan twaalf maanden 

181 143 491 

2 911 988 

793 080 691 
977 136170 

15 728 395 

106 018112 

884 295 998 

119 669 324 

21 544 563 

25 319 581 

717 762 530 

884 295 998 

Noot G — Diverse rekeningen 

Onder dit hoofd vallen: 

als debetpost 

woningbouwieningen en voor-
schotten aan het personeel . . 
saldo vorderingen uit tioofde 
van swap-operaties .... 
de post diverse debiteuren . . 

als creditpost 
bij afsluiting van het boekjaar 
nog te betalen kosten en voor-
ziene uitgaven, alsmede de 
post diversen  

1988 

34 075 797 

131 395 906 

47 177 565 

212 649 268 

91 943 789 

1987 

30 712419 

48 833 689 

35 247 670 

114 793 778 

27 689 345 

Noot C — Terreinen en gebouwen 
Onder het hoofd „Terreinen en gebouwen" op de balans ver-
schijnt een bedrag van 37 734 339, dat volgende posten omvat: 

terreinen 763 833 

resterende waarde van het gebouw Luxem
burg-Kirchberg 36 664 000 
resterende waarde van het gebouw Lissabon 306 506 

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 aangeboden. 

Noot E — Pensioenfonds van het personeel 
Het in de balans vermelde bedrag van 101 225 882 per 31 de-
cember 1988 (31. 12. 1987: 89 484 538} vertegenwoordigt het re-
sultaat van de actuariële schatting der volgens het pensioen-
reglement verworven rechten, vermeerderd met de sinds deze 
schatting gestorte werkgevers- en werknemersbijdragen en ver
worven ink omsten, en verminderd met de sindsdien uitbetaalde 
bedragen. 
De kosten van het pensioenfonds over 1988, met inbegrip van 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen 12 777 885 (in 
1986: 13 320 317). 

Noot F — Diverse crediteuren 

Onder dit hoofd vallen: 

bankkredieten op körte termijn 

de rekeningen van de Euro- 
pese Economische Gemeen-
schap: 

In verband met verrichtingen 
in het kader van de Speciale 
Sectie en daarop betrek-
king hebbende overlopende 
posten  

in verband met deposito's 

overlopende kosten .... 

1988 1987 

91 668 485 37 329 374 

614 414 890 

39 571 740 

33 837 255 

779 492 370 

425 790 174 

16 287 693 

8 262 590 

487 669 831 

Noot H — Vooruitontvangen rentesubsidies 
a) De post „vooruitontvangen rentesubsidies" betreff de rente
subsidies bi) kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
op grond van de overeenkomsten en protocollen met de 
A.C.S.-landen en de landen rond de Middellandse Zee, alsmede 
de 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 ho ofd „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 Baad van de Euro
pese Gemeenschappen van 3 augustus 1979, gewijzigd bij de 
verordening 82/2790/E.E.G. van 18 Oktober 1982. 
c) Van de in het kader van het E.M.S. ontvan gen 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 J — Adminlstratiekosten 
Onder dit hoofd zijn geboekt: 
Personeelskosten 1988 1987 

Salarissen  45 799 622 43169 071 

Sociale voorzieningen . . . 9 865 905 10 433129 

Overige  4 459 203 4 369 243 

60124 730 57 971 443 

Algemene onkosten .... 11 214 060 9 533 721 

71 338 790 67 505 164 

Op 31 december 1988 omvatte het personeel 710 personen (op 
31 december 1987: 699 personen). 

94 



Noot Κ — Overige baten en lasten 
Hat hoofd „Overige baten" omvat; 

boekwinsten op transacties met  
schatkistpapier, Wissels en  
schuldbrieven in portefeuille . . 

andere baten en koerswinsten op 
schatkistpapier, Wissels en  
schuldbrieven in portefeuille . . 

Het hoofd „Overige lasten" omvat: 
overige lasten en koersverliezen 
op schatkistpapier, Wissels en  
schuldbrieven in portefeuille . . 

1988 1987 

25 020 685 

1 558 145 
26 578 830 

14 077 480 

22 838100 

5 724 492 
28 562 592 

3 254 507 

Noot L — Reserves en voorziening; bestemmlng van het saldo 
van de verlies- en winstrekening 

De Raad van Gouverneurs besloot op 13 juni 1988: 

— het koersverschil ad 16 403 065, ontstaan door herwaardering 
van het eigen vermögen van de Bank per 31 december 1987,  
voor zover de waarde daarvan niet was aangepast uit hoofde 
van artikel 7 van de Statuten, over te boeken naar de voorzie
ning voor koersschommelingen van de Ecu; 

— het bedrijfsresultaat over het boekjaar 1987 ad 632 729 557,  
toe te voegen aan de aanvullende reserve. 

Overzicht van de 
gedurende 1988 

Reservefonds . .  

Aanvullende reserve  

Voorziening voor 
koersschommelin
gen van de Ecu . . 

mutaties in de reserves en voorziening 

Stand per Verdeiing van het 
31. 12. 1987 saldo van de 

verlies- en  
winstrekening over  

1987 

2 880 000 000 

910 971935 

13411 039 
3 804 382 974 

+ 632 729 557 

+ 16 403 065 
+ 649 132 622 

Stand per  
31. 12. 1988 

2 880 000000 

1 543 701 492 

29 814 104 
4 453 515 596 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van Gouver
neurs voor te stellen het koersverschil ad 27 047 826, ontstaan 
door herwaardering op 31 december 1988 van het eigen vermö
gen van d e 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 be
drijfsresultaat over het boekjaar 1988 ad 677 695 835 toe te voe
gen aan d e aanvullende reserve. 

Noot M — Bultengewone las t 

Naar aanleid ing van het op 3 maart 1988 gewezen arrest van het 
Hof van Justifie van de Europese Gemeenschappen heeft de 
Bank aan de Commlssie van de Europese Gemeenschappen 
een bedrag van Ecu 49,8 miljoen voldaan, dat overeenkomt met  
het totaal der op de salarissen en pensioenen van het personeel 
van de Bank tot 31 december 1987 ingehouden belastingen. Met 
ingang van het boekj aar 1988 zai de Bank maandelijks de bedra-
gen voldoen, die zij als belasting inhoudt op de salarissen en  
pensioenen van haar personeel. 

Accountantsverklaring 

De President van de Europese Investeringsbank 
Luxemburg 

Wij hebben de bijgaande jaarrekeningen van de Europese Inves
teringsbank per 31 december 1988 en 1987 gecontroleerd 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 1988 en 1987, en  
van de resultaten over, en van de herkomsî en besteding van  
middelen in elk van die jaren. Waarderingsgrondslagen welke 
van bijzonder belang zijn bij het opmaken van deze jaarrekenin 
gen zijn uiteengezet in bijiage E, noot A. 

De jaarrekeningen waarop onze verkiaring betrekking heeft, 
bestaan uit: 
Balans 
Speciale Sectie 
Winst- en verliesrekening 
Overzicht van d e herkomst en besteding der middelen 
Overzicht van de kapitaairekening Bijiage A 
Specificatie van de kredietverlening Bijiage Β 
Overzicht van de opgenomen leningen Bijiage C 
Vorderingen op Lid-Staten en bedragen, verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen Bijiage D 
Noten bij de jaarrekeningen Bijiage E 

Luxemburg, 10 februari 1989 PRICE WATERHOUSE 
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Een aangepast transportnet 
is een belangrijke 
voorwaarde voor de  
éénwording van de  
Europese markt. Voor het 
vervoer heeft de Bank in 
1988 ruim 1,6 miljard 
toegezegd; zo zijn 
omvangrijke bedragen 
gegaan naar de Airbus 
(boven) en de tunnel onder 
het Kanaal (onder). 



Verklaring van het Comité ter contrôle  
van de boekhouding 

Het Comité dat krachtens artike! 14 van de Statuten en artikel 25 van het règlement van orde van de Europese 
Investerlngsbank de regelmatigheld van de verrlchtlngen en van de boeken van de Bank controleert, 

— na Inzage van alle boeken en bescheiden waarvan h et Comité het voor de ultoefening van zijn mandaat 
nodig oordeelde om kennis te nemen, 

— na kennlsneming van het rapport van Price Waterhouse d. d. 10 februari 1989, 

gezien het jaarversiag over 1988, de balans en de rekeningen van de Speciale Beetle per 31 december 1988, 
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 1989 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 1988 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 julst beeld geven van de 
financiele toestand van de Bank. 

Luxemburg, 18 mei 1989 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

Α. HANSEN J. PINTO RIBEIRO C. THANOPOULOS 
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Statistische bijiage 

Jabel 15; Kredietverlening (afgesloten financieringsovereenkomsten) van 1959 tot 1988 
(Mil). Ecu) 

Binnen de Gemeenschap Bülten de Gemeenschap 

Voor eigen Kredieten in opdrachl Voor eigen Uli begrotings-
Jaren Totaai rekening en garanties Nieuw instrument rekenmg middelen 

1959-1983 31 313,8 24 194,9 340,0 3 005.1 2 746,3 1 027,5 
(gemiddetde 
per jaar) 1252.6 967.8 13,6 120,2 109,9 41.1 
1984 6 889,8 5 007,0 — 1 181,8 614,7 86,4 
1985 7181.5 5 640,7 — ea3.7 581,3 75,9 
1986 7 519,5 6 678,1 — 393,0 356,5 91,9 
1987 7 828,0 6 989,0 — 446,9 188,9 203,3 
1988 10175,1 8 933,3 185,0 356,5 520,1 180,1 

Totaal 70 907,7 57 443,0 525,0 6267,1 5 007,7 1665,1 

Jabel 16: Kredietverienlng (afgesloten financieringsovere enkomsten) van 1984 tot 1988 en van 1959 
naar herkomst der midde len en naar land 

tot 1988 

(Mil) Ecu) 

1984—1988 1959—19ΘΘ 

Voor eigen Andere Voor eigen Andere 
Totaal rekening middelen Totaal rekening middelen 

Ud-Staten 36 695,0 33 433,1 3 261,9 64 235,0 57 967,9 6267,1 

Belglë 205,2 205,2 — 833,9 833,9 — 
Denemarken 1 718,7 1 392,4 326,3 2 806,6 2 273,1 533,5 
Duitsland 1 547.0 1 547,0 — 2 621,0 2 621,0 — 
Qriekenland 1 372,8 1 276,9 95,9 2 424,6 2 118,4 306,1 
Spanje 2 135,2 1 930,3 204,8 2 135,2 1 930,3 204,8 
Frankrijk 5 413,6 4 427,7 985,9 9 334,3 8 084,3 1 250,0 
leiland 944,0 818,2 125,7 3 056,6 2 632,6 424,0 
Italie 15 521,6 14 245,2 1 276,4 28 009,6 24 947,3 3 062,3 
Luxemburg 36,2 36,2 — 45,2 45,2 — 
Nederland 445,1 445,1 — 550,2 550,2 — 
Portugal 1 140,6 1 100,8 39,8 1 140,6 1 100,8 39,8 
Verenigd Koninkrijk 5 746,6 5 539,5 207,1 10 584,9 10 138,5 446,4 
Eiders {Art. 18) 468,7 468,7 — 692,2 692,2 — 
Middellandse-Zeelanden 1 642,7 1573,5 69,2 4132,6 3 411,1 721,5 

A.C.P.-landen en L.Q.O. 1 256,2 687,9 568,3 2 540,1 1 596,6 943,6 

Totaal generaai 39 593,9 35 694,4 3 899,5 70 907,7 62 975,6 7 932,2 

De kredietverientng in Spanje en Portugal viel tot eind 1985 en die in Gnekenland tot eind 1980 onder de activiteii buiten de Gemeenschap 
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label 17: Kredletverlening (afzonderlijke kredieten en toewijzingen ui t globale kredieten) In de Gemeen-
schap In 1988 en van 1984 tot 1988 

(Mil|. Ecu) 

Afzonderlijke 
kredieten 

(E.I.B en nieuw 

Toewi|zingen uit 
globale kredieten 

(E.1.6 en nieuw 

Alzondeiiijke 
Kredieten 

(E.I.B. en nieu w 

1984—5988 
Toewjzlngen uif 

globale kredieten 
(E.I.B. en nieuw 

Totaal mstrumeni) instrument) Totaai instrument) instrument) 

Belgie 4,7 — 4,7 198,3 193,6 4.7 
Denemarken 493,2 433,3 59,9 1 691,3 1 506,9 184,5 
Duitsland 518,8 346,9 171.9 1 389.2 1 124,7 264,5 
Griekenland 213,8 150,4 63,4 1 369,2 1 054,6 314,6 
Spanje 1 003,1 695,5 307,6 1 655,9 1 209,8 446,1 
Frankrijk 756,2 519,8 236.4 4 475.1 2 473,8 2 001.3 
lerland 157,1 154,8 2.3 940,6 914,3 26,4 
Italie 3 396,7 2 283,7 1 113,1 15 646,1 11 063,6 4 582,5 
Luxemburg — — — 36,2 36,2 — 
Nederland 233,2 216,7 16,5 418,5 402,0 16,5 
Portugal 488,2 403,8 84,4 954,4 839,3 115,1 
Verenigd Koninkrijk 1 051,0 1 049,0 2,0 5 571,5 5 466,2 105,2 
Elders (Art. 18) 285,0 285,0 — 468,7 468,7 — 

Totaal 8 600,9 6 538,8 2 062,0 34 814,9 26 753,7 8 061,3 

Tabe! 18: Kredietveriening (afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) In de Gemeen· 
schap van 1984 tot 1988 

naar se ctor 
(Mil). Ecu) 

Afzonderlijke Toewijzingen uit 
kredieien globale kredieten 

(E.I.B en nieuw Nieuw 
Totaal instrument) Totaai E.I.B. instrument 

Energie en Infraetructuur 24 034,2 22 746,4 1 287,8 1 224,5 63,3 

Energie  10 218,4 9 661,5 556,9 539,9 17.0 
Produktie 5478.3 5346.3 132.0 122.2 9.6 
Transport, opstag, opwerking 2442.9 2395.2 47.7 47.7 — 
Distributie 2297.1 1920,0 377.2 370.0 7.1 
Vervoer 6 253,8 5 900,4 353,4 349,2 4Z 
Telecommunicatie 3464,0 3 464,0 — — — 
Watervoorziening. afvalwalerzuivering, 
vaste afvallen 2 709,1 2 443,4 265,7 240,9 24.9 
Stedelijke infrastructuur 216,8 187,9 29,0 11,8 17.2 
Overige Infrastructuur 1 172,1 1 089,3 82,8 82,7 0.2 

Industrie, dieneten, landbouw .... 10 780.7 4 007,2 6 773,5 4 560,7 2 212,8 

Industrie 9 320,9 3 773,7 5 547,2 3 486,4 2 060,8 
Diensten  1 264,4 225,5 1 038,9 897,5 141,4 
Landbouw, visserij 195,4 8,1 187,3 176,8 10,5 

Totaal generaal 34 814.9 26 753,6 8 061,3 5 785,2 2 276,1 

label 19: Kredletvertening (afzondertljke kredieten en toewijzingen uit globale kredieten) In de Gemeen-
schap van 1984 tot 1988 

naar eco nomische doelsteltmg 
(Mill. Ecu) 

Tot« 

Afzonderlijke 
kredieien 

(E.I B. en nieuw 
instrument) 

Toewijzingen uil 
globale kredieien 

(E.I.B. en nieuw 
inslrumeni) 

Regionale ontwikkeling 
Energievoorziening 
Infrastructuur van communautair belang . . . 
Milieubescherming 
Concurrentievermogen en Europese integratie 
van ondernemingen 

18 874.6 
10808.9 
3 849.3 
3 702.8 

5 861,5 

14 826,0 
9 832.7 
3 849,3 
3 452,4 

3 075,5 

4 048,6 
976,2 

250,4 

2 786,1 
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label 20: Toewljzlngen ult globale kredieten in 1988 
Overzicht 

Toiaai Voor eigen rekening Nleuw instr ument 

Aantal Mil). Ecu Aantal Mil). Ecu Aantal Mil). Ecu 

Regionale ontwikkeling .... 3 220 1 081,8 3220 1 081,8 _ 
Energievoorziening 94 117,4 85 110,2 9 7,3 
Qeavanceerde technologieén . . 42 112,6 42 112,6 — — 
Midden- en kleinbedrijf .... 1 960 606,4 1273 336,9 687 269,5 
Milieu 90 143,8 90 143,8 — — 

Totaal 5406 2 062,0 4 710 1785,2 696 276,8 
waarvan: Indu strie 5 235 1 818,2 4546 1 547,5 689 270.7 

infrastructuur .... 171 243.9 164 237,8 7 6,1 

Tabe! 21: Toewijzlngen ult globale kredieten in 1988 
Onderverdeling n aar regio en doelstelling 

(Mil). Ecu) 

Aantal 

Totaal  

Mil). Ecu 

Regionale 
ontwikkeling 

intra-
stfuctuur Industrie 

Midden-

El.B, 

en kleinbedrift 

Nreuw  
instrument 

Geavanceer-
de techno-

logieén Energie Milieu (1) 

Belgle 11 4.7 U 3,5 _ _ _ _ 
West-Vlaanderen .... 1 1,7 — 1.7 
Limburg  1 0,9 — 0.9 — 
Brabant Brüssel .... 2 0,7 — — 0,7 _ 
Antwerpen  1 0.4 — — 0,4 
Oost-Vlaanderen .... 3 0,3 — — 0.3 
Luik 1 0,3 0.3 
Waals Brabant 1 0,2 0,2 
Vlaams Brabant .... 1 0.1 — 0,1 
Denemarken 97 59,9 5.5 3,5 ___ 19,5 
Vest for Storebael t . . . 78 49,3 4,1 2.4 23,3 19,5 
Hovedstadsregionen . . . 14 9.1 1.5 — — 7.7 
Ost for Storebaelt .... 5 1.5 — 1.0 0.5 
Ouitsland 137 171,9 — 8.0 57.3 2.5 94,2 
Nordrhein-Westfalen . . . 78 121,9 — 5.9 36,9 2,5 76,6 
Baden-Württemberg . . . 17 13,8 — 12,3 1.5 
Niedersachsen  8 12,1 — 1.8 2,9 — — — 7,5 
Bayern  14 8,4 — — 6.4 — 2.0 
Hessen  8 6,9 — — 6.9 
Rheinland-Pfeüz .... 6 5.7 — — 5.7 
Hamburg  5 1.2 — 0,4 0,6 — — 0,2 
Schleswig-Holstein . . . 2 1,2 — — 1.2 _ 
Saarland  1 0,6 0.6 
Griekenland  119 63,4 26,4 35,0 _ 1.9 
Multiregionaal  2 22,9 — 22,9 — 
Kriti  34 11,5 5,0 6.5 — 
Makedonia (oost) .... 6 6,8 6,6 0.2 
Peioponissos-Sterea (west) 11 5.8 5,2 0,5 0,04 
Sterea (oost)  34 5,3 3,3 0,2 — 1.7 — 
Thraki  4 5.1 4,0 1.1 
Makedonia (midden- en 
west) 15 4.4 2.0 2,3 — 0,1 
Thessalia  5 0.9 0.2 0,6 — 
Nissoi Egeou (oost) . . . 3 0,5 — 0.4 — 0,1 — 
Ipiros  5 0,4 — 0,4 — — 
Spanje  767 307,6 37,3 158,8 58.4 53,0 
Andalucia  169 65,6 7,7 57,6 0.3 
Catalana  100 39,2 2,9 18,4 17.9 _ 
Canarias  37 36,3 — 36,3 
Madrid  76 33,3 — 2,5 12,4 18,4 
Valencia  77 26,5 — 1.2 16,2 9,0 
Galicia  31 21,1 9.7 11.4 
Castina Leon  63 16,8 2,7 14,1 
Murcia  43 15,4 4,7 10,7 
Castilla La Manche . . . 38 13,4 7.8 5.6 
Rais Vasco  35 10,8 0.1 5.6 1.1 4.1 — 
Aragon  31 7.7 — 0.9 4.5 2.4 
Extremadura  20 6.9 4.6 2.3 
Astuhas  18 5,3 5,3 
Navarra  12 5.3 — 4.6 0.7 
Cantabria  8 2.7 — 2,5 0.1 0,1 — 
La Rioja  9 1.4 — — 1.2 0,2 — 
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Tabel 21 ; Onde rverdeling na ar regio en doelstelling (vervolg) 

Regionale 

Aantai 

Totaal 

Milj. Ecu 
Infra· 

structuur 

ontwikkeling 

industrie 

l^idden- en kieinbedrijf 

Nieuw 
E.I.B, instrument 

Geavanceer-
de techno-

lOQieen Energie l^ilieu(i) 

Frankrìjk  1 644 236,4 4.9 144,5 72.1 9,5 1.5 1,0 3,0 
Île-de-France .... 316 34,3 — — 33.1 0.8 0.4 — — 
Aquitaine  96 24,3 — 20,4 — — — 1.0 2.8 
Provence-Côte d'Azur 88 23,8 — 23,2 — — 0.6 — — 
Alsace  180 22,9 — 5,8 16,9 — 0.1 — 0,1 
Bretagne  77 22,3 0,2 22,1 — — — — — 
Nord  75 20,4 4.7 15,7 — — — — — 
Rhône-Alpes .... 227 19,2 — 4.8 11.1 3.3 — — — 
Midi-Pyrénées .... 61 11.0 — 11.0 0.02 — — — — 
Lorraine  90 9,9 — 8,6 — 1.3 — — — 
Haute-Normandie . . . 55 8.3 — 5,1 3.2 — — — — 
Pays de la Loire . . . 66 7.4 — 6.9 0,4 — 0,2 — — 
Basse-Normandie . . 58 5.6 — 3.6 0.9 1.1 — — — 
Picardie  45 4,5 — 1.9 2.3 0.2 — — — 
Centre  47 4.1 — 0.1 2.2 1.8 — — — 
Poitou-Charentes . . . 21 3,8 — 3.8 — — 0.1 — — 
Languedoc-Roussillon 23 3.3 — 3,3 — — — — — 
Champagne-Ardenne 29 3.2 — 2.9 0,2 — 0.1 — — 
Auvergne  28 3.1 — 2.3 0.3 0.5 — — — 
Bourgogne  29 2.1 — 1.1 0.9 — 0.1 — — 
Limousin  19 1.8 — 1.8 — — — — — 
Franche-Comté . . . 12 1.0 — — 0,5 0.5 — — — 
Corse  1 0,1 — 0.1 — — — — — 
Guadeloupe  1 0,04 — 0,04 — — — — — 
lerland  32 2,3 — 2,3 — — — — — 
Itali«  2 304 1 113,1 2,7 591,6 127,2 142,1 111,1 111,2 27,1 
Lombardia  192 161,2 — — 26,1 45,4 62,0 18,4 9.4 
Veneto  163 124,9 — 22,4 39,8 32,1 24,4 6,1 — 
Trentino-Alto Adige . . 144 115,2 — 105,2 — 0.3 — 9.7 — 
Campania  282 109,7 0.3 101,1 — — — 7.6 0,7 
Emilia-Romagna . . . 151 88,1 — 0.3 25,2 35,2 2.3 21,0 4,2 
Toscana  197 78.6 — 31,8 16,1 11,5 3,2 9.4 6,5 
Piemonte  89 64.4 — — 16,7 12,9 12,4 17.4 5.0 
Lazio  91 56,2 — 45.0 1.9 0,3 6.8 0.8 1.4 
Sardegna  161 51,5 — 51,5 — — — — — 
Marche  137 49,7 — 45,4 — — — 4.2 — 
Sicilia  187 44,6 0.5 44,1 — — — — — 
Puglia  193 37,2 — 35,7 — — — 1.5 — 
Umbria  50 36,6 — 33,4 — — — 3.2 — 
Abruzzi  82 31.1 2.0 23,3 — — — 5.9 — 
Friuli-Venezia Giulia . . 41 19,0 — 14,3 — — — 4,6 — 
Liguria  37 17,2 — 13,4 1.3 2,5 — — — 
Basilicata  49 15,8 — 14,5 — — — 1.3 — 
Calabria  44 7.7 — 7.7 — — — — — 
Molise  13 2.5 — 2.5 — — — — — 
Multiregionaal .... 1 1.9 — — — 1.9 — — — 
Nederland  12 16,5 — 8,0 8.5 — — — — 
Limburg  3 8,0 — 8,0 — — — — — 
Noord-Brabant .... 2 2.8 — — 2.8 — — — — 
Zuid-Holland .... 2 2.1 — — 2.1 — — — — 
Gelderland  2 1.9 — — 1.9 — — — — 
Noord-Holland .... 2 1.0 — — 1.0 — — — — 
Overijssel  1 0,7 — — 0.7 — — — — 
Portugal  282 84,4 — 50,0 — 31,5 — 2.8 — 
Centro  135 36,5 — 18,0 — 16,9 — 1.6 — 
Lisboa e Vale do Tejo 66 20,8 — 14,6 — 6,3 — — — 
Norie  59 19,0 — 12,9 — 4.9 — 1.2 — 
Multiregionaal .... 11 3.7 — 3.7 — — — — — 
Algarve  1 2,4 — — — 2.4 — — — 
Alentejo  9 1.3 — 0.9 — 0.4 — — — 
Madeira  1 0,8 — — — 0.8 — — 
Verenigd Kcnlnkrljk . . 1 1.9 — 1,9 — — — — — 
Wales  1 1.9 — 1.9 — — — — — 
Totaal  5406 2 062,0 76,9 1 004,9 336,9 269,5 112,6 117,4 143,8 
(1) Waarvan 10 miljoen óók voor de energiedoelsieiiing. 
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Jabel 22; Toewijzingen uit globale kredleten van 1984 tot 1988 
Overzicht 

Totaal Voor eigen rekening Nieuw Instrument 

Aantal Milj. Ecu Aantal Milj. Ecu Aantal Mil], Ecu 

Regionale ontwikkeling . . , 13 029 4 048,6 13 026 4 020.1 3 28,5 
Energievoorziening  940 976,2 897 941.8 43 34,4 
Geavanceerde technologieën 77 226,2 77 226,2 — — 
Midden- en kleinbedrijf . . . 9 700 2 559,9 1 329 346,7 8 371 2 213,2 
Milieu  148 250,4 148 250,4 — — 

Totaal 23 894 6 061,3 15 477 5 785,2 8 417 2 276,1 
waarvan: industrie  21 918 6 773,5 13 542 4 560,7 8 376 2 212,8 

infrastructuur , . . 1 976 1 287,8 1 935 1 224,5 41 63,3 

Jabel 23: Toewijzingen ult globale kredleten In 1988 
Onderverdeling n aar regio en doelstelling 

(Milj. Ecu) 

roteai 
Regionale 

ontwikkeling Midden- en kleinbedrijf 

Aantal Milj. Ecu 
Infra

structuur industrie E.I.B. 
Nieuw  

instrument 

Belglë  11 4,7 1.2 3,5 
West-Vlaanderen .... 1 1.7 — — 1.7 — 
Limburg  1 0,9 — 0,9 — — 
Brabant Brüssel .... 2 0,7 — — 0.7 — 
Antwerpen  1 0,4 — — 0.4 — 
Oost-Vlaanderen .... 3 0,3 — — 0.3 — 
Luik  1 0,3 — 0.3 — — 
Waals Brabant 1 0,2 — — 0.2 — 
Vlaams Brabant .... 1 0,1 — — 0.1 — 
Denemarken  538 184,5 5.5 25,0 — 134,5 
Vest for Storebœlt . . . 431 149,8 4,1 23,4 — 102,9 
Hovedstadsregionen . . . 83 29,3 1,5 — — 27,9 
Ost for Storebaelt .... 24 5,3 — 1,6 — 3.8 
Duitsland  168 264,5 8,0 67,3 — 
Nordrhein-Westfalen . . . 109 214,5 — 5,9 36.9 — 
Baden-Württemberg . . . 17 13,8 — — 12.3 — 
Niedersachsen  6 12,1 — 1,8 2.9 — 
Bayern  14 8.4 — — 6.4 — 
Hessen  8 6.9 — — 6.9 — 
Rheinland-Pfalz .... 6 5,7 — — — — 
Hamburg  5 1.2 — 0.4 0.6 — 
Schleswig-Holstein . . . 2 1,2 — — 1.2 — 
Saarland  1 0,6 — — — — 
Griekenland  503 314,6 93,8 198,8 21,9 
Multiregionaal  12 85.5 11,9 73,6 — — 
Sterea (oost)  121 84.0 54,8 20.4 — 8.8 
Makedonia (midden- en 
west) 83 35,7 2.0 31,4 — 2.4 
Peloponissos-Sterea (west) 70 24,8 5.2 16,9 — 2.7 
Kriti  39 21,1 5.0 14,8 — 1.2 
Thessalia  66 21.0 4.3 13,1 — 3.6 
Thraki  25 14,8 4.0 10,8 — 0,04 
Makedonia (oost) .... 28 13,9 6.6 6,7 — 0,6 
Ipiros  37 9,8 — 7,4 — 2,4 
Nissoi Egeou (oost) . . . 22 3,9 — 3,8 — 0,1 
Spanje 1 160 446,1 67,3 195,0 65,3 118,6 
Andalucia  234 93,2 18.5 71,1 — 3,6 
Catalana  148 56,7 — 2.9 20,5 33,3 
Madrid  104 43,1 — 2.5 14,1 26,5 
Valencia  119 42,9 — 1,4 17,5 24,1 
Canarias  51 38,3 — 38,1 — 0.1 
Galicia  57 32,2 14,6 17,1 — 0.4 
Castina Leon  112 26,1 5,6 17.8 — 2.7 
Castina La Mancha . . . 65 23,6 12,9 9.3 — 1.4 
Murcia  59 21,2 6,5 12.6 — 2.1 
Pais Vasco  51 15,8 0,1 6.4 1.1 8.1 
Aragon  52 12,9 0,1 1.2 6,1 5,5 
Extremadura  26 11,7 8,9 2.5 — 0.3 
Navarra  24 10,8 — — 4.6 6.2 
Asturias  27 9,6 — 9.5 — 0,1 
La Rioja  19 4.6 — — 1.3 3.3 
Cantabria  12 3.4 — 2.5 0.1 0,8 

Geavanceer-
de tec hno-

logieën Energie Milieu 0) 

25,8 
25,8 

19,5 
19,5 

163,4 
145,8 

1.5 
7,5 
2.0 

5.7 
0.2 

0.6 
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Tabel 23: O nderverdeling naar regio en doelstelling (vervotg) 

(Mill Ecu) 

Aantal 

Totaal 

Mil). Ecu 

Regionale  
onlwkkeling 

Infra-
structuur Industrie 

Midden- en 

E.I.B 

kielnbednil ^ 

Nieuw de techrw-
instrument logieën Energie Milieu (1) 

Frankrilk 10486 2 001,3 383,2 600,7 75,0 755,8 30,6 152,9 3.0 
Île-de-France .... 1 188 242.5 — — 35,1 123,8 16,4 67,1 — 
Rhône-Alpes .... 1 378 192.7 19,3 15,0 11,1 136,3 — 11,0 — 
Bretagne  727 191.2 43.7 112,2 0.1 15.4 — 19,8 — 
Nord  589 171.5 62,5 61,2 — 41,3 — 6.5 — 
Aquitaine  630 146.9 63,8 53,2 — 21,1 — 5,9 2.8 
Pays de la Loire . . . 610 114.9 27,5 55,4 0.9 24,0 0.2 7.0 — 
Midi-Pyrénées .... 593 101.4 39,7 40,0 0.2 16,6 — 5,0 — 
Languedoc-Roussiilon 405 85,7 32,5 39,4 — 10.8 — 2,9 — 
Provence-Côte d'Azur 497 81,5 1,0 30,1 — 47,9 0.6 1.9 — 
Auvergne  414 73,3 34.8 27.4 0.3 10.4 — 0.3 — 
Lorraine  369 68.3 10,9 29,0 — 28,1 — 0.3 — 
Alsace  357 65.8 — 8,3 17.1 31.2 6.6 2,5 0.1 
Haute-Normandie . . . 290 62.9 9,9 13,4 3,2 31,2 — 5.1 — 
Centre  428 60,6 1.3 3,8 2,2 50,4 — 2,9 — 
Basse-Normandie . . 281 57.9 6,3 22,9 0.9 20,8 6.6 0.4 — 
Picardie  304 53,7 3.8 10,5 2.3 30,8 — 6,3 — 
Bourgogne  287 49,1 — 7,1 0.9 38,3 0.1 2,6 — 
Franche-Comté . . . 298 46,9 0.7 1.9 0.5 43,0 — 0,7 — 
Poilou-Charentes . . . 259 44.9 3.1 36,4 — 4.7 0,1 0.8 — 
Champagne-Ardenne 230 37,3 3,1 7,7 0.2 23,6 0,1 2,6 — 
Limousin  241 36,2 11.3 18,1 — 6,0 — 0.7 — 
Corse  110 16,1 8,0 7,5 — — — 0,6 — 
Guadeloupe  1 0.04 — 0,04 — — — — — 
lerland  243 26,4 0.7 25,7 — — — — — 
Italië  10112 4 582,5 22,7 2 265,0 127,2 1 117,6 195,5 791,7 62.7 
Lombardia  871 552,8 — — 26,1 262,9 92,5 154.6 16,6 
Campania  1 149 489,2 0.3 456,7 — — — 24,5 7,6 
Emilia-Romagna . . . 772 449,7 — 0,3 25.2 301,8 17,8 95,0 9,7 
Veneto  692 432,4 — 47.1 39.8 237,5 32.9 74.7 0.4 
Toscana  1 049 375.8 4.0 125,2 16,1 159,2 9,1 54,1 8.1 
Trentino-Alto Adige . . 513 345.5 0.1 307,5 — 2,4 — 35.4 — 
Piemonte  382 290,3 — — 16,7 113,0 29,4 122,5 8,8 
Lazio  384 248,5 0,4 201,3 1.9 15,4 6.8 17,6 5.0 
Puglia  769 216,8 0,02 173,7 — — — 43,1 — 
Marche  637 210,7 — 177,5 — — — 33,1 0.1 
Sicilia  740 196,7 4,5 166,0 — — — 25,6 0.5 
Sardegna  659 182,8 0,6 175,6 — — — 6,1 0.6 
Abruzzi  409 161,4 10,0 138,7 — — — 12,0 0.7 
Umbria  248 108,8 — 90,5 — — 4,4 13,2 0.7 
Calabria  357 78,1 — 75,0 — — — 3,1 — 
Friuli-Venezia Giulia . . 90 67,1 — 51,9 — — — 15,2 — 
Liguria  105 58,7 — 18,5 1.3 18,1 2.7 18.1 — 
Basilicata  206 58,2 2,7 36,3 — — 18,5 0,7 
Molise  62 27,4 — 23,1 — — — 4.2 — 
Multireglonaal .... 12 25,6 — — — 3.8 — 18,6 3.2 
Valle d'Aosta .... 6 6.1 — — — 3.5 — 2.5 — 
Nedertand  12 16,5 — 8,0 8,5 — — — — 
Limburg  3 8,0 — 8.0 — — — — — 
Noord-Brabant .... 2 2,8 — — 2.8 — — — — 
Zuid-Holland .... 2 2.1 — — 2.1 — — — — 
Gelderland  2 1.9 — — 1.9 — — — — 
Noord-Holland .... 2 1.0 — — 1.0 — — — — 
Overijssel  1 0.7 — — 0,7 — — — — 
Portugal  343 115,1 — 72,4 — 35,1 — 5,7 1.9 
Centro  162 46.9 — 25.2 — 18,3 — 3.5 — 
Norte  86 36,7 — 25,7 — 6,9 — 2.2 1.9 
Lisboa e Vale do Tejo 71 22,6 — 16.4 — 6.4 — — — 
Multireglonaal .... 11 3.7 — 3,7 — — — — 
Algarve  1 2.4 — — — 2.4 — — — 
Alenteio  10 1.5 — 1.1 — 0.4 — — — 
Madeira  2 1.1 — 0,4 — 0.8 — — — 
Verenigd Koninkiijk . 318 105,2 — 75,6 — 29,6 — 
Northern  17 16,4 — 15.3 — 1.1 — — — 
Northern Ireland . . . 18 16,3 — 16,3 — — — — — 
South West  40 12,8 — 8,7 — 4.1 — — — 
South East 63 10,6 — — — 10,6 — — — 
Yorkshire & Humberside 31 10,0 — 8.1 — 1.9 — — — 
North West  46 9,9 — 7.1 — 2.8 — — — 
Wales  13 7,7 — 7,2 — 0.5 — — — 
East Midlands .... 26 7,1 — 4,3 — 2,7 — — 
Scotland 21 6.6 — 5.4 — 1.3 — — — 
West Midlands .... 29 5.2 — 3,1 — 2,1 — — — 
East Anglia 14 2.6 — — — 2,6 — — — 
Totaal  23 894 8 061,3 573,3 3 475,3 346,7 2 213,2 226,2 976,2 250,4 
(') Waarvan 16.6 mlijoen òók voor de energiedoeisteliing. 
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Tabel 24; Kredietverlening In de Gemeenschap in 1988 
Onderverdeling na ar sec tor 

Atzonderlijke Toewijzlrjgen u« 
kredieten giotï^ kredieten 

E.I.B, en 
nieuw Nieuw 

Totaa instrument Totaal E.I.B. instrument 

Mil|. Mtlj. Mill. Milj. Milj. 
Ecu % Ecu Ecu Ecu Ecu 

Energie en Infrastructuur . . 5 683,3 66,1 5 444.4 243.9 237,8 6.1 

Energie  . . 1777,1 20,7 1 687,4 89,7 83,6 6.1 
Produktie . . 941.7 10,9 913,5 28,2 24,3 3,9 
Traditionele thermische centrales . . 377.6 4,4 377,6 
Waterkrachtcentraies . . 230,7 2,7 214.5 16,2 12.3 3.9 
Atternatieve energiebronnen . . 86.5 1.0 83,6 2.9 2.9 
Warmte/krachtcentrales . . 82.3 1.0 77.5 4.8 4.8 — 
Gas· en oHewinning . . 163.2 1.9 158.9 4.2 42 — 
Vaste brandstoffen . . 1,4 1.4 — — — 
Trarisport, opslag, opwerking . . 487,0 5,7 473.3 13.7 13,7 — 
Eiektriciteit . . 25,7 0.3 25.7 — — — 
Aardgas en aardoiie . . 173,0 2.0 159.4 13.7 13.7 — 
Kernbrandstoffen  . . 288,2 3,4 288.2 — — 
Distributie . . 348,5 4,1 300,6 47.9 45.7 2,2 
Eiektriciteit 11,4 0.1 — 11.4 11.4 — 
Aardgas . . 319,8 3.7 283.3 36.5 34,2 22 
Wärmte  . . 17,3 0.2 17,3 — — — 
Vervoer  1621,1 18,6 1 607,0 14,0 14,0 — 
Spoorwegen . . 303,4 3.5 302,0 1,5 1.5 — 
Wegen, autosnelwegen . . 820,7 9.5 817,1 3,6 3.6 — 
Zeevaart . . 81,9 1.0 73,0 8,9 8.9 — 
Luchtvaart . . 404.3 4.7 404,3 
(waarvan vliegtuigen) . . 292,6 3.4 292.6 — — — 
Overslagcentra , . 10,7 0,1 10,7 — — — 
Teiecommunlcatie . . 1288,3 15,0 1 288,3 — — — 
Traditionele netten  . . 983,7 11,4 983.7 
Satellieten en volgstations . . 304,6 3,5 304.6 — — — 
Watervoorzienlng, afvaiwaterzulvering 
vaate afvallen . . 681.3 7.9 581,3 100,0 100.0 — 
Watervoorzlening . . 74,2 0,9 74,2 — — — 
Afvaiwaterzulvering 440,4 5,1 345,9 94,5 94,5 — 
Behandeling van vaste afvalstoffen .... . . 2,0 — 2.0 2,0 — 
Diversen  164,6 1.9 161,1 3,5 3,5 — 
Stedelijlce infraatructuur 68,4 0.8 65,6 2,9 2,9 — 
Vervoer 39,6 0,5 36,7 2,9 2,9 — 
Overheidsgebouwen e.d . , 28,9 0,3 28,9 — — — 
Overige infraatructuur 252,1 2,9 214,8 37,3 37,3 — 
Samengestelde projecten . . 207,5 2,4 171,7 35,8 35,8 — 
Land- en bosbouwvoorzieningen . . 44,6 0.5 43,1 1,5 1.5 — 
induatrie, diensten, iandbouw 2 912,7 33,9 1 094,5 1 818,2 1 547,4 270,7 

Induatrte 2421,5 28,2 1 010,4 1 411,1 1153,7 257,4 
Mijnbouw 14,8 0.2 — 14,8 10,7 4,1 
Metallurgie  22,3 0,3 — 22,3 14.9 7,4 
Metaal- en machine-industrie  266,6 3.1 52,7 214,0 171,0 42,9 
(waarvan kantoorautomatisering)  . . 47,5 0,6 46,0 1.5 1.4 0.1 
Produktie van transportmaierieel  . . 424,0 4.9 379,6 44,3 35,9 8,5 
(waarvan luchtvaartindustrie)  . . 236,9 2.8 236,7 0.2 02 — 
Elektrotechnische industrie  81.4 0,9 33,5 47.9 40,1 7.8 
Elektronische industrie  281,4 3,3 254,2 27.2 25,2 2.0 
Chemische industrie  . . 295,7 3,4 157,1 138,6 115,8 22,8 
(waarvan petrochemie)  96,1 1.1 84,2 11.9 11,9 — 
(waarvan farmaceutica)  34.1 0.4 3.9 30,2 22,8 7.4 
Rubber en kunststof verwerkende industrie . . 83,1 1,0 4,6 78,5 62,7 15,8 
Glas en aardewerk  . . 101,6 1.2 30,2 71,3 58,1 13,2 
Bouwmaterialen  82,4 1.0 6,4 76.0 71.2 4,9 
Houtindustrie  75,8 0,9 3.8 71,9 56,0 16,0 
Voedingsmiddeien  324,6 3,8 71,0 253,6 211,6 42,0 
Textiel en leer  144,7 1.7 3,0 141,7 100,7 41.0 
Papierpulp, papier en drukkerij  . . 139,1 1.6 14,3 124,8 107,5 17.2 
Overige verwerkende industrie  . . 25,3 0.3 — 25,3 20,3 5.1 
Bouwnijverheid  . . 58,9 0.7 — 58,9 52.1 6.8 
Dienaten  429,1 5,0 84,1 345,0 336,1 8,8 
Toerisme  244.0 2,8 44,6 199,4 196.2 3.1 
Opleidings- en vormingcentra  22,7 0.3 22,6 0.1 0.1 — 
Onderzoek en ontwikkeling  31,3 0.4 14.7 16,6 16,6 — 
Zakelijke dienstverlening  114,9 1,3 2.3 112,6 107,8 4.8 
Recycling en verwerking van afvallen .... . . 14,7 0.2 — 14.7 13,8 0,9 
Geavanceerde informatiediensten  1.6 — 1.6 1.6 — 
Landt>ouw, viaaarlj  62,1 0.7 — 62,1 57.6 4,5 

Totaai  8 600,8 100,0 6 538,8 2 062,0 1785,2 276,8 
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Tabel 25; Kredletverlening in de Middellandse-Zeelanden van 1963 tot 1988 
Onderverdeling naar land 

Voor eigen Begroiings-
Totaal rekenmg middeien 

Milj. Mi!]. Milj. 
Ecu % ECU Ecu 

Turkije 734,2 29,3 115,0 619,2 
Joegoslavie 520,0 20,7 520,0 — 
Algerije 177,0 7.1 177,0 — 
Marokko  215,0 8.6 196.0 19,0 
Tunesie 195.5 7.8 158,0 37,5 
Egypte  258,7 10,3 252.7 6.0 
Jordanië  96,3 3.8 88.0 8,3 
Libanon  40,0 1.6 40.0 
Syrië  101,5 4.0 98.0 3,5 
Cyprus 58,0 2.3 48,0 10,0 
Israël  70,0 2.8 70,0 — 
Malta 40,0 1.6 32.0 8.0 

Totaal  2 506,2 100,0 1 794,7 711,5 

label 26: Kredletverlening In de Middellandse-Zeelanden van 1963 tot 1988 
Onderverdeling naar sector 

Toewi|2ingen uit 
Kredleten globale kredieter) 

Milj. Mil|. 
Sector Ecu % Aantal Ecu 

Energie  774,9 30,9 — 
Produktle  572,7 22,9 
Traditionele thermische centrales  318,7 12.7 — — 
Waterkrachtcentrales  226,0 9.0 — — 
Gas- en oliewinning  28,0 1.1 — — 
Transport, dlstiibutle van elektricitelt  202,3 8.1 — — 
infrastructuur  992,5 39,6 25 4,0 
Vervoer  830,5 33.1 13 1,9 
Spoorwegen    154,2 6.2 — — 
Wegen , .   529,2 21.1 13 1.9 
Zeevaart , . ... 122,5 4.9 — — 
Luchtvaart ... 24,7 1.0 — — 
Telecommunicatle 13,0 0,5 
Watθφrojecten (watervoorzlening en afvalwaterzulvering) 89,0 3,5 — — 
Diverse infrastructuur  56,0 2,2 12 2,1 
Land- en bosbouwvoorzienlngen  56,0 2.2 — — 
Samengesteide projecten en stedebouw  — — 12 2.1 
Globale kredleten  4,0 0,2 — — 
Industrie, landbouw, diensten 738,9 29,5 1792 332,2 
Industrie 
Mijnbouw 
Metallurgie  
Bouwmaterialen 
Houtindustrle 
Glas en aardewerk 
Chemische industrie   
Metaal- en machine-industrie  
Produktle van transportmateheel . , . . 
Elektrotechnische en elektronische industrie 
Voedingsmiddelen 
Textiel en leer 
Papierpulp, papier en drukkerij 
Rubber en kunststof verwerkende Industrie . 
Overige verwerkende industrie  
Bouwnijverheid 
Landbouw, bosbouw, visseiij 
Diensten 
Toerisme 
Overige diensten 
Recycling en verwerking van afvailen . . . 
Globale kredieten 

Totaai 

201,4 

2,9 
57,5 

1.2 
3.3 

37,9 

0.8 
1.5 
3.7 

77.7 
0.5 

14,5 
52,1 
3.0 

3.0 
482,3 

2 506,2 

8,0 

0.1 
2.3 

0.1 
1.5 

0.1 
0.1 
3.1 

0.6 
2,1 
0,1 

0.1 
19.2 

100,0 

422 
8 

15 
23 
22 
12 
38 
59 
11 
27 
91 
63 
20 
19 
5 
9 

1303 
67 
12 
55 

1817 

256,3 
6,3 
8,7 

20.3 
7.0 

13.9 
31.4 
37.9 
5.3 

19.4 
32.5 
29.6 
11.7 
15,6 

1.5 
15,1 
64,6 
11,4 

6,3 
5.1 

336,2 
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label 27; Kredietverlening in de Ian ι in Afrika, het Carlbische gebled en de Stille Oce Ί (A.C.S.-landen) en de 
landen en gebieden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1988 (overeenkomsten van Lomé) 

Onderverdeling naar land (M)l|. Ecu) 

Totaal Voor eigen rekenmg Begrotingsmiddelen 

Totaal Lomé 1 + H Lomé III Totaal Lomé 1 + Ν Lomé III Totaal Lome 1 + II Lomé III 

AFRIKA  1867,34 1 135,54 731,8 1162,1 812,5 349,6 705,24 323,04 382,2 
West-Afrika  747,1 460.9 286,2 491,7 348,6 143,1 255,4 112,3 143,1 
Nigeria  165,0 90.0 75,0 165.0 90.0 75.0 — — — 
Ivoorkust  145,1 104.0 41,1 139.7 98,6 41.1 5.4 5.4 — 
Senegal  72,2 46.7 25,5 33.0 33,0 — 39.2 13.7 25.5 
Ghana  58.3 34.3 24,0 33.0 16,0 17.0 25,3 18.3 7.0 
Regionaal  49,8 16.8 33,0 15,0 5.0 10.0 34.8 11.8 23.0 
Mauritanie  48.5 32.0 16,5 25.0 25,0 — 23.5 7.0 16,5 
Guinee  31.7 15.1 16,6 11,9 11,9 — 19.8 3.2 16.6 
Niger  31.2 16.9 14,3 16,0 16,0 — 15.2 0.9 14.3 
Mali  30.3 9.8 20.5 — — — 30,3 9.8 20.5 
Togo  28.5 28.5 — 20.7 20,7 — 7.8 7,8 — 
Burkina Faso  27.4 22.9 4,5 8.0 8.0 — 19.4 14,9 4.5 
Benin  24,8 18.3 6.5 13.5 13.5 — 11,3 4.8 6.5 
Liberia  14.0 14.0 — 10,9 10.9 — 3.1 3.1 — 
Kaapverdië  8.4 5.4 3.0 — — — 8.4 5.4 3.0 
Gambia  8.1 2.4 5.7 — — — 8.1 2.4 5.7 
Guinee-Bissau  3.8 3.8 — — — — 3.8 3.8 — 
Midden-Afrika  356,04 260,54 95,5 246,0 191,0 55,0 110,04 69,54 40,5 
Kameroen  133,3 133.3 — 128.3 128.3 — 5.0 5.0 — 
Zaïre  76,2 26.2 50.0 50.0 — 50.0 26.2 26.2 — 
Kongo  57.9 31.9 26.0 28.1 28.1 — 29.8 3,8 26.0 
Gabon  34.5 34,5 — 32.0 32,0 — 2,5 2.5 — 
Burundi  14.2 8.7 5.5 — — — 14.2 8.7 5.5 
Tsjaad  11.7 9.5 22 — — — 11,7 9.5 2.2 
Regionaal  9,3 3.6 5.7 7.6 2.6 5.0 1.7 1.0 0.7 
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 — 
Sao Tomé en Principe . . 2.14 0,04 2.1 — — — 2,14 0.04 2.1 
Oost-Afrika  328,3 182,3 146,0 160,9 102,9 58,0 167,4 79,4 88,0 
Kenya  160,2 100.7 59.5 149.9 97,9 52.0 10,3 2.8 7.5 
Etiopie  44,0 13.0 31,0 — — — 44,0 13,0 31,0 
Sudan  38.5 16.5 22,0 — — — 38,5 16.5 22.0 
Tanzania  34,2 23.7 10.5 5.0 5.0 — 29,2 18.7 10.5 
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 — 
Djibouti  52 3.2 2,0 — — — 5.2 3.2 2.0 
Seychellen  4.6 4.6 — — — — 4.6 4,6 — 
ZuideHjk Afrika  420,9 231,8 189,1 263,5 170,0 93,5 157,4 61,8 95,6 
Zimbabwe  72.4 40.4 32,0 67.0 35.0 32.0 5,4 5,4 — 
Zambia  70.6 47.4 23.2 42.0 42.0 — 28.6 5.4 23.2 
Botswana  66,3 37,3 29.0 59.5 35.5 24.0 6,8 1,8 5.0 
Malawi  60,5 39.0 21.5 31.5 22,0 9.5 29.0 17,0 12.0 
Mauritius  51.5 17.0 34,5 44.5 16.5 28.0 7,0 0.5 6.5 
Madagaskar  48.6 242 24.4 — — — 48,6 24.2 24.4 
Swaziland  26,2 202 6,0 19.0 19.0 — 7.2 1.2 6.0 
Lesotho  9.6 6,1 3.5 — — — 9.6 6.1 3.5 
Mozambique  9.0 9.0 — — — 9.0 — 9.0 
Angola  4.0 4,0 — — — 4.0 — 4.0 
Comoren  2.2 02 2,0 — — — 2.2 02 2.0 
Muftiregionale projecten . . 15,0 — 15,0 — — — 15,0 — 15,0 
CARIBISCH GEBIED . . . 1542 94,9 59,3 112,5 68,1 44,4 41,7 26,8 14,9 
Trinidad 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 17.7 0.1 17.6 17.6 — 17.6 0.1 0.1 — 
Barbados  17.1 17.1 17.1 17.1 — — — — 
Sint Lucia  9.2 12 8.0 6.0 — 6.0 3.2 1.2 2.0 
Sint Vincent en de Grenadinen 8.8 3.0 5.8 3.0 — 3.0 5.8 3.0 2.8 
Guyana  7.2 72 — — — — 7.2 7,2 — 
Belize  6.1 2.6 3.5 4.5 2.0 2.5 1.6 0.6 1.0 
Regionaal  6.0 4.0 2.0 3.0 3.0 — 3.0 1.0 2.0 
Dominica  4.8 1.0 3.8 — — — 4.8 1.0 3.8 
Suriname  4.3 4.3 — — — — 4.3 4.3 — 
Grenada  42 2.4 1.8 — — — 4.2 2.4 1.8 
Sint Kitts en Nevis .... 2.5 1.0 1.5 — — — 2.5 1,0 1.5 
STIIIFOCEAAN . . . . 1822 139,7 42,7 139,4 106,9 32,5 43,0 32,8 10,2 
Papua-Nieuwguinea . . . 103,1 70.6 32.5 83.9 54.9 29.0 19.2 15.7 3.5 
Fiji 64.5 60.0 4.5 55,5 52.0 3.5 9.0 8.0 1.0 
Westsamoa  7.5 3.3 42 — — — 7.5 3.3 4.2 
Tonga  3.8 2.3 1.5 — — — 3.8 2.3 1.5 
Vanuatu  3.0 3.0 — — — — 3.0 3.0 — 
Kiribati 02 0.2 — — — — 0.2 0.2 — 
Solomoneilande'^ .... 02 0.2 — — — — 0.2 0.2 — 
Tuvalu  0.1 0.1 — — — — 0,1 0.1 — 
A.C.S.-landen totaal 2 203,94 1 370,14 833,8 1 414.0 987,5 426,5 789,94 382,64 407,3 
LG.0  48,1 28,1 20,0 36,5 22,0 14,5 11,6 6,1 5,5 
Totaal generasi . 2 252,0 1 3982 853,8 1 450,5 1009,5 441,0 801,5 388,7 412,8 
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label 28; Kredletverlening in de landen in Afrika, het Caribische gebied de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) en de  
landen en gebleden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1988 (overeenkomsten van Lomé) 

Onderverdeling n aar secto r 
Lome I et II 

Sector 

Kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieten Kredieten 
Toewi|zingen uit 

globale kredieten 

Sector 
Mil|. 
Ecu % Aantai 

Milj. 
Ecu 

Mil|. 
Ecu % Aantat 

Mill. 
Ecu 

Energie  199,2 23,3 1 0.3 378,5 27,1 β 2,8 

Produktie 97.4 11.4 1 0.3 309,5 22,1 5 2,2 
Traditionele thermische centrales 51,0 6.0 — — 98,1 7.0 3 1.8 
Waterkrachtcentrales 46,4 5.4 1 0.3 169,9 12,2 2 0,3 
Geothermische centrales — — — — 9,0 0.6 — — 
Gas- en ollewinning — — — — 32,5 2.3 — — 
Transport en distrlbutle 101.8 11.9 — — 69,0 4,9 1 0,6 
Elektricitelt 88,8 10,4 69,0 4,9 
Petroleum 13,0 1.5 — — — 1 0.6 

Infrastructuur 188.7 22,1 1 0,1 121,9 8.7 2 1.6 

Transport 36,2 4,2 1 0.1 27,2 1.9 1 0.6 
Spoorwegen — — — — 10,0 0.7 — — 
Zeevaart 21,2 2.5 1 0.1 17,2 1.2 1 0.6 
Luchtvaart 15,0 1.8 — — — — — — 
Teiecommunleatle 46.1 5.4 — — 63,1 4,5 1 1,0 
ΐνβΙθφΓΟΙοοΙοη (watervoorziening en atvaiwater-
zuiverlng) 106,4 12,5 — — 31,6 2,3 — — 

Industrie, iandbouw, diensten 465,8 54,6 122 26,8 897,8 64,2 557 226,9 

Industrie 294,2 34.5 76 15,4 564,7 40,4 455 198,9 
Mijnbouw 81,0 9.5 4 0.4 149,7 10,7 15 8.8 
Metallurgie  13,0 1.5 — — 31,5 2.3 9 4.0 
Bouwmaterialen 13,6 1.6 7 1.4 59,3 4,2 15 6.3 
Houlindustrie 4.6 0.5 3 0.6 25,2 1.8 36 12,9 
Glas en aardewerk — — — — 4.0 0,3 12 6,6 
Chemische industrie  14,0 1.6 7 0.5 54,5 3.9 27 15,4 
Metaal- en machine-industrie  — — 9 1.9 0.5 29 10,3 
Produktie van transportmaterieel  — — 8 1.7 7.3 0,5 14 5,7 
Elektrotechnische en elektronische industrie . . . — — 3 0.5 — — 11 5,2 
Voedingsmiddeien  78,3 9,2 15 3.0 165,3 11.8 119 54,0 
Textiel en leer  55,8 6.5 8 2.4 42.9 3,1 62 20,8 
Papierpulp, papier en drukkehj  7.0 0.8 2 0.4 — — 41 20,0 
Rubber en kunststof verwerkende industrie . . . 2.0 0.2 3 0.8 24.6 1.8 43 22,4 
Overige verwerkende industrie  1 0.1 — 8 1.9 
Bouwnijverheid  — — 6 1.7 — — 14 4,6 
Sectoriële steun  25.0 2.9 — — — — — — 
Landbouw, bosbouw, vissaiij  2 0,3 7 3,8 
Diensten  12.5 1.5 44 11.1 41,9 3.0 95 24,2 
Toerisme  4.5 0.5 40 10.5 19,3 1.4 66 21,2 
Overige diensten  8,0 0.9 4 0,6 22.6 1.6 29 3.0 
Globale kredieten  148,8 17,4 — — 267,8 19,2 — 
Ontwikkelingsbanken  10,3 1,2 — — 23,3 1,7 — — 

Totaal  853,8 100,0 124 27.2 1 398,2 100,0 ses 231,2 
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Voor nadere inlichtlngen wende men zieh tot de 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100, bd Konrad Adenauer — L-2950 Luxemburg 
Tel.; 4379-1 — Telex 3530 bnkeu lu  
Facsimlletel.: 43 77 04 

of tot haar Kantoren elders 
Afdeling Kredietverlening Italie  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Tel.; 4719-1 — Telex 611130 bankeu i 
Facsimiletel.: 474 58 77 
Kantoor te Athene 
Ypsiiantou 13-15, GR-10675 Athene 
Tel.; 7249 811 — Telex; 22 2126 bkeu gr 
Facsimiletel.; 7249 814 
Kantoor te Lissabon 
Avenida da Liberdade, 144-156, 8° — P-1200 Lisboa  
Tel.: 32 89 89 or 32 88 48 — Telex; 15576 bn keu ρ  
Facsimiletel.; 37 04 87 
Kantoor te Londen 
68. Pall Mall — London SW1Y 5ES 
Tel.: 01-839 3351 — Telex: 919159 bankeu g 
Facsimiletel.; 930 9929 
Kantoor te Madrid 
Calle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel.: 431 13 40 — Telex; 44670 bn keu e, 
Facsimiletel.: 431 13 83 
Contactbureau te Brüssel  
Wetstraat 227 — 8-1040 Brüssel  
Tel.: 230 98 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, ES. FR. GR. IT. NL. PT) 

Jaarverslag 
vanaf 1958 
(DE, EN. FR, IT. NL, vanaf 1972 in het DA, vanaf 1980 in het GR en  
vanaf 1985 ook in het ES en PT) 

E.I.B.-Mededellngen 
periodiek 
(DA. DE, EN. ES. FR. GR. IT, NL. PT) 

De Europese Investeringsbank In 1988 
16 bIz. (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) 

Flnancteringen op grond van de derde overeenkomst van Lomé 
1986. 20 bIz. (DA. DE. EN. ES. FR. GR. IT, NL, PT) 

FInancleiingsmogellJkheden 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) 
1989; (DA, DE. EN, ES, FR, GR, IT. NL, PT) 

De Europese Investeringsbank betuigt haar dank aan de promotore van de 
projecten, die toestemming hebben gegeven voor het maken van de in dit  
verslag gebruikte foto's. 
Foto's zijn afkomstig van; omslag: aaa photo (Boutin), Parljs; blz. 32; Ghiroldi 
(1) — Communauté urbaine de Lyon (2) — Bundesland Baden-Württemberg 
(3); blz. 70; aaa photo (Naud), Parijs; blz. 96: Aérospatiale S.A. (1) — QA 
Photo, Hythe. Kant (2). 

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 Economlsche Gemeenschap. Dit Verdrag is op 1 januari 1958 van kracht geworden. Haar Statuten zijn opge- 
nomen in een aan dit Verdrag gehecht protocol. 

De leden van de Bank zijn de twaalf Lid-Staten van de Gemeenschap, die alle deelnemen in het kapitaal dat sinds 
1 januari 1986 Ecu 28,8 miljard bedraagt, waarvan Ecu 2 595,9 miljoen gestört of te störten. 

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

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 ontwlkke-
ling van d e gemeenschappelijke markt. 

Overeenkomstig artikel 20 van haar Statuten waakt de Bank ervoor „dat haar gelden op de meest rationele wijze in het 
belang van de Gemeenschap worden aangewend" en wordt een project siechts gefinancierd, indien de uitvoering 
daarvan „bijdraagt tot een verhoging van de economlsche produktlviteit in het algemeen en eveneens tot de verwe-
zenlijking van de gemeenschappelijke markt." 

« » » 

In de Gemeenschap — De Bank financiert, door verstrekking voor haar eigen rekening van langlopende kredieten of  
garanties aan ondernemingen en overheidsinstanties — direct of via financieringsinstellingen — projecten in alle 
sectoren van d e economie: 

— die bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling van regionale ontwikkelingsgebieden; 

— die van gemeenschappelijk belang zijn voor verschillende Lid-Staten of voor de Gemeenschap in haar geheel. 
alsmede investeringen die de modernisering of omschakeling van bedrijven beogen, of die nieuwe economische 
activiteiten helpen scheppen, welke nodig zijn in verband met de geleidelijke totstandkoming van een gemeen
schappelijke markt. 

In deze categorie vallen In het b ijzonder: 

— infrastructuur van communautair belang, die bijdraagt tot de Europese economische integratie (vervoers- en  
telecommunicatieprojecten) of die bijdragen tot het bereiken van communautaire doelstellingen op het gebied 
van bijvoorbeeld de milieubescherming, alsmede op het gebied van de energievoorziening, zoals de ontwikke
ling van Interne energiebronnen, rationeler energleverbruik en de diversificatie van de invoer; 

— investeringen tot modernisering of omschakeling van bedrijven, voor zover noodzakelijk in verband met het  
opvangen van structurale moeilijkheden. Investeringen die specifiek bijdragen tot de verbetering van het  
concurrentievermogen van de communautaire industrie door met name de ontwikkeling en invoering van 
nieuwe of geavanceerde technologieën ofwel investeringen die voortvloeien uit een nauwe technische en 
economische samenwerking tussen ondernemingen in verschillende Lid-Staten en zo de Europese integratie 
bevorderen. Het midden- en kleinbedrijf binnen en buiten regionale ontwikkelingsgebieden wordt specifiek 
gesteund via globale kredieten aan regionale of nationale financieringsinstellingen. 

Sinds 1979 ken t de Bank ook kredieten uit het nieuwe communautaire leningsinstrument toe voor investeringspro-
jecten. in hoofdzaak van kleine en middelgrote Industriële ondernemingen. De Bank heeft mandaat verkregen voor de  
toekenning van deze kredieten uit naam, voor rekening en voor risico van de Gemeenschap. Zij ontvangt kredietaan-
vragen, neemt deze volgens haar statutaire procedures en gebruikelijke criteria in behandeling na een beslult van de  
Commissie van de Europese Gemeenschappen of het betrokken project voor financiering in aanmerking komt, beslult 
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. 86). 

* « * 

Bülten de Gemeenschap — Volgens artikel 18 van haar Statuten kan de Bank met speciale toestemming van haar  
Raad van Gouverneurs ook kredieten buiten de Gemeenschap verlenen. Deze toestemming wordt 

— specifiek gegeven voor de financiering van bepaalde projecten van bijzonder belang voor de Gemeenschap. 
bijvoorbeeld op het gebied van de satellietcommunicatie of de energievoorziening; 

— in het kader van de overeenkomsten, protocoHen en besluiten inzake de financiële 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.G.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 begrotingsmiddeten 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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