




Επιλέξιμες επενδύσεις 

Τα δάνεια της Τράπεζας μπορούν να χορηγηθούν τόσο 
σε δημόσιους, όσο και σε ιδιωτικούς φορείς, και αφο
ρούν όλους τους τομείς της οικονομίας : 

— τα έργα υποδομής, 

— τον ενεργειακό τομέα, 

— τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και τη γεωργία. 

Οι επενδύσεις μεγάλου μεγέθους χρηματοδοτούνται με 
ατομικά δάνεια, τα οποία συνομολογούνται άμεσα ή 
μέσω ενός ενδιάμεσου χρηματοδοτικού φορέα, ενώ οι 
επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και 
τα μικρού ή μεσαίου μεγέθους έργα υποδομής ή προ
γράμματα με στόχο την ορθολογική χρήση της ενέρ
γειας ή την προστασία του περιβάλλοντος χρηματοδο
τούνται συνήθως μέσω της τεχνικής των συνολικών 
δανείων. 

Τα συνολικά δάνεια είναι, στην ουσία, όρια πιστώσεων 
που ανοίγονται σε τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτι
κούς οργανισμούς που παρεμβαίνουν σε εθνικό ή περι
φερειακό επίπεδο και οι οποίοι διαθέτουν το προϊόν 
των δανείων αυτών για τη χρηματοδότηση διαφόρων 
επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, σε συμφωνία με την Τράπεζα 
και σύμφωνα με τα κριτήρια της. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα δάνεια της Τράπεζας καλύ
πτουν μόνο ένα μέρος του κόστους των έργων, συμ
πληρώνοντας τα ίδια κεφάλαια του δανειολήπτη και 
τους πόρους που προέρχονται από άλλες πηγές χρη
ματοδότησης. Το ύψος των δανείων της δεν μπορεί 
συνήθως να υπερβαίνει το 50% του κόστους της επέν
δυσης. 

Κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων από τις 
υττηρεσίες της Τράπεζας, εξετάζεται το οικονομικό τους 
ενδιαφέρον και η βιωσιμότητά τους, καθώς επίσης η 
συνάφειά τους με τα κριτήρια παρέμβασης της Τρά
πεζας και τις κατευθύνσεις των κοινοτικών πολιτικών 
και η συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες διατάξεις σε 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ανάθεσης 
των έργων. Τέλος, εξετάζονται η οικονομική κατάσταση 
των επενδυτών, οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές και 
οι προσφερόμενες εγγυήσεις. 

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ενός επενδυπκού 
σχεδίου και ύστερα από πρόταση της Διευθύνουσας 
Επιτροπής της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση του δανείου λαμ
βάνοντας υπόψη τις γνώμες του ενδιαφερόμενου κρά
τους μέλους και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων. 

Χαρακτηριστικά των δανείων 

Διάρκεια 

Η Τράπεζα χορηγεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρό
θεσμα δάνεια, των οποίων η ακριβής διάρκεια εξαρ
τάται από τη φύση και την προβλεπόμενη διάρκεια 
ζωής των χρηματοδοτούμενων έργων. Η διάρκεια των 
δανείων της κυμαίνεται συνήθως από 7 έως 12 χρόνια 
για τις βιομηχανικές επενδύσεις, ενώ μπορεί να φτάσει 
τα 20 ή και περισσότερα χρόνια για τα έργα υποδομής. 

Νομίσματα 

Τα δάνεια εκταμιεύονται στο άρτιο, ανάλογα δε με τον 
τύπο του δανείου που έχει επιλεγεί εκταμιεύονται: 

— σε ένα μόνο νομίσμα (π.χ. στο νόμισμα ενός κρά
τους μέλους ή σε Ecu) 

— σε περισσότερα του ένος νομίσματα, με τη μορφή 
είτε τυποποιημένης δέσμης νομισμάτων, της οποίας 
η διάρκεια, η σύνθεση και το επιτόκιο είναι προκα
θορισμένα, είτε προσαρμοζόμενης δέσμης, ανάλογα 
με τα διαθέσιμα της Τράπεζας και πς προτιμήσεις 
του δανειολήπτη. 

Επιτόκια 

Χάρη στην άριστη πιστοληπτική της ικανότητα η Τρά
πεζα μπορεί να συνάπτει δάνεια με τους καλύτερους 
όρους που επικρατούν στην αγορά. Καθώς δεν επι
διώκει κέρδος, τα επιτόκια των δανείων της αντικατο
πτρίζουν το κόστος δανεισμού της. 

Τα επιτόκια μπορούν να καθοριστούν είτε κατά την 
υπογραφή της δανειακής σύμβασης είτε κατά πς ημε
ρομηνίες εκταμίευσης (σύμβαση ανοικτού επιτοκίου). 
Τα περισσότερα δάνεια που χορηγεί η Τράπεζα είναι 
σταθερού επιτοκίου. Χορηγεί ωστόσο επίσης δάνεια με 
κυμαινόμενο επιτόκιο καθώς και δάνεια με σταθερό 
επιτόκιο το οποίο μπορεί να αναθεωρηθεί στο τέλος 
μιας προκαθορισμένης περιόδου (συνήθως 4 έως 10  
χρόνια). Τα επιτόκια καθορίζονται ομοιόμορφα για όλες 
τις χώρες και τους τομείς. Εξάλλου, η Τράπεζα δεν 
παρέχει επιδοτήσεις επιτοκίου, αλλά υπάρχει η δυνα
τότητα επιδότησης των επιτοκίων της από τρίτους. 

• 
• • 

Για τις χρηματοδοτήσεις εκτός Κοινότητας εφαρμό
ζονται ειδικές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο των διάφορων 
συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας. 





Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δημιουργήθηκε με 
πι Συνθήκη της Ρώμης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας. Το καταστατικό της αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της συνθήκης αυτής. 

Αυτόνομο στα πλαίσια της Κοινότητας Νομικό Πρό
σωπο Δημόσιου Δικαίου, η Τράπεζα εχει ως μέλη τα 
δώδεκα κράτη μέλη της Κοινότητας. Τα κράτη αυτά 
έχουν αναλάβει από κοινού το κεφάλαιο της, που 
ανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 1986 σε 28,8 δισεκατ. 
Ecu, από τα οποία τα 2 595,9 εκατομμύρια έχουν κατα
βληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν. 

Ως κοινοτικό όργιχνο, η Τράπεζα προσαρμόζει διαρκώς 
τη δράση της στην εξέλιξη των κοινοτικών πολιτικών 
και στις ανάγκες των κρατών μελών, και εργάζεται υπέρ 

της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής 
της Κοινότητας και της δημιουργίας της ενιαίας ευρω
παϊκής αγοράς. 

Ως τραπεζικό ίδρυμα, συνεργάζεται στενά με πολυά
ριθμα χρηματοπιστωπκά ιδρύματα, τόσο για την 
άντληση των πόρων της από τις αγορές κεφαλαίων, 
όσο και για τη χορήγηση των δανείων της. 

Η Τ ράπεζα χορηγεί δάνεια από τους ιδίους της πόρους, 
που είναι ουσιαστικά το προϊόν του δανεισμού της, 
ενώ, έξω από την Κοινότητα, χορηγεί επίσης δάνεια 
από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των 
κρατών μελών. Επιπλέον, πραγματοποιεί χορηγήσεις 
από πόρους προερχόμενους από δάνεια που συνάπτει 
η ΕΟΚ στά πλαίσια του ΝΚΜ. 

Πεδίο δραστηριότητας 

Η Τράπεζα έχει ως κύρια αποστολή να συμβάλλει στην 
ισόρροπη ανάπτυξη της Κοινότητας μέσω της χρημα
τοδότησης επενδύσεων, τηρώντας ταυτόχρονα τους 
κανόνες μιας αυστηρής τραπεζικής διαχείρισης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της, φρον
τίζει ιδιαίτερα "ώστε τα κεφάλαιά της να χρησιμοποι
ούνται κατά τον πιο ορθολογικό τρόπο προς το συμ
φέρον της Κοινότητας". 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θέτει το άρθρο 130  
της Συνθήκης της Ρώμης και λαμβανομένης υπόψη της 
εξέλιξης των κοινοτικών πολιτικών, οι επενδύσεις στων 
οποίων τη χρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει η Τρά
πεζα πρέπει να εξυπηρετούν ένα ή περισσότερους 
από τους παρακάτω στόχους: 

- την οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων 
περιοχών, 

- τη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών και των 
τηλεπικοινωνιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

- την προστασία του περιβάλλοντος και του πλαισίου 
ζωής, καθώς και τη διατήρηση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς, 

- τη διαμόρφωση του ασπκού περιβάλλοντος, 

- την επίτευξη των κοινοτικών στόχων στον ενεργειακό 
τομέα, 

- την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 
κοινοτικής βιομηχανίας και της ολοκλήρωσής της σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, 

- την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Έξω από την Κοινότητα 

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1. εδάφιο 2 του 
καταστατικού της, η Τράπεζα μπορεί να χορηγεί, μετά 
από ειδική άδεια του Συμβουλίου των Διοικητών της, 
δάνεια για επενδυτικά σχέδια έξω από την Κοινότητα. 
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται: 

- χωριστά σε κάθε περίπτωση, για τη χρηματοδότηση 
ορισμένων επενδύσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την Κοινότητα, όπως π.χ. για τις δορυ
φορικές επικοινωνίες ή τον ενεργειακό εφοδιασμό, 

- συνολικά και μέχρις ενός ορίου που καθορίζεται κατά 
χώρα ή κατά ομάδα χωρών, στα πλαίσια συμφωνιών, 
συμβάσεων ή αποφάσεων που ρυθμίζουν τη χρηματο
δοτική συνεργασία της Κοινότητας με διάφορες τρίτες 
χώρες. 

Στη δεύτερη περίπτωση, το πεδίο δραστηριότητας της 
Τράπεζας επεκτείνεται στα κράτη της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού που έχουν υπογράψει τη 
Σύμβαση του Λομέ (κράτη ΑΚΕ), και σε 12 μεσογειακές 
χώρες (Τουρκία, Γιουγκοσλαβία. Αλγερία, Μαρόκο, 
Τυνησία, Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος, Συρία, Ισραήλ, 
Κύπρος και Μάλτα). 

Τέλος, από το 1990, η Τράπεζα επεκτείνει τη δραστη-
ριότητά της στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην 
Πολωνία και την Ουγγαρία. 
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Πρόλογος 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εισέρχεται στη δεκαετία τον '90 με καλά αποτελέσματα και με 
γερή χρηματοοικονομική βάση. Διαθέτοντας ήδη εμπεφία τριάντα χρόνων, έχει κατακτήσει μια 
τεχνογνωσία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων, σε διεθνές επίπεδο. 

Ο όγκος των χορηγήσεων της αυξήθηκε και πάλι σημαντικά το 1989, ξεπερνώντας τα 12 δισεκα
τομμύρια Ecu. Η Τράπεζα είναι ιδιαίτερα επιλεκτική όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια που χρη
ματοδοτεί και φροντίζει το καθένα από αυτά να ικανοποιεί αυστηρά κριτήρια αποδοτικότητας. Η 
δραστηριότητα της έχει ως βάση την πραγματιστική προσαρμογή στους κοινοτικούς στόχους, σπς 
ανάγκες των οικονομικών παραγόντων και στη δυναμική της αγοράς. Η δανειοληπτική της δρα
στηριότητα για την άντληση των αναγκαίων πόρων, κυρίως στις αγορές κεφαλαίων, τοποθετεί την 
Τράπεζα μεταξύ των μεγαλύτερων διεθνώς δανειοληπτών. Είναι εξάλλου ο κυριότερος δανειολή
πτης και δανειοδότης σε Ecu, ενώ επιπλέον έχει συμβάλει σημανπκά στην ανάτττυξη πολλών 
τμημάτων των αγορών κεφαλαίων. 

Για την Ευρώπη, και ιδιαίτερα για την Κοινότητα, η δεκαετία που αρχίζει εμπεριέχει κινδύνους, 
αλλά είναι ταυτόχρονα και γεμάτη ελπίδες, με την προσεχή ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και 
την προοδευτική υλοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, με το αυξανόμενο ενδια
φέρον που εκφράζουν πολλές χώρες για ενίσχυση των δεσμών τους με την Κοινότητα και με πς 
προκλήσεις που θέτουν οι πολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις στην Ανατολική Ευρώ·πη. 

Αυτές οι παγκοσμίου σημασίας εξελίξεις αφορούν άμεσα την Τράπεζα, κάτω από τη διπλή της 
ιδιότητα του κοινοτικού οργάνου και του τραπεζικού ιδρύματος. Ο ρόλος της στα πλαίσια της νέας 
Σύμβασης του Λομέ, η οποία συνήφθη με τα κράτη ΑΚΕ, η συνεργασία της με τη Διεθνή Τράπεζα 
για την προστασία του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο, η εντολή που της ανατέθηκε να συμβάλει 
στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Πολωνία και την Ουγγαρία, η συμμετοχή της στη δημι
ουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, αποτελούν πολ
λαπλά δείγματα του διεθνούς ανοίγματος της και των νέων καθηκόντων που την αναμένουν. 

Κύρια αποστολή της Τράπεζας παραμένει η συμβολή στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κοινότητας. 
Σκοπεύει επομένως να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να συμβάλει 
στην πρόοδο των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, στη δημιουργία των μεγάλων υποδομών που 
είναι αναγκαίες για τις ανταλλαγές, στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κοινο-
πκής βιομηχανίας και στην ολοκλήρωσή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ενίσχυση των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση του πλαισίου ζωής των 
ευρωπαίων πολιτών. Η δράση της αυτή είναι δυνατόν να επεκταθεί στις περιφέρειες της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Γζρμανίας, ανάλογα με τις προόδους της διαδικασίας ενοποίησης. 

Με τη δύναμη που της παρέχει η υποστήριξη των μετόχων της, που είναι τα κράτη μέλη, 
τηρώντας πάντα την αρχή της υψηλής επαγγελματικής ποιότητας και σε στενή συνεργασία με 
τους διάφορους εταίρους της, παλαιούς και νέους, η Τράπεζα είναι έτοιμη να θέσει τα πολλαττλά 
προσόντα που έχει αποκτήσει με το πέρασμα του χρόνου στην υπηρεσία των νέων προοπτικών 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Emst-Gûnter BHÖDER  

Πρόεδρος 



Οικονομικό κλίμα δραστηριότητας της Τράπεζας 

Στο σύνολο των χωρών του ODIA, το οικονομικό κλίμα 

χαρακτηρίστηκε από μια συνεχιζόμενη άνοδο, η οποία 

στηρίχθηκε κυρίως στο δυναμισμό των επενδύσεων. Η 

αύξηση της παραγωγής ανήλθε σε 3,6%, έναντι 4,4% το 

1988, ενώ ο πληθωρισμός παρέμεινε, κατά μέσο όρο, 

σε μέτρια επίπεδα (4,3%, έναντι 3,5% το 1988) (ή. 

Το ευνοϊκό αυτό οικονομικό κλίμα συνοδεύτηκε από νέα 

βελτίωση της απασχόλησης, που ωστόσο παρέμεινε 

ανεπαρκής για να επιτρέψει μια σημαντική υποχώρηση 

της ανεργίας στην Ευρώπη. 

Σε αντίθεση με αυτή την οικονομική άνοδο, η οποία 

συνεχίζεται εδώ και αρκετά χρόνια, η κατάσταση 

πολλών αναπτυσσόμενων χωρών γνώρισε νέα επιδεί

νωση. Τέλος, οι ελπιδοφόρες εξελίξεις που σημειώ

θηκαν στην Ανατολική Ευρώπη, αποτελούν μια ιστο

ρική πρόκληση μεγίστης σημασίας, ιδίως για την Κοινό

τητα. 

* • 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,9%,  

έναντι 4,4% το 1988. Η επιβράδυνση αυτή της ανά

πτυξης αντικατοπτρίζει την αποεπιτάχυνση της ιδιω

τικής κατανάλωσης και των επενδύσεων των επιχειρή

σεων, ύστερα από τα περιοριστικά μέτρα νομισματικής 

πολιτικής που εφαρμόστηκαν κατά το 1988 και τις 

αρχές του 1989. Ο πληθωρισμός, ύστερα από μια 

έντονη άνοδο στις αρχές του χρόνου, υποχώρησε και 

διαμορφώθηκε στο 4,4%, ενώ οι εξαγωγές, διατηρώντας 

το δυναμισμό τους ( + 11,1%), συνέβαλαν στη μείωση 

του εμπορικού ελλείμματος και του ελλείμματος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (1,8% του ΑΕΠ, 

έναντι 2,4% το 1988, για καθένα από τα δύο ισοζύγια). 

Το κόστος εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους και το 

έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού παρα

μένουν σε υψηλά επίπεδα. 

Στην Ιαττωνία, η οικονομική μεγέθυνση υπήρξε και 

πάλι έντονη, χωρίς ωστόσο να φθάσει στα επίπεδα του 

1988. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,9% (έναντι 5,8% το 1988).  

Η αύξηση της εσωτερικής ζήτησης (5,6%) στηρίχθηκε 

στο συνεχιζόμενο υψηλό ρυθμό ανόδου των επενδύ

σεων (10,6%, έναντι 13,6% το 1988), ενώ η υποτίμηση 

του γιεν είχε σαν αποτέλεσμα την τόνωση των εξα

γωγών, οι οποίες αυξήθηκαν και πάλι, με βραδύτερο 

ωστόσο ρυθμό από ό,τι οι εισαγωγές. Εξάλλου, λόγω 

της αύξησης της τιμής των εισαγωγών έναντι των εξα

γωγών, επήλθε νέα υποχώρηση του εμπορικού πλεο

νάσματος — το οποίο εντούτοις παραμένει πολύ 

Εξέλιξη του ΑΕΠ (1980 » 100) 

(1) Τσ στατιστικά στοιχεία για τα μακροοικονομικό μεγεθη που υπάρχουν 

σ'αυτό το κεφάλαιο έχουν ληφθεί από τον προϋπολογισμό 1989-90, που 
έχει δημοσιεύσει η Επιτροπή, και από την έκδοση Economic outlook του 

ΟΟΣΑ. Τα στοιχεία αυτά αναθεωρήθηκαν σης αρχές του 1990, αλλά παρα
μένουν ακόμη προσωρινά. Τα ποσοστά αύξησης των διαφόρων οικονο

μικών μεγεθών εκφράζονται κατ'όγκο και ο πληθωρισμός έχει υπολογι

στεί με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή. Οι χρησιμοποιούμενες συντο

μογραφίες επεξηγούνται στη σελ. 111. 

Εξέλιξη των ΑΕΠΚ (1980 - 100) 

1983 1985 

Εμπορικά ισοζύγια fob/fob 
(σε δισεκατ. δολάρια) 

-150 -

1981 1983 1985 1987 
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Οικονομικό κλίμα δραστηριότητας της Τράπεζας 

υψηλό (2,8% του ΑΕΠ, έναντι 3,4% το 1988) — καθώς και 
του "Πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ
λαγών (2% του ΑΕΠ έναντι 2,8% το 1988). Ο πληθωρι
σμός, ο οποίος ήταν μηδενικός το 1988, ανήλθε στο 2%. 

• 
• • 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας, η οικονομική δραστη
ριότητα παρέμεινε έντονη, με ποσοστό αύξησης του 
ΑΕΠ (3,4%) ελαφρά χαμηλότερο από εκείνο του 1988  
(3.8%). 

Η αύξηση της εσωτερικής ζήτησης εκτιμάται σε 3,6%  
(υποχώρηση κατά 1% έναντι του 1988). Η άνοδος των 
επενδύσεων ήταν και πάλι σημαντική (6,7%, έναντι 8,4%  
το 1988 και 4,6% το 1987) και. για τέταρτο κατά σειρά 
χρόνο, υψηλότερη από εκείνη του ΑΕΠ. 

Ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ 

• ΐ987 ^1988 

Βέλ. Δβν. Γερμ. Ελλ. Ion. Γαλ. Ιρλ H. Λουξ Κ Πορτ Ην.β ΕΟΚ 
Χώρ. 

Μεταβολή του ΑΕΠ, των ΑΕΠΚ 
και της αττασχόλησης έναντι του "προηγούμενου 

χρόνου και ποσοστό ανεργίας 

Ο έντονος ρυθμός ανόδου των επενδύσεων των επιχει
ρήσεων και, ειδικότερα, των επενδύσεων με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε μια ευρωπαϊκή 
αγορά διευρυμένη και ανοικτή στο διεθνή αντα
γωνισμό, επιτεύχθηκε χάρη στη συνεχιζόμενη βελτίωση 
των οικονομικών των επιχειρήσεων. Η βελτίωση αυτή 
κατέστη δυνατή, μέσα σ'ένα κλίμα σχετικά ελεγχόμενου 
πληθωρισμού, χάρη κυρίως στις συγκρατήμενες αυξή
σεις των μισθών σε σχέση με την αύξηση της παραγω
γικότητας. 

Ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο σημείωσαν οι επενδύσεις 
στον τομέα των κεφαλαιουχικών αγαθών, με ρυθμό 
ανόδου 8,9% το 1989. Το σωρευτικό ποσοστό ανόδου 
τους μέσα στην τελευταία τριετία διαμορφώνεται έτσι 
γύρω στο 30%. Οι χώρες οι οποίες είχαν να επιδείξουν 
ρυθμούς υψηλότερους από το μέσο όρο ήσαν το 
Βέλγιο (16%), η Γερμανία (9,1%), η Ιρλανδία (12,5%), η 
Ισπανία (11,5%), η Πορτογαλία (11%) και το Ηνωμένο 
Βασίλειο (12%). Στις τρεις τελευταίες χώρες, ωστόσο, οι 
επιδόσεις παρουσιάζουν μια επιβράδυνση σε σχέση με 
τον προηγούμενο χρόνο. 

Η απασχόληση εξακολούθησε να βελτιώνεται ( + 1,5%).  
Σε απόλυτους αριθμούς, το 1989 δημιουργήθηκαν 
περίπου 3 250 000 νέες θέσεις απασχόλησης, έναντι 
2 000 000 το 1988. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας παρα
μένει υψηλό (9%, έναντι 10% το 1988), επηρεαζόμενο 
από την αύξηση των παραγωγικών ηλικιών και την εξέ
λιξη του ποσοστού συμμετοχής τους στην αγορά εργα
σίας. 

Κατά τη διάρκεια του 1988 και του πρώτου εξαμήνου 
του 1989, η αναζωττύρωση των πληθωριστικών πιέ
σεων διεθνώς, η ανατίμηση του δολαρίου και η αύξηση 
των τιμών πετρελαίου επέφεραν μια επιτάχυνση του 
πληθωρισμού στην Κοινότητα. Στη συνέχεια, η σταθε
ροποίηση των τιμών αυτών και η κάμψη της τιμής του 
δολαρίου, παράλληλα με μια σχετική υποχώρηση της 
ζήτησης και με τα αντιπληθωριστικά μέτρα που υιοθέ
τησαν πολλές χώρες, επέτρεψαν τον περιορισμό του 
μέσου ποσοστού πληθωρισμού στο επίπεδο του 4,8%  
(3.6% το 1988). 

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες στην Κοινότητα αυξή
θηκαν ταχύτερα από τις εξαγωγές, με αποτέλεσμα μια 
σχεδόν εξισορροπητική μείωση του πλεονάσματος του 
εμπορικού ισοζυγίου (0,2% του ΑΕΠ) και του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών (0,1% του ΑΕΠ). Από την άλλη, 
οι ανισορροπίες στις τρέχουσες συναλλαγές μεταξύ 
κρατών μελών επιδεινώθηκαν εκ νέου. 

Οι πολιτικές ανακατατάξεις του τέλους του 1989 στις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώττης, επέρχονται σε μια 
στιγμή που η οικονομική κατάσταση των χωρών αυτών 
είναι ευαίσθητη, συχνά πολύ δύσκολη, τόσο σε συγκυ
ριακό επίπεδο (εξωτερικό χρέος, πληθωρισμός), όσο 
και σε διαρθρωτικό (έλλειψη υποδομών των μετα-
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φορών και των τηλεττικοινωνιών, μεγάλη καθυστέρηση 

σης τεχνικές βιομηχανικής ττσραγωγης, αττοδιοργά-

νωση των υττηρεσιών διανομής, υποβαθμισμένο περι

βάλλον). Οι χώρες αυτές, οι οποίες έχουν εκδηλώσει 

την πρόθεσή τους να προσανατολιστούν προς συστή

ματα οικονομίας της αγοράς, διαθέτουν συχνά ένα 

πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες, η υποστήριξη από μέρους των δυτικών 

χωρών μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην επιτυχία 

των επιδιωκόμενων μεταρρυθμίσεων. 

Σε πολλά από τα κράτη της Αφρικής, ύστερα από μια 

σειρά ετών οπισθοχώρησης, η εφαρμογή προγραμ-

Τιμές καταναλιοτή 

-h. — ΑβΜξ, Κ. Χ _ηο0. Ην,Β ΕΟΚ 

Σχέση ισθζυγίο>ν τρεχουσών συναλλαγών — ΑΕΠ 

Ην. Β- Ε λΧ IffiT. rioÌn. ÂL. i. ri. βύί idi Γ 

μάτων οικονομικών μεταρρυθμίσεων επέτρεψε μια σχε

τική βελτίωση της κατάστασης. Ωστόσο, οι τιμές 

πολλών αγροτικών προϊόντων βάσης παρέμειναν συμ

πιεσμένες στη διεθνή αγορά το 1989. Τα χαμηλά έσοδα 

σε συνάλλαγμα, σε συνδυασμό με το μόνιμο πρόβλημα 

του χρέους και τη μείωση των καθαρών μεταφορών 

κεφαλαίων, είχαν σαν αποτέλεσμα μια διαρκή έλλειψη 

πόρων για τις επενδύσεις. Παράλληλα, λόγω της δημο

γραφικής πίεσης, το κατά κεφαλήν εισόδημα υποχώ
ρησε κατά 0,3% (- 0,7% το 1988), παρά την αύξηση του 

ΑΕΠ κατά 2,9%. Αντίθετα, πολλά μικρά κράτη της 

Καραϊβικής και του Εφηνικοΰ και ιδίως εκείνα στα 

οποία ο τουρισμός παίζει σημαντικό ρόλο, σημείωσαν 

νέες προόδους στον οικονομικό τομέα κατά το 1989. 

Στις μεσογειακές χώρες, η οικονομική ανάπτυξη δεν 

παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση σε σχέση με το 

1988. Οι μεταρρυθμίσεις με στόχο την ανάπτυξη των 

μηχανισμών της αγοράς εξακολούθησαν να προω

θούνται, κυρίως στο Μαρόκο και την Τυνησία, ενώ σε 

άλλες χώρες προσέκρουσαν σε διοικητικά ή οικονομικά 

εμπόδια, όπως στην Αίγυπτο, ή προκάλεσαν σοβαρές 

κοινωνικές αναταραχές (Αλγερία, Ιορδανία). Τέλος, 

στην Τουρκία και κυρίως στη Γιουγκοσλαβία, τα πολύ 

υψηλά ποσοστά πληθωρισμού αποτέλεσαν καθορι

στικό εμπόδιο για μια ικανοποιηπκή λειτουργία της 

οικονομίας. 

Εξέλιξη των τιμών ορισμένων πρώτων υλών 

$/τύννο (σε τιμές 1985) 

4000. .40 
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H Τράπεζα και το κοινοτικό πλαίσιο 

Το 1989 σημαδευπ^κε από σημ(χντικά γεγονότα, τόσο 

για την Κοινότητα, όσο και για το διεθνή της περίγυρο. 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας, υιοθετήθηκαν διάφορα 

μέτρα που αφορούν την ενίσχυση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής, την υλοποίηση της ενιαίας εσωτε

ρικής αγοράς και τη θέση σε εφαρμογή, την 1η Ιουλίου 

1990, του πρώτου σταδίου της Οικονομικής και Νομι

σματικής Ένωσης. 

Μέσα σε αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η 

Τράπεζα εξακολούθησε να θέτει πς ικανότητές της στην 

υττηρεσία της οικοδόμησης της Ευρώπης, προσαρμό

ζοντας ή προετοιμάζοντας ανάλογα τη δράση της. Το 

1989, οι χορηγήσεις της στο εσωτερικό της Κοινότητας 

σημείωσαν νέα αύξηση, φθάνοντας στα 11634.2 εκα

τομμύρια έναντι 9 474,8 εκατομμυρίων το 1988 ('). 

Παράλληλα, η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με 

τα κράτη ΑΚΕ για την υπογραφή της τέταρτης Σύμ

βασης του Λομέ και η απόφαση για οικονομική ενί

σχυση των χωρών της Ανατολικής Ευρώ·πης οι οποίες 

έχουν εισέλθει σε μια φάση εκδημοκραπσμού, φανερώ

νουν τη διάθεση της Κοινότητας και των κρατών μελών 

της για άνοιγμα στο διεθνή χώρο. 

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης των διαρθρωπκών 

ταμείων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας, συνεχίστηκε 

(1) Η Τράιτεζο χρησιμοποιεί coç λογιστική μονάδα το Ecu. Εάν δεν 
υπάρχει αντίθετη ένδειξη, όλα τα αναφερόμενα στην έκθεση ποσά εκφρά
ζονται σε Ecu. 

Η Τράπεζα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

Δάναα στην Πολωνία και την Ουγγοφία 

Στις 9 Οκτωβρίου 1989, το Συμβούλιο των Ευρωττοϊκών Κοινο
τήτων ζήτησε από την Τράπεζα να κινήσει τις απαραίτητες 
διαδικασίες για τη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τα συνήθη 
χρηματοδοτικά της κριτήρια, επενδυτικών σχεδίων στην 
Πολωνία και την Ουγγαρία. Το αίπιμα αυτό υποβλήθηκε σε 
συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου, 
για τη θέση σε εφαρμογή ενός προγράμματος κοινοτικής 
βοήθειας με στόχο την υποστήριξη της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας στις προσπάθειές τους να εγκαθιδρύσουν μια 
οικονομία της αγοράς. 

Σπς 29 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο των Διοικητών της Τράπεζας 
αποφάσισε να επιτρέψει τη χορήγηση δανείων, μέχρι συνο
λικού ποσού ενός δισεκατομμυρίου, για τη χρηματοδότηση 
επενδυτικών σχεδίων στις δύο χώρες. Η απόφαση αυτή 
ελήφθη σύμφωνα με το άρθρο 18 του κστασταπκού της Τρά
πεζας, δυνάμει του οποίου το Συμβούλιο των Διοικητών 
μπορεί, αποφασίζοντας ομόφωνα ύστερο από πρόταση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, να εξουσιοδοτήσει την Τράπεζα να 
χορηγήσει δάνεια για σχέδια επενδύσεων που πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν εκτός της Κοινότητας. Το Συμβούλιο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε εξάλλου, στις 12  
Φεβρουαρίου 1990, την παροχή πλήρους εγγύησης από τον 
γενικό προϋπολογισμό των Κοινοτήτων για τα δάνεια που θα 
χορηγήσει η Τράπεζα στις δύο χώρες. 

Οι επαφές που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί με το Διεθνές 
Νομισμαπκό Ταμείο, τη Διεθνή Τράπεζα και την Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναμένεται να επιτρέψουν μια 
ταχεία έναρξη των πρώτων παρεμβάσεων στον τομέα των 
υποδομών, με τη χρηματοδότηση συντονισμένων προγραμ
μάτων που ανταποκρίνονται σης δεσμεύσεις πς οποίες οι 
χώρες αυτές έχουν αναλάβει έναντι του ΔΝΤ. Τα πρώτο αυτά 
έργα θα ανήκουν στους τομείς προτεραιότητας (μεταφορές, 
ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και περιβάλλον), των οποίων η 

ανασυγκρότηση ή ο εκσυγχρονισμός συνιστούν αναγκαίες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ανταγωνισηκής βιομη
χανίας. 

Παράλληλα, η Τράπεζα προβαίνει στον εντοπισμό άλλων 
επενδυπκών σχεδίων, στο βιομηχανικό τομέα. Επιθυμία της 
είναι να προσφέρει την ενίσχυση της σε επενδύσεις πραγμα
τοποιούμενες από κοινού με κοινοπκές επιχειρήσεις, οι 
οποίες θα μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην 
προσαρμογή της βιομηχανίας των χωρών αυτών σπς συν
θήκες μιας οικονομίας της αγοράς. 

Συμμετοχή στη δημιουργία της ΕΤΑΑ 

Σύμφωνα με τη συναίνεση που επιτεύχθηκε τον Απρίλιο 1990  
σχετικά με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την 
Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), η Ευρωπαϊκή Τρά
πεζα Επενδύσεων προβλέπεται να αποτελέσει, όπως και η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ιδρυτικό μέλος της ΕΤΑΑ. 
να συμμετάσχει κατά 3% στο κεφάλαιό της και να διορίζει ένα 
τακπκό και ένα αναπληρωμαπκό μέλος του Διοικηπκού Συμ
βουλίου της, Επιπλέον, προβλέπεται η παροχή ειδικής 
βοήθειας από την Τράπεζα κατά την εναρκτήρια φάση της 
ΕΤΑΑ. Η ι δρυπκή συνθήκη θα πρέπει να κυρωθεί από τα συμ
μετέχοντα κράτη, ενώ η συμμετοχή της Τράπεζας θα αποτε
λέσει αντικείμενο απόφασης του Συμβουλίου των Διοικητών 
της. 

Παρεμβάσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας 

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που διατύπωσε το Συμβούλιο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με βάση ης κατευθύνσεις του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Δουβλίνο. 28 Απριλίου), η Τράπεζα 
θα κληθεί να χρηματοδοτήσει, σύμφωνα με τα συνήθη της 
κριτήρια, επενδύσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, 
αφού πραγματοποιηθεί η οικονομική και νομισμαπκή ένωση 
με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 
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καθ'όλη τη διάρκεια του 1989. Η Τράπεζα συμμετείχε 

πλήρως στη διαδικασία αυτή και, ιδίως, στην επεξερ

γασία των κοινοτικών πλαισίων στήριξης-ΚΠΣ (6λ. 

παρακάτω ένθετο). Εξακολουθώντας πάντα να χρημα

τοδοτεί άλλα επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη των ενισχυόμενων περιοχών, θα συμμετά

σχει παράλληλα, σύμφωνα με τις δικές της μεθόδους, 

στη συγχρηματοδότηση των έργων που θα επιλέγονται 

στα πλαίσια των ΚΠΣ. Οι στόχοι που επιδιώκονται μέσα 

από την αναμόρφωση των ταμείων αποτελούν προέ-

Η Τράττεζα και η αναμόρφωση των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων 

Η προβλεπόμενη από την Ενιαία Πράξη (άρθρο 130Δ) ανα
μόρφωση των διαρθρωτικών ταμείων, με στόχο την ενίσχυση 
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας, 
άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1989. 

Η Τράπεζα κλήθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο και το 
Συμβούλιο των Διοικητών της να συμμετάσχει, σύμφωνα με 
τις δικές της διαδικασίες, στην εφαρμογή αυτής της μεταρ
ρύθμισης. Στη βάση αυτή, διεύρυνε τη συνεργασία της με την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη και συνέβαλε στην προπαρα
σκευή και την υλοποίηση των διαφόρων προβλεπόμενων 
φάσεων. 

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης των διαρθρωτικών ταμείων 
περιλαμβάνει τέσσερεις διαδοχικές φάσεις: 

- οι προοπτικές ανάπτυξης των ενδιαφερόμενων περιοχών 
και οι συνακόλουθες ανάγκες εκφράζονται σε πολυετή 
σχέδια (τριετή έως πενταετή, ανάλογα με τους στόχους). 

- με βάση αυτά τα σχέδια, η Επιτροπή καθορίζει τους άξονες 
προτεραιότητας μέσα στα Κοινοτικά Πλαίσιο Στήριξης 
(ΚΠΣ), τα οποία καταρτίζονται σε στενή συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ή τις αρμόδιες αρχές καθώς και 

με την Τράπεζα, 

- η εφαρμογή αυτών των κοινοτικών πλαισίων στήριξης 
γίνεται με βάση ορισμένες κατάλληλες διαδικασίες και, ειδι
κότερα, μέσω της συγχρηματοδότησης πολυετών λει
τουργικών προγραμμάτων ή ειδικών σχεδίων. Όταν οι 
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δάνεια και επιχορηγήσεις, οι 
δύο αυτές μορφές ενισχύσεων πρέπει να συνδυάζονται 
κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται τα πολλαπλασια
στικά αποτελέσματα των χρησιμοποιούμενων πόρων του 
προϋπολογισμού, 

- τέλος, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και οι επιλεγείσες 
ενέργειες αποτελούν το ανπκείμενο παρακολούθησης και 
αξιολόγησης από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με 
συμμετοχή της Τράπεζας. 

Οι γενικές κατευθύνσεις του προϋπολογισμού για την 
περίοδο 1989-1993 εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 11  
Οκτωβρίου 1989. Κατανεμήθηκαν έτσι, κατά στόχο προτεραιό
τητας. επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 60,3 δισεκατομμυ
ρίων, από τα οποία 48,3 δισεκατομμύρια αφορούν τους στό
χους 1, 2 και 5β, για τους οποίους προβλέπονται παρεμβά
σεις της Τράπεζας. Η κατανομή έχει ως εξής: 

- 38,3 δισεκατομμύρια για το στόχο αριθ. 1 (36,2 δισεκατομ
μύρια για τα ΚΠΣ και 2,1 δισεκατομμύρια για κοινοτικές 
πρωτοβουλίες), ο οποίος αφορά την ανάπτυξη και διαρ
θρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων 

περιφερειών. 

- 7,2 δισεκατομμύρια για το στόχο αριθ. 2, που αφορά την 
μετατροπή των περιφερειών που πλήττονται σοβαρά από 
τη βιομηχανική παρακμή, 

- 7,4 δισεκατομμύρια για τους στόχους αριθ. 3 και 4, που 
αφορούν την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διάρ
κειας και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των 
νέων, 

- 3.4 δισεκατομμύρια για το στόχο αριθ. 5α, που αφορά την 
προσαρμογή των γεωργικών διαρθρώσεων παραγωγής, 
μεταποίησης και εμπορίας, 

- 2,8 δισεκατομμύρια για το στόχο αριθ. 5β, που αφορά την 
προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, 

- 1,2 δισεκατομμύρια για μεταβατικά μέτρο και καινοτόμες 
ενέργειες. 

Μετά την υποβολή των πολυετών σχεδίων από τις αρμόδιες 
αρχές, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη καθώς 
και με την Τράπεζα, καθόρισε, σης 31 Οκτωβρίου, τα ΚΠΣ για 

τις περιοχές που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 και, στις 20  

Δεκεμβρίου, για τις περιοχές που υπάγονται στο στόχο 
αριθ. 2. Η Επιτροττή καθόρισε εξάλλου τα ΚΠΣ για τους στό
χους αριθ. 3 και 4, όπου δεν υπάρχει συμμετοχή της Τρά-

πεζας-

Οι επενδύσεις τις οποίες αφορούν αυτές οι παρεμβάσεις είναι 
σημαντικές, εφόσον οι συνολικές δαπάνες που προβλέπονται 
στα ΚΠΣ υπερβαίνουν τα 80 δισεκατομμύρια για το στόχο 
αριθ. 1 και για την περίοδο 1989-1993, και φτάνουν σχεδόν τα 
8 δισεκατομμύρια για το στόχο αριθ. 2 και για την περίοδο 
1989-1991. Ας σημειωθεί ωστόσο ότι τα ΚΠΣ δεν αφορούν 
συχνά παρά ένα τμήμα των προγραμμάτων ανάπτυξης ή 
αναπροσανατολισμού των ενδιαφερόμενων περιοχών. 

Η Τράπεζα έχει τονίσει την επιθυμία της να συμμετάσχει 
ενεργά στην υλοποίηση των ΚΠΣ. Τα οριστικά ύψη των 
δανείων θα καθοριστούν κατά την φάση της εφαρμογής των 
ΚΠΣ, σε συνάρτηση με τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβλη
θούν και με τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, σε συμφωνία 
με τις αρμόδιες τοπικές αρχές και ύστερα από έγκριση των 
οργάνων της Τράπεζας. Η Τράπεζα, εξάλλου, θα εξετάσει, 
σύμφωνα με τα συνήθη της κριτήρια, αιτήσεις χρηματοδό
τησης επενδύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην ανά
πτυξη των ενισχυόμενων περιοχών, αλλά που δεν εντάσ
σονται στα ΚΠΣ. Όσον αφορά το στόχο αριθ. 2, δεδομένων 
των μέτρων που αποφασίστηκαν και των περιορισμένων 
ποσών που προβλέπονται σε κάθε ΚΠΣ, μπορεί να αναμέ
νεται ότι τα συνολικά δάνεια θα είναι μια βασική συνιστώσα 
των παρεμβάσεων της Τράπεζας. 
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κταση της αδιάλειπτης δράσης της Τράπεζας υπέρ της 
περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία αντικατοπτρίζεται 
στη νέα αύξηση, κατά 43% περίπου, των χορηγήσεών 
της στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές (έναντι 30% το 
1988). Οι χορηγήσεις αυτές αντιπροσώπευαν το 1989  

περισσότερο από το 64% του συνόλου της δραστηριό
τητας της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

Παράλληλα, η Τράπεζα συνέχισε τις παρεμβάσεις της 
στα πλαίσια των ολοκληρωμένων μεσογειακών προ
γραμμάτων και του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης 
της πορτογαλικής βιομηχανίας, ενώ συνέβαλε επίσης 
στην ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από 
τους σεισμούς του 1986 στην Καλαμάτα, με δάνεια από 
τους ιδίους της πόρους, τα οποία χορηγήθηκαν με επι
δότηση επιτοκίου σε βάρος του γενικού προϋπολογι
σμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L-309 της 
15. 11.1988). 

Η συνεχιζόμενη έντονη άνοδος των επενδύσεων των 
επιχειρήσεων και οι συγκεντρώσεις που πραγματοποι
ήθηκαν, φανερώνουν τη θέληση των επιχειρήσεων να 
προετοιμαστούν για την ενιαία αγορά, και τη θέση σε 
εφαρμογή των μέτρων που έχουν προβλεφθεί από την 
Κοινότητα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η Τράπεζα υποστήριξε αυτή τη διαδικασία, αυξάνοντας 
αισθητά τις χορηγήσεις της στο βιομηχανικό τομέα, 
ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση της διεθνούς αντα
γωνιστικότητας της κοινοτικής βιομηχανίας και στην 
ολοκλήρωσή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι σχετικές 
παρεμβάσεις της πραγματοποιήθηκαν με βάση πάντα 
τις παραδοσιακές ποιοτικές της απαιτήσεις και σε 
συνεργασία με άλλους χρηματοδοτικούς εταίρους. 

Όσον αφορά ειδικότερα τις επενδύσεις των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων, η Τράπεζα εξακολούθησε να τους 
παρέχει την ενίσχυσή της, τόσο στις περιοχές κινήτρων, 
όσο και έξω από τις περιοχές αυτές. Στη δεύτερη περί
πτωση, πραγματοποίησε χορηγήσεις από πόρους του 
ΝΚΜ, αλλά και, με αυξανόμενο ρυθμό, από τους ιδίους 
της πόρους, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνέχεια 
της κοινοτικής δράσης υπέρ των MME, σύμφωνα με τις 
σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου των Διοικητών της 
(Φεβρουάριος 1987) και του Διοικητικού της Συμβουλίου 
(Δεκέμβριος 1988). 

* * * 

Ουσιώδης παράγοντας για τη βελτίωση της ανταγωνι
στικότητας της βιομηχανίας, όπως και για την περιφε
ρειακή ανάπτυξη, είναι η ύπαρξη ενός δικτύου υπο
δομών επικοινωνίας το οποίο να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της μεγάλης ενιαίας αγοράς. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε για μια ακόμη φορά τη 
σημασία της ανάπτυξης και της διασύνδεσης των διευ

ρωπαϊκών δικτύων, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιφε
ρειακές καταστάσεις, στο πλαίσιο της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής. 

Η Τράπεζα έχει εντείνει τη συμβολή της στην κατα
σκευή οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων και στην 
ανάπτυξη των εναέριων μεταφορών. Τα δάνειά της 
στον τομέα των μεγάλων υποδομών κοινοτικού ενδια
φέροντος σημείωσαν μεγάλη αύξηση κατά τα τελευταία 
χρόνια, φθάνοντας στα 2 677 εκατομμύρια το 1989 (βλ. 
ένθετο σελ. 24). 

* * * 

Στα πλαίσια της δράσης της υπέρ της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος και του πλαισίου ζωής, η Τράπεζα 
αύξησε τις χορηγήσεις της για επενδύσεις που συμβάλ
λουν στην πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης, σύμ
φωνα με τους στόχους που θέτει η Ενιαία Πράξη 
(άρθρο 130 Π). Παράλληλα με τις παρεμβάσεις της για 
την εξασφάλιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και 
του νερού και την προστασία της φύσης, αύξησε τις 
χορηγήσεις της με στόχο την καλύτερη διαχείριση των 
αποβλήτων και τη βελτίωση του αστικού περιβάλ
λοντος. 

Εξάλλου, κατά το 1989, η Τράπεζα συνέχισε και ενέτεινε 
τη συνεργασία της με τη Διεθνή Τράπεζα στα πλαίσια 
του Προγράμματος για το Περιβάλλον στη Μεσόγειο, το 
οποίο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των δύο οργανι
σμών (βλ. ένθετο σελ. 16). Υλοποιούμενη σε συνερ
γασία με την Επιτροπή και με τις ενδιαφερόμενες 
χώρες, η πρωτοβουλία αυτή ανταποκρίνεται στις ευχές 
που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο 
επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά τη θέληση της Κοινό
τητας και των κρατών μελών να παίξουν ένα μεγαλύ
τερο ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών στρατηγικών 
ενάντια στους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον. 
Δείγμα της θέλησης αυτής αποτελεί η απόφαση που 
ελήφθη στο τέλος του χρόνου για τη δημιουργία, από 
το 1990, μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, 
κοινοτικού οργανισμού ανοικτού σε τρίτες χώρες. 
Εξάλλου, η θέσπιση του προγράμματος ENVIREG,  
που έχει ως στόχο την υποστήριξη των επενδύσεων 
προς όφελος του περιβάλλοντος στις λιγότερο ανε
πτυγμένες περιοχές, καθώς και η προβλεπόμενη 
θέσπιση του προγράμματος MEDSPA, που αφορά 
παρεμβάσεις στην περιοχή της Μεσογείου, θα συμβά
λουν επίσης αισθητά στην ενίσχυση της κοινοτικής 
δράσης στον τομέα αυτό. 

• * * 
Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, εν αναμονή της 
επέκτασης, από το 1993, του κοινοτικού καθεστώτος 
συμβάσεων δημοσίων έργων και κρατικών προμηθειών 
στους τομείς της ενέργειας, του νερού, των μεταφορών 
και των τηλεπικοινωνιών, η Κοινότητα έχει υιοθετήσει 
διάφορα μέτρα προσαρμογής των διαδικασιών. Η Τρά-
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πεζα, από μιέρους π^ς, εξακολουθεί πάντα να προ

τρέπει τους επενδυπκούς φορείς των σχεδίων που της 

υποβάλλονται, να βελτιώνουν τις διαδικασίες ανάθεσης 

των έργων, προσπαθώντας έτσι να προωθήσει το 

άνοιγμα των αγορών, σύμφωνα με τις συστάσεις του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, τις οποίες υιοθέτησε το 

Συμβούλιο των Διοικητών της τον Ιούνιο 1984. 

Κατά τα 10 χρόνια της λειτουργίας του, το ευρωπαϊκό 

νομισματικό σύστημα συνέβαλε σημαντικά στη σταθε

ροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομι

σμάτων που συμμετέχουν σ'αυτό. Τον Ιούνιο 1989  

εισήχθη στο μηχανισμό συναλλάγματος η πεσέτα, ενώ 

τον Ιανουάριο 1990 η ιταλική λιρέτα συμπεριελήφθη 

στο σύστημα περιορισμένης διακύμανσης των ισοτι

μιών. 

Εξάλλου, κατά το 1989, η πεσέτα και το εσκούδο συ-

μπεριελήφθησαν στη σύνθεση του Ecu, του οποίου η 

αγορά γνώρισε το χρόνο αυτό έντονη ανάπτυξη, σε 

όλα τα τμήματά της. Οι εκδόσεις ομολόγων σε Ecu στη 

διεθνή αγορά ξεπέρασαν σε συνολικό ύψος τα 11 δισε-

Προστασία του περιβάλλοντος της Μεσογείου 

Η περιοχή της Μεσογείου διαθέτει μια σπάνια φυιηκή και 
πολιτιστική κληρονομιά. Το περιβάλλον της, ωστόσο, προ
σβάλλεται πολλαπλά από πιν ανθρώπινη δραστηριότητα, με 
καταστροφικά αποτελέσματα που είναι ήδη ορατά και που 
συνιστούν κακή υποθήκη για το μέλλον. Οι πιέσεις στο περι
βάλλον είναι εντονότερες στα βόρεια παράλια της Μεσογείου, 
που συγκεντρώνουν πς περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες. 
Στην περιοχή αυτή εφαρμόζονται εδώ και αρκετά χρόνια 
διορθωτικές πολιτικές, οι οποίες τείνουν σήμερα να επεκτα
θούν. Αλλά και τα νόπα και ανατολικά παράλια προσβάλ
λονται όλο και περισσότερο, λόγω της ταχείας δημογραφικής 
αύξησης στις παράκτιες χώρες και της συγκέντρωσης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων κατά μήκος των ακτών. Οι διαρ
κείς και αυξανόμενες αυτές πιέσεις στο περιβάλλον, όχι μόνο 
επηρρεάζουν βραχυπρόθεσμα τις συνθήκες ζωής του πληθυ

σμού, αλλά και υπονομεύουν μακροπρόθεσμα τις δυνατό
τητες ανάπτυξης, καθώς αυξάνουν τη σπανιότητα και το 
κόστος των βασικών φυσικών πόρων — όπως το νερό και η 
αρώσιμη γη — ή, ακόμα, μειώνουν το τουριστικό ενδιαφέρον 
της περιοχής. Επιπλέον, αποτελούν πηγή επικίνδυνων διε
θνών ανισορροπιών. Η έννοια της "διαρκούς ανάπτυξης", η 

οποία συμβαδίζει μακροπρόθεσμα με τη διατήρηση ενός μη 
υποβαθμισμένου περιβάλλοντος, είναι πρωταρχικής σημα

σίας για το σύνολο της μεσογειακής λεκάνης. 

* * « 

Οι ενδιαφερόμενες χώρες έχουν συνειδητοποιήσει εδώ και 

αρκετά χρόνια αυτές τις απειλές και την αναγκαιότητα μιας 
κοινής δράσης. Οι διεθνείς οργανισμοί έχουν παίξει σημαντικό 
ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση — ιδιαίτερα το Πρόγραμφα 
των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, με την επεξεργασία 
και την υπογραφή της Σύμβασης της Βαρκελώνης (1975) και 
της δήλωσης της Γένουας (1985). καθώς και με την εφαρμογή 
του Σχεδίου Δράσης για τη Μεσόγειο, από το 1975. Η Επι-
τροττή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει επίσης αναλάβει 

πολλές πρωτοβουλίες (βλ. σελ. 15), και έχει καταστήσει την 
προστασία του περιβάλλοντος ένα από τους βασικούς άξονες 
της πολιτικής της προσέγγισης στην περιοχή. 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί παραδοσιακά ένα 
από τους κυριότερους στόχους της Τράπεζας (βλ. σελ. 25).  

Στην περιοχή της Μεσογείου, έχει χορηγήσει γι'αυτό το 
σκοπό, μέσα στην τελευταία δεκαετία, δάνεια συνολικού 

ύψους 3 057,1 εκατομμυρίων, από τα οποία 2 940,1 εκατομ
μύρια στα κράτη μέλη και 117 εκατομμύρια σε συνδεδεμιένες 
χώρες (βλ, χάρτη σελ. 17). Όσον αφορά πς τελευταίες αυτές 
χώρες, στα πλαίσια των ισχυόντων πρωτοκόλλων δίδεται ιδι
αίτερη προτεραιότητα στη χρηματοδότηση σχεπκών επενδυ-
πκών σχεδίων. Πολλά έργα με στόχο την προστασία του περι
βάλλοντος βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Η εξέλιξη 
αυτή αντικατοπτρίζει τη διαρκώς αυξανόμενη αναγνώριση του 
περιβάλλοντος ως ουσιώδους συνιστώσας της ανάτττυξης. 

• 
• • 

Προκεμένου να επεκτείνουν και να καταστήσουν αποτελε
σματικότερη τη δράση τους σ'αχττό τον τομέα, η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων και η Διεθνής Τράπεζα κατάρπσαν από 
κοινού, το 1988, ένα Πρόγραμιμα για το περιβάλλον στη 

Μεσόγειο. Κοινή πρωτοβουλία δύο πολυμερών χρηματοδο
τικών οργανισμών που επιδιώκουν απτά αποτεί^σματα, το 
πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να συμπληρώσει και να ενι
σχύσει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες. 

Η πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία είχε ως στόχο τη 
διάγνωση των προβλημάτων, ολοκληρώθηκε το 1989. Αντικεί-
μιενό της ήταν η σύνταξη μιας περιφερειακής μιελέτης για το 

περιβάλλον, η οποία δημοσιεύθηκε από κοινού από πς δύο 
τράπεζες ('). Η εργασία αυτή επέτρεψε να εντοπισθούν τα 

κυριότερα προβλήματα που απορρέουν από την υποβάθ
μιση του περιβάλλοντος, και να μελετηθούν οι μεταξύ τους 

αλληλοσυσχεπσμοί και οι κύριες γενεσιουργές τους αιτίες. 
Καθορίστηκαν έτσι τέσσερα πρωταρχικά πεδία δράσης : 

• ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάπνων πόρων (διορρύθ-
μυση των υδρολογικών λεκανών), 

- διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, 

- πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης των θαλασσίων 
υδάτων από υδρογάνθρακες και χημικά προϊόντα, 

- διαχείριση των παράκπων περιοχών. 

Η μελέτη αυτή προετοίμασε έτσι τη δεύτερη φάση του Προ
γράμματος για το περιβάλλον στη Μεσόγειο, δηλαδή τη δημα-

(ή Programme pour l'anviforìnement dans la Mèditòrranée — La gestion 
d'un patrimoine collectif et d'une ressource commune — Washington —  
Luxemt>ourg — 1990, 
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H Τράπεζα και το κοινοτικό πλαίσιο 

κατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 24% έναντι του 

1988. 

Το 1989 ελήφθησαν πολλές αποφάσεις που ευνοούν 

τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομισμστοπιστω-

τικού χώρου και ιδίως εγκρίθηκε η δεύτερη τραπεζική 

οδηγία (EE L-3B6 της 30.12.1989). Η οδηγία αυτή 

αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας 

των πιστωτικών ιδρυμάτων και έχει ως στόχο την ολο

κλήρωση της αναγκαίας εναρμόνισης, ώστε να εξασφα

λιστεί η αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων 

ελέγχου ενός πιστωτικού ιδρύματος από το κράτος 

μέλος καταγωγής του και να καταστεί δυνατή η 

εφ'άπαξ χορήγηση άδειας λειτουργίας που να ισχύει 

σε όλη την Κοινότητα. Αλλες οδηγίες που εγκρίθηκαν 

αφορούσαν το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστω

τικών ιδρυμάτων, τον κοινοτικό ορισμό των ιδίων κεφα

λαίων και τη δημοσίευση των λογιστικών εγγράφων 

των υποκαταστημάτων. 

Προκειμένου να αντλήσει τους πόρους της με τους 

καλύτερους δυνατούς όρους, η Τράπεζα παρακολού-

(συνέχεια από τη σελίδα 16) 

ουργία, στις αρχές του 1990, ενός νέου μιέσου παρέμβασης: 
του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας υπέρ του Περι
βάλλοντος στη Μεσόγειο (ΜΕΤΑΡ). Στόχος του προγράμματος 
είναι να παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στο χώρο των 
επενδύσεων που έχουν σχέση με το περιβάλλον, συμβάλ
λοντας στην προετοιμασία των σχεπκών επενδυτικών σχε 
δίων, στην ανάπτυξη των πολιτικών προστασίας του περι 
βάλλοντος και στην ενίσχυση του αναγκαίου θεσμικού πλαι 
σίου. Το πρόγραμμα αυτό παροχής τεχνικής βοήθειας χρήμα 
τοδοτείτσι αρχικά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
τη Διεθνή Τράπεζα, το Πρόγραμμα των Ηνωμιένων Εθνών για 
την ανάπτυξη και την Επιτροττή των Ευρωπαϊκών Κοινο 
τήτων, στα πλαίσια της νέας κοινοπκής δράσης για την προ 

στασία του περιβάλλοντος στην περιοχή της Μεσογείου 
(MEDSPA). 

Η δράση στα πλαίσια του ΜΕΤΑΠ είναι συμπληρωματική ως 
προς τη χρηματοδοτική δράση της Τράπεζας. Έχει ειδικότερα 
σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων 
προστασίας του περιβάλλοντος και να διευκολύνει την υλο-
ποίησή τους. Το Πρόγραμμα για το περιβάλλον στη Μεσόγειο 
θα μπορέσει επίσης να συμβάλει σε μια μεγαλύτερη κινητο
ποίηση πόρων, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση 
των αναγκαίων επενδύσεων και ενεργειών για την εφαρμογή 
μιας αποτελεσματικής πολιτικής προσταιήας του περιβάλ
λοντος στην περιοχή της Μεσογείου. 

Εττενδύσεις ττροστασίας του ττεριβάλλοντος στη λεκάνη της Μεσογείου και στην Πορτογαλία {1980—1989) 

. Κοΰορισμός των λυμάτων 

Α Επεξεργασία των αστικών αποβλήτων 

• Μείωση της στμοοφαιρυαίς ρύπανσης 

Διατήρηση της κληρονομιάς και πολεοδομική 
ανάπλαση 

+· Πολιτική άμυνα 

Α Παροχή πόσιμου νερού 

• Αντιπλημμυρική προστασία 

ικγ Έργα αναδάσωσης 
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θησε με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη των κεφαλαια
γορών, την αυξανόμενη τάση αλληλοδιείσδυσης και 
φιλελευθεροποίησης τους. Παράλληλα, συνέσφιξε τις 
σχέσεις της με τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς των 
κρατών μελών, τόσο για τη συγχρηματοδότηση επεν
δύσεων, όσο και για την άντληση των αναγκαίων για τη 
δραστηριότητά της πόρων (βλ. σελ. 46). 

Το 1989, η Τράπεζα ήταν παρούσα στις περισσότερες 
κεφαλαιαγορές των κρατών μελών και άντλησε το 
μεγαλύτερο μέρος των πόρων της σε κοινοτικά νομί
σματα. Παρέμεινε εξάλλου ο κυριότερος δανειολήπτης 
σε Ecu στη διεθνή αγορά και ο κυριότερος δανειοδότης 
στο νόμισμα αυτό. Πράγματι, η συμμετοχή του Ecu στο 
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δανεισμό της 
ξεπέρασε το 18%. Η Τράπεζα συνέλαβε έτσι στην ανά
πτυξη της αγοράς του Ecu, ιδιαίτερα με την έκδοση 
commercial paper. Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις δανείων 
της σε Ecu ανήλθαν σε ύψος 2 159,6 εκατομμυρίων, 
αντιπροσωπεύοντας το 20% του συνολικού ύψους των 
εκταμιευθέντων δανείων.· · 

Στο τέλος του 1989, το υπόλοιπο του δανεισμού της σε 
Ecu ανερχόνταν στα 5 650 εκατομμύρια, ή το 13,5% του 
συνολικού εκκρεμούς δανεισμού της. 

* « « 

Έξω από την Κοινότητα, η δράση της Τράπεζας ακο
λούθησε τρεις κατευθυντήριους άξονες. 

Όσον αφορά τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής 
και του Ειρηνικού καθώς και τις ΥΧΕ, η Τράπεζα έλαβε 
ενεργό μέρος στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση 
της Σύμβασης του Λομέ. Η τέταρτη Σύμβαση υπεγράφη 
στις 15 Δεκεμβρίου και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 
αρχές του 1991. Τα κυριώτερα σημεία της παρουσιά
ζονται στη σελίδα 43. 

Στην περιοχή της Μεσογείου, το 1989 χαρακτηρίστηκε 
από την έναρξη ισχύος του χρηματοδοτικού πρωτο
κόλλου με τη Μάλτα, την 1η Αυγούστου 1989, και την 
υπογραφή ενός χρηματοδοτικού πρωτοκόλλου με την 
Κύπρο, στις 1 Δεκεμβρίου 1989, καθώς και από τη θέση 
σε εφαρμογή του Προγράμματος για το περιβάλλον 
στη Μεσόγειο (βλ. σελ. 16). 

Τέλος, η Τράπεζα παρακολούθησε με τη μεγαλύτερη 
προσοχή τις πρόσφατες εξελίξεις στις χώρες της Ανα
τολικής Ευρώπης και προέβη στις αναγκαίες προετοι
μασίες, ώστε να είναι σε θεση να ανταποκριθεί στα 
αιτήματα των κοινοτικών αρχών με στόχο την ενίσχυση 
των επενδύσεων στις χώρες αυτές (βλ. ένθετο σελ. 13). 

Χορηγήσεις (υπογραφείσες συμβάσεις) κατά την περίοδο 1959 —1989  
(τρέχουσες πμές σε εκατομ. ECU) 14000 

12000 

10000 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1989 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμόάλλει στη χρηματοδότηση επενδύσεων στα κράτη μέλη της Κοινό
τητας. αλλά και σε τρίτες χώρες, σε εφαρμογή της πολιτικής οικονομικής και χρηματοδοτικής συνεργασίας της 
Κοινότητας. Η Τράπεζα χορηγεί δάνεια από τους ιδίους της πόρους (το προϊόν ουσιαστικά των δανείων τα 
οποία συνάπτει στις κεφαλαιαγορές) και εγγυήσεις, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιεί παρεμβάσεις στα κράτη 
μέλη από πόρους του ΝΚΜ και, ύστερα από εντολή, σε χώρες εκτός Κοινότητας, από πόρους προϋπολογισμού 
της Κοινότητας ή των κρατών μελών. 

Κατά το 1989, η Τράπεζα υπέγραψε συμβάσεις χορή
γησης δανείων συνολικού ύψους 12 246,1 εκατομμυρίων 
(έναντι 10 175 εκατομμυρίων το 1988), ποσό που αντι
προσωπεύει αύξηση κατά 20,4% σε τρέχουσες τιμές και 
κατά 12,7% σε πραγματικές ένανπ του προηγούμενου 
χρόνου (βλ. σημείωση για τον αναγνώστη αρ. 7,  
σελ. 111). 

Οι χορηγήσεις από ιδίους πόρους έφτασαν στα 12 041,8  
εκατομμύρια (έναντι 9 638,4 εκατομμυρίων το 
1988), ενώ οι πράξεις από άλλους πόρους, οι οποίες 
καταχωρούνται στο Ειδικό Τμήμα, ανήλθαν σε 204,3  
εκατομμύρια (536,6 εκατομμύρια το 1988). 

Τα δάνεια για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοινό
τητας ανήλθαν σε συνολικό ύψος 11 634,2 εκατομμυ
ρίων, από τα οποία τα 11 555,9 εκατομμύρια προέρ
χονταν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και τα 
78,3 από πόρους του ΝΚΜ (βλ. κατάλογο σελ. 72). Το 
αποτέλεσμα αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση σε τρέ
χουσες τιμές κατά 22,8% σε ένα χρόνο και μέση ετήσια 
αύξηση κατά 18,1% από την 1η Ιανουαρίου 1986, ημερο
μηνία προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 
(15% και 13,9% αντίστοιχα σε πραγματικές τιμές). 

Οι χορηγήσεις σημείωσαν αύξηση σε όλα τα κράτη 
μέλη. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η άνοδος στην Ισπανία 
και την Πορτογαλία, καθώς και στη Γερμανία, το Ηνω

μένο Βασίλειο, την Ελλάδα και το Βέλγιο, ενώ στις υπό
λοιπες χώρες ήταν μετριότερη. 

Η ιδιαίτερα έντονη χρηματοδοτική δραστηριότητα της 
Τράπεζας κατά τις δύο τελευταίες οικονομικές χρήσεις, 
στηρίχθηκε στη γενική εξέλιξη του οικονομικού κλί
ματος (βλ. "Οικονομικό κλίμα δραστηριότητας της Τρά
πεζας", σελ. 10), και αντικατοπτρίζει τη θέληση της 
Τράπεζας να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας και στην υλο
ποίηση των στόχων που θέτει η Ενιαία Πράξη, καθώς 
και την ικανότητά της να προσφέρει κατάλληλους 
όρους χρηματοδότησης. 

Οι χορηγήσεις στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές 
αυξήθηκαν και πάλι ταχύτερα από ό,τι το σύνολο των 
χορηγήσεων, Φθάνοντας σε ύψος σχεδόν διπλάσιο 
από εκείνο του 1987, αντιπροσώπευαν τα 2/3 περίπου 
του συνόλου της χρηματοδοτικής δραστηριότητας της 
Τράπεζας. Ταχεία πρόοδο σημείωσαν επίσης οι χορη
γήσεις για έργα προστασίας ή αναβάθμισης του περι
βάλλοντος και για επενδύσεις που διευκολύνουν τις 
επικοινωνίες μεταξύ των κρατών μελών, ενώ τα δάνεια 
για την επίτευξη ενεργειακών στόχων διατηρήθηκαν σε 
υψηλό επίπεδο. 

Πίνακας 1 : Χορηγήσεις (υττογραφείσες συμβάσεις) κατά το 1989 και κατά την περίοδο 1985—1989 (^] 
Κατανομή κατά προέλευση πόρων και θέση επενδυτικού σχεδίου 

σε εκατομ. 
Ecu 

1989 

% σε εκστομ. 
Ecu 

1965-1989 

% 
Δάνεια από ιδίους πόρους και εγγυήσεις 12 041,8 98,4 41 996,2 93,7 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 11555,9 94,4 39 868,0 89,0 
έξω από την Κοινότητα 485,9 4,0 2 128,2 4.7 

Χορηγήσεις από άλλους πόρους 204,3 1.8 2 812,1 6,3 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 78,3 0.6 2136,7 4.8 
έξω από την Κοινότιρσ 126,0 1.0 675,4 1.5 

Γενικό σύνολο 12 246,1 100,0 44 808,3 100,0 
στο εσωτερικό της Κοινότητας 11634,2 95,0 42 004,7 93,8 
έξω από την Κοινυπρα 611,9 5.0 2803,6 6.2 

(Μ Τα δάνειο που χορηγήθηκαν στην ΙσττσνΙα και την Πορτογαλία μέχρι το τέλος 19β5 καταχωρούνται στην κατηγορία των χορηγήσεων έξω οπό την Κοινότητα (βλ ετήσια έκθεση 
1987. σελ. 109). 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα κατά το 1969 

Τέλος, η χρήση χαρακτηρίστηκε από μια αύξηση των 

χορηγήσεων για επενδύσεις στους τομείς της βιομηχα

νίας και των υπηρεσιών (κυρίως MME), καθώς και για 

έργα υποδομής στον τομέα των μεταφορών. 

Έξω από την Κοινότητα, οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 

συνολικό ύφος 611,9 εκατομμυρίων (έναντι 700,2 εκα

τομμυρίων το 1988), από τα οποία 485,9 εκατομμύρια 

προέρχονταν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας 

και 126 εκατομιμύρια από πόρους προϋπολογισμού 

(βλ. κατάλογο σελ. 93). 

Η έντονη δανειοδοτική δραστηριότητα από τους ιδίους 

πόρους της Τράπεζας και το συνεπακόλουθο σημαν

τικό ύψος εκταμιεύσεων (11 015 εκατομμύρια), είχαν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του ύψους των αντληθέντων 

πόρων κατά 18% περίπου. Πράγματι, η Τράπεζα 

άντλησε συνολικά 9 034,5 εκατομμύρια (έναντι 7 666,1  

εκατομμυρίων το 1988), από τα οποία τα 8 764,9 εκα

τομμύρια μέσω μακροπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου 

δανεισμού, κυρίως σταθερού επιτοκίου, από πς αγορές 

κεφαλαίων. Το 88% του συνόλου των πόρων αντλήθηκε 

σε κοινοτικά νομίσματα, μεταξύ των οποίων το Ecu  

κατέλαβε την πρώτη θέση (6λ. σελ. 47). 

Ύψος υπογραφεισών συμβάσεων 
(σε εκατομ. Ecu) 

Μεσογειακές χώρες Κράτη ΑΚΕ 
Λοιπές 

Κ. Χώρες 
Γερμ. Βέλ. 

Γολ. 

Πορτ. Ελλ. 

1989 1988 

91,1 Βέλγιο 11.6 
545,8 Δανία 494,1 
856,5 Γερμανία 603,0 
271,4 EUàç 186,5 

1541,7 Ισπανία 1 018,5 
1 512,8 Γαλλία 1 350,5 

186,8 Ιρλανδία 154,8 
3 734,4 Ιταλία 3 371,9 

320,3 Κάτω Χώρες 259,7 
755,7 Πορτογαλία 560,4 

1652,2 Ηνωμένο Βασίλειο 1 178,8 
165,5 Λοιπές(ή 285,0 

11634,2 Κοινότητα 9 474,8 
342,8 Μεσογειακές χώρες 398,0 
269,1 Κράπι ΑΚΕ-ΥΧΕ 302,2 

13246,1 Σύνολο 10175,0 
(') Χορηγήσεις εξομοιούμενες με πράξεις στο εσωτε-

Μεσογειακές χΰ 

1988 

Κρ^ ΑΚΕ 
Λοιπές 

ρικό της Κοινότητας. Πορτ, 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Υπογραφείσες δανειστικές συμβάσεις 

Μέσα στο 1989, η Τράπεζα υπέγραψε συμβάσεις χορή
γησης δανείων συνολικού ύψους 11 634,2 εκατομμυ
ρίων, από τα οποία τα 11 555,9 εκατομμύρια προέρ
χονταν από τους ιδίους της πόρους (9,474,8 εκατομ
μύρια το 1988). Οι συμβάσεις αυτές αφορούσαν αφενός 
ατομικά δάνεια (8 460,7 εκατομμύρια από τα οποία τα 
3,2 εκατομμύρια προέρχονταν από πόρους του ΝΚΜ) 
και αφετέρου συνολικά δάνεια που η Τράπεζα συνομο
λόγησε με μεσολαβούντες φορείς για τη χρηματοδό
τηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών 
(3173,5 εκατομμύρια από τα οποία τα 75,1 προέρ
χονταν από πόρους του ΝΚΜ). 

Χρηματοδοτήσεις 

Για μια καλύτερη απεικόνιση της χρηματοδοτικής δρα
στηριότητας της Τράπεζας, η παρουσίαση των παρεμ-
βάσεών της κατά τομέα και κατά στόχο, που ακολουθεί 
παρακάτω, αφορά τα ατομικά δάνεια (8 460,7 εκατομ
μύρια) και τις πιστώσεις που διατέθηκαν από τα 
εκκρεμή συνολικά δάνεια (8 194 πιστώσεις, συνολικού 
ύψους 2 805,2 εκατομμυρίων) (ή. 

(1) Επειδή η απορρόφηση των συνολικών δανείων μπορεί να γίνει στα

διακά σε περισσότερες από μια χρήσεις, προκύπτει μια διαφορά μεταξύ 

του ύψους των συνολικών δανείων που συνομολογήθηκαν το 1989 και του 

ύψους των πιστώσεων που διατέθηκαν μέσα στον ίδιο χρόνο. 

Έτσι, το ύψος των χρηματοδοτήσεων που πραγματο
ποίησε η Τράπεζα κατά το 1989 στο εσωτερικό της Κοι
νότητας ανέρχεται σε 11 265,9 εκατομμύρια, έναντι 
8 600,8 εκατομμυρίων το 1988. Από το ποσό αυτό, 
11 020 εκατομμύρια προέρχονταν από τους ιδίους της 
πόρους και 245,9 εκατομμύρια από τους πόρους του 
ΝΚΜ. 

Οι επενδύσεις στη χρηματοδότηση των οποίων συνέ
βαλε η Τράπεζα, καλύπτοντας κατά μέσο όρο το 1/3  
του κόστους τους, αντιπροσώπευαν συνολικό ύψος 36  
περίπου δισεκατομμυρίων. 

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, υπολογίζεται ότι οι 
επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν στους τομείς της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών θα μπορούσαν να 
συμβάλουν άμεσα στη δημιουργία περισσότερων των 
40 000 μόνιμων θέσεων εργασίας, τα 2/3 των οποίων 
στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές. Το 80% των θέσεων 
αυτών αναμένεται να δημιουργηθεί από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. 

Κατανομή κατά τομέα 

Η κατανομή κατά τομέα των ατομικών δανείων και των 
πιστώσεων από εκκρεμή συνολικά δάνεια που χορηγή
θηκαν κατά το 1989, αφήνει να διαφανεί μια νέα, 
έντονη άνοδος των χρηματοδοτήσεων στους τομείς της 
βιομηχανίας και των υπηρεσιών καθώς και των έργων 
υποδομής των μεταφορών, ενώ οι χρηματοδοτήσεις 
άλλων έργων υποδομής και ενεργειακών προγραμ
μάτων παραμένουν στα επίπεδα του προηγούμενου 
χρόνου. 

Πίνακας 2: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1989 (ατομικά δάνεια και πιστώσεις από 
εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά χώρα και τομέα 
(σε εκατομ. Ecu) 

Τομέας 

Σύνολο 
Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις 
αττό συνολικά 

δάνεια 

Βιομηχανία 
Υττηρεσίες 

Γεωργία Ενέργεια Υποδομές 

Βέλγιο 33,4 10,4 23,0 23,0 — 10,4 

Δανία 550,6 494,6 56,0 57,6 113,3 379,7 

Γερμανία 588,2 286,3 301,8 260,8 49,9 277,5 

Ελλάς 262,9 207,8 55,1 35,1 155,2 72,6 

Ισπανία 1680,5 1 280,0 400,5 491,0 192,5 997,0 

Γαλλία 1 414,0 874,9 539,1 524,6 80,3 809,1 

Ιρλανδία 191,8 186,8 5,0 24,2 43,7 123,9 

Ιταλία 3 793,6 2653,8 1 139,8 1 769,1 806,9 1 217,6 

Κάτω Χ(όρες 281,6 231,5 50,2 105,9 3,2 172,5 

Πορτογαλία 751,7 575,1 176,6 284,6 249,8 217,2 

Ηνωμένο Βασίλειο 1552,1 1494,0 58,1 576,5 211,6 764,0 

Λοιπές 165,5 165,5 — — — 165,5 

Σύνολο 11265,9 8 460,7 2805,2 4152,4 1906,4 5207,1 
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Στη βιομηχοίνία, τις υπηρεσίες κσι τη γεωργία, οι 

χρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε 4 152,4 εκατομμύρια (37%  

του συνόλου των παρεμβάσεων), έναντι 2 911,7 εκατομ

μυρίων (34%) το 1988. Τα ατομικά δάνεια σημείωσαν 

έντονη άνοδο (1 788,5 εκατομμύρια, έναντι 1 094,5 εκα

τομμυρίων το 1988) και αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα 

επενδύσεων. 

Στο βιομηχανικό τομέα, οι παρεμβάσεις της Τράπεζας 

αφορούσαν, όπως και το 1988, κυρίως τους κλάδους 

της αεροναυπηγικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας, της 

χημείας — κυρίως της φαρμακευτικής —, καθώς και 

την αγροτοβιομηχανία και τη βιομηχανία χάρτου, όπου 

οι χρηματοδοτήσεις σημείωσαν πολύ αισθητή άνοδο. 

Στον τομέα των υπηρεσιών, τα δάνεια (232,2 εκατομ

μύρια) αφορούσαν κυρίως τουριστικές επενδύσεις 

(ιδίως ξενοδοχεία). 

Εξάλλου, 7 830 πιστώσεις (2 363,9 εκατομμύρια) διατέ

θηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια, για τη χρηματο

δότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών στη 

βιομηχανία (1 923,2 εκατομμύρια) και τις υπηρεσίες 

(390,5 εκατομμύρια), καθώς και για γεωργικές ή αλιευ

τικές δραστηριότητες (50,3 εκατομμύρια) (βλ. επίσης 

ένθετο σελ. 27). 

Τα έργα υποδομής απορρόφησαν 5 207,1 εκατομμύρια 

(46% του συνόλου), έναντι 3 911,2 εκατομμυρίων (45%)  

το 1988. 2 507,5 εκατομμύρια διοχετεύθηκαν στον τομέα 

των μεταφορών (1 621,1 εκατομμύρια το 1988), κυρίως 

για δρόμους, αυτοκινητόδρομους, αερολιμένες και για 

την ενίσχυση αεροπορικών στόλων. 

Οι χρηματοδοτήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

ανήλθαν σε 1 258,2 εκατομμύρια και αφορούσαν την 

ενίσχυση των βασικών τηλεφωνικών δικτύων και τις 

επικοινωνίες μέσω δορυφόρων και υποθαλάσσιων 

καλωδίων. 

Τέλος, για υδραυλικά έργα, πολεοδομικά προγράμματα 

και σύνθετα έργα υποδομής, συχνά μικρής κλίμακας, 

πραγματοποιούμενα από οργανισμούς τοπικής αυτοδι

οίκησης, διατέθηκαν συνολικά 1 441,6 εκατομμύρια. 

Στον ενεργειακό τομέα, τα δάνεια πέρασαν από 

1 777,1 εκατομμύρια (21%του συνόλου) το 1988, σε 

Συνολικά δάνεια στο εσωτερικό της Κοινότητας 

Η τεχνική των cnjvoXiKÛv δανείων επιτρέπει στην Τράπεζα να 
συμβάλλει στη χρηματοδότηση επενδύσεων μικρού και 

μεσαίου μεγέθους τις οποίες, για πρακτικούς λόγους, δεν θα 

ήταν δυνατό να χρηματοδοτήσει μέσω ατομικών δανείων. 

Η Τράπεζα εφάρμοσε την τεχνική αυτή για πρώτη φορά το 
1968, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μικρο
μεσαίων επιχειρήσεων. Έκτοτε, το φάσμα εφαρμογής της 
διευρύνεται σταδιακά, προσαρμοζόμενο στην εξέλιξη της 
ζήτησης και τη διαφοροποίηση των κοινοτικών πολιτικών. 

• 
• * 

Η Τράπεζα διευρύνει διαρκώς τη συνεργασία της με το τρα
πεζικό σύστημα. Το 1989, είχε σχέσεις με περισσότερους από 
80 χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή εμπορικές τράπεζες, σε 
11 χώρες. Κατά το χρόνο αυτό, ύστερα από μια περίοδο 

ταχείας ανόδου, η συμμετοχή των συνολικών δανείων στο 
σύνολο της δραστηριότητας της κάμφθηκε ελαφρά. Τα συνο
λικά δάνεια που συνομολογήθηκαν κατά το 1989 ανήλθαν σε 

ύψος 3 173,5 εκατομμυρίων, έναντι 2 936 εκατομμυρίων το 

1988. 

Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού αντιπροσώπευε 
δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας (3 098,4 εκα
τομμύρια. έναντι 2 585 εκατομμυρίων το 1988), τα οποία αφο
ρούσαν: 

- στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, μικρομεσαίες επιχειρή
σεις στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών (του 
τουρισμού κυρίως) και της γεωργίας, καθώς και μικρά έργα 
υποδομής. 

- έξω από τις περιοχές αυτές, επενδύσεις μικρομεσαίων βιο

μηχανικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έγκριση που 
έχει χορηγήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προ

κειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια της κοινοτικής δράσης 

εκτός των περιοχών κινήτρων, και στην Ισπανία, επενδύσεις 
που συμβάλλουν στη διαρθρωτική προσαρμογή της βιομη

χανίας, 

- ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, μικρομεσαίες 
επενδυτικές πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εισα
γωγή ή την ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας, επενδύσεις 
που ανταποκρίνονται στους κοινοτικούς στόχους σε θέματα 
ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος και, σε μικρό
τερο βαθμό, έργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος 

στον τομέα των μεταφορών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εν όψει της ενιαίας αγοράς, ορισμένες 
συμβάσεις συνολικών δανείων που συνήφθησαν το 1989,  
προβλέπουν τη δυνατότητα χρηματοδοτικής παρέμβασης 

του ενδιάμεσου φορέα και σε άλλα κράτη εκτός του κράτους 
στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα. 

Τα συνολικά δάνεια από πόρους του ΝΚΜ, οι οποίοι ήδη 
εξαντλούνται, ανήλθαν σε ύψος 75,1 εκατομμυρίων και αφο
ρούσαν τη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων μικρο

μεσαίων επιχειρήσεων. 

Από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια που συνομολογήθηκαν 

κατά το 1989 ή παλαιότερα (ο χρόνος απορρόφησης των 
συνολικών δανείων είναι συχνά αρκετά μεγάλος) διατέθηκαν, 
μέσα στο 1989, 8 194 πιστώσεις συνολικού ύψους 2 805,2 εκα
τομμυρίων, έναντι 5 406 πιστώσεων ύψους 2 062 εκατομμυ
ρίων το 1988. Οι παρεμβάσεις αυτές παρουσιάζονται αναλυτι
κότερα στους πίνακες Ζ έως I, σελ. 101 έως 105. 
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1 906,4 εκατομμύρια (17% του συνόλου) το 1989 και 
αφορούσαν κυρίως την παραγωγή και τη μεταφορά 
ηλεκτρικής ενέργειας (1 125,3 εκατομμύρια), την εκμε
τάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανανθράκων και λιγνι
τωρυχείων, και την αποθήκευση, μεταφορά και δια
νομή φυσικού αερίου και θερμότητας (781,1 εκατομ
μύρια). 

Κατανομή κατά στόχο (2) 

Τα ατομικά δάνεια και οι πιστώσεις από συνολικά 
δάνεια για επενδύσεις που συμβάλλουν στην περιφε
ρειακή ανάπτυξη έφτασαν σε συνολικό ύψος 7 017,8  
εκατομμυρίων, έναντι 4 912,8 εκατομμυρίων το 1988, 

(2) Η ονόλυση κατά στόχο φωτίζει διαδοχικά διάφορες πλευρές της δρα

στηριότητας της Τράπεζας. Ωστόσο, επειδή ορισμένα ατομικά δάνεια 

ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός στόχους, πρέπει 

να ληφθεί υπόψη ότι τα επιμέρους ποσά που δίδονται, κυρίως στους 

πίνακες, δεν είναι οθροίσιμσ. 

σημείωσαν δηλαδή αύξηση κατά 42,8%. Οι σχεπκές 
χρηματοδοτήσεις αντιπροσώπευαν το 64,3% των ατο
μικών δανείων, το 61,6% περίπου των πιστώσεων από 
συνολικά δάνεια και, συνολικά, το 63,7% των παρεμβά
σεων από ιδίους πόρους. 

Το 85% σχεδόν των χρηματοδοτήσεων αυτών αφο
ρούσε επενδύσεις στις περιοχές όπου προβλέπεται μια 
συγκέντρωση των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών 
ταμείων: το 50% περίπου διατέθηκε για την επίτευξη 
του στόχου 1 και το 35% για τους στόχους 2 και 56 (βλ. 
ένθετο σελ. 14). 

Το 50% σχεδόν των παρεμβάσεων στις λιγότερο ευνοη
μένες περιοχές αφορούσε έργα υποδομής (3 354,2 εκα
τομμύρια, από τα οποία 2 524,6 εκατομμύρια διατέ
θηκαν για τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες). Οι 
ενισχύσεις στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες και τη 
γεωργία ανήλθαν συνολικά σε 2 561 εκατομμύρια (από 
τα οποία 1 317 εκατομμύρια διοχετεύθηκαν σε μικρομε
σαίες επιχειρήσεις), ενώ 1 102,7 εκατομμύρια διατέ
θηκαν για ενεργειακά προγράμματα. 

Πίνακας 3: Περιφερειακή ανάτττυξη 

Σύνολο 
Ατομικά 

δάνεια 
Πιστώσεις οτιά 

συνολικά δάνεια 

σε εεοτομ. 
Ecu * σε εκ ατομ. 

Ecu 
σε ε κατομ. 

Ecu ^ιβμάς 

Σύνολο 7 017,8 100,0 5440,4 1577,4 5015 

Κατανομή κατά χώρα 
Βέλγιο 12,9 0,2 — 12,9 14 

Δανία 363,9 5.2 356,9 7,0 13 

Γ ερμανία 185,9 2,6 111,5 74,4 41 

Ελλάς 261,6 3.7 207,8 53,8 71 

Ισπανία 1 153,5 16,4 877,3 276,3 514 

Γαλλία 1 017,8 14,5 637,5 380,3 1945 

Ιρλανδία 191,8 2,7 186,8 5,0 39 

Ιταλία 2381,5 33,9 1 839,1 542,4 1508 

Κάτω Χώ ρες 82,1 1,2 55,8 26,4 23 

Πορτογαλία 751,5 10,7 575,1 178,4 814 

Ηνωμένο Βασίλειο 615,3 8,8 592,7 22,6 33 

Κατανομή κατά τομέα 
Ενέργεια 1 102,7 15.7 1081,1 21,6 13 

Μεταφορές 1438,4 20,5 1 342,4 96,0 48 

Τηλεπικοινωνίες 1086,2 15,5 1086,2 — — 
Υδραυλικές υποδομές 507,4 7,2 461,3 46,2 120 

Λοιπές υποδομές 322,2 4,6 225,5 96,7 61 

Βιομηχανία, γεωργία 2121,4 30,2 1 103,6 1 017,8 3682 

Υττηρεσίες 439,6 6,3 140,4 299,2 1091 
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Οι εττενδύσεις στη χρηματοδότηση των οποίων συνέ

βαλε η Τράπεζα, καλύπτοντας από 20% έως 50% του 

κόστους ανάλογα με το έργο, αντιπροσώπευαν το 4%  

του συνόλου των επενδύσεων στην Κοινότητα. Το 

σωρευτικό ύψος των ατομικών δανείων και των πιστώ

σεων από συνολικά δάνεια αντιπροσώπευε το 1,2%  

περίπου των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφα

λαίου, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν αισθητά υψηλότερο 

σης λιγότερο ευημερούσες χώρες ή περιφέρειες, οι 

οποίες υπάγονται στον στόχο αριθ. 1 της δράσης των 

διαρθρωτικών ταμείων : της τάξης του 4,2% στη μεσημ

βρινή Ιταλία, 6,3% στην Πορτογαλία, 3,6% στην 

Ιρλανδία, 2,9% στην Ελλάδα και 2,1% στις περιφέρειες 

της Ισπανίας. 

Τα μεγάλα προγράμματα υποδομής που εκτελούνται 

σε πολλές χώρες, κυρίως εν όψει της ενιαίας αγοράς 

του 1993, διαμορφώνουν τη ζήτηση για χρηματοδοτή

σεις έργων υποδομής κθ(νοτυ(θύ ενδιαφέροντος, οι 

οποίες αυξήθηκαν και πάλι το 1989 φθάνοντας στα 

2 676,9 εκατομμύρια (ένανη 1 727,6 εκατομμυρίων το 

1988 και 680,8 εκατομμυρίων το 1987). 

Τα δάνεια για μεγάλα έργα υποδομής στους τομείς των 

οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών διαμορφώ

θηκαν σε ύψος 1 075,9 εκατομμυρίων, από τα οποία 

230,7 εκατομμύρια διατέθηκαν για τη σήραγγα κάτω 

από τη Μάγχη, στα πλαίσια της συμφωνίας συγχρημα-

τοδότησης που υπεγράφη το 1987. Με τα δάνεια αυτά, 

η Τράπεζα συνέχισε τη δράση της για τη χρηματοδό-

ταση οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων στη Γαλλία, 

την Ιταλία, την Ισπανία, τη Δανία και την Πορτογαλία. 

Η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, που παρατηρείται 

σήμερα και που προβλέπεται να συνεχιστεί, καθώς και 

Πίνακας 4: Έργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος 

Σύνολο 

oc εκατομ. 
Ecu 

2676.9 100,0 
Μεταφορές 1 847,9 69,0 
Σιδηροδρομικές 641,4 24,0 
Οδικές 434,5 16,2 
Θαλάσσιες 129,2 4,8 
Εναέριες 626,4 23,4 
υποδομές αερολιμένων 163,2 6.1 
αγορά αεροσκαφών 463,2 17.3 
Συνδυασμένες 16,4(1) 0,6 
Τηλεπικοινωνίες 817,0 30,5 
Κλασσικά δίκτυα 651,5 24,3 
Δορυφόροι και διεθνή καλώδια 165,5 6,2 
Λοιπά έργα υποδομής 12,0 0.5 

(1) σπό τα οποίο 9.Β εκατομμύριο με τη μορφή πιστώσεων οπό συνολικά δάνεια 

Μεγάλα εργα υποδομής κοινοπκου ενδιαφέροντος 

Όττως η δεκαετία του 70 ήταν η δεκαετία των ενεργειακών 
επενδύσεων, η δεκαετία του "90 φαίνεται να είναι εκείνη των 
επενδύσεων στο χώρο των επικοινωνιών. Αυτό μαρτυρούν οι 
πολυάριθμες πρωτοβουλίες και εξελίξεις, τόσο στον τομέα 
των μεταφορών (προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο σιδη
ροδρόμων μεγάλης ταχύτητας, μεγάλη ανάπτυξη των εναέ
ριων μεταφορών, αναθέρμανση των προγραμμάτων που 

αφορούν δρόμους και αυτοκινητόδρομους), όσο και στον 
τηλεπικοινωνιακό τομέα, για τον οποίο η Επιτροττή υπογραμ
μίζει. στο Πράσινο Βίβλιο της. το μέγεθος των επενδύσεων 

που απαιτούνται μέχρι το 1992. 

Ήδη παρατηρείται έντονη άνοδος των επενδύσεων στους 
τομείς αυτούς. Πέρα από τις συγκυριακές αιτίες (γενική ανά
καμψη της οικονομικής δραστηριότητος, κυκλική ανανέωση 

ορισμένων επενδύσεων σε εξοπλισμό), ο δυναμισμός αυτός 
αποτελεί μια διαρθρωτική απάντηση στις προοπτικές που 
διανοίγονται με την Ενιαία Πράξη, όσον αφορά την ολοκλή
ρωση της ενιαίας αγοράς και την ισόρροπη ανάπτυξη των 
περιφερειών της Κοινότητας. 

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε διαρκή αύξηση του αριθμού 
των χορηγήσεων της Τράπεζας για μεγάλα έργα υποδομής 

στο χώρο των επικοινωνιών. Μέσα στην τελευταία πενταετία, 

οι χορηγήσεις αυτές έφθασαν σε συνολικό ύψος 6 δισεκατομ
μυρίων (βλ. διάγραμμα, σελ. 25) και αντιστοιχούν σε επενδύ
σεις 20 περίπου δισεκατομμυρίων. 

Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στον τομέα των χερσαίων 
μεταφορών αφορούν σημαντικά τμήματα του κοινοτικού 

δικτύου, όπως φαίνεται στον χάρτη της σελ. 25. Όσον αφορά 
ης εναέριες μεταφορές, τα δάνεια συνέβαλαν τόσο στην ενί

σχυση του δυναμικού αερολιμένων, όσο και στην ανανέωση 
και ενίσχυση των αεροπορικών στόλων. Παράλληλα, η Τρά
πεζα χορήγησε δάνεια για την ευρωπαϊκή αεροναυττηγική 

βιομηχανία. Τέλος, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι χορη
γήσεις της αφορούσαν την ενίσχυση των διεθνών τηλεπικοι
νωνιών μέσω κλασσικών δικτύων, καθώς επίσης μέσω δορυ
φόρων και διηπειρωτικών καλωδίων (βλ. σελ. 25). 

Το μέγεθος και η ιδιαιτερότητα ορισμένων έργων έδωσαν 
στην Τράπεζα την ευκαιρία να αναπτύξει πρωτότυπες 

τεχνικές χρηματοδότησης, σε συνεγασία με άλλους χρηματο-
δοηκούς εταίρους. Έτσι, η χρηματοδότηση των μεγάλων κοι

νοτικών υποδομών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημανηκό τομέα 
της δραστηριότητας της Τράπεζας της οποίας η εμπειρία και 
τα μέσα θα μπορέσουν να τεθούν πλήρως στην υπηρεσία 
των εξελίξεων που αναμένονται κατά τα επόμενα χρόνια. 
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η ανάγκη ανανέωσης των αεροπορικών στόλων, προ
καλούν μια έντονη άνοδο των επενδύσεων των αερομε
ταφορέων της Κοινότητας σε νέα αεροσκάφη. Πολλές 
από τις εταιρείες αυτές — κυρίως οι Iberia, Aer Lingue  
και KLM — έλαβαν δάνεια μέσα στο 1989 (463,2 εκατομ
μύρια) για την αγορά αεροσκαφών ευρωπαϊκής κατα
σκευής (Airbus, Fokker, ATR) ή άλλης προέλευσης 
(Boeing, Me Donneil Douglas). Παράλληλα, η Τράπεζα 
χρηματοδότησε έργα ενίσχυσης της δυναμικότητας 
αερολιμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την 
Ιρλανδία και την Ελλάδα (163,2 εκατομμύρια). Πολλά 
δάνεια χορηγήθηκαν επίσης για τη βελτίωση των 
θαλάσσιων μεταφορών (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο), 
καθώς και για τη δημιουργία σταθμών συνδυασμένων 
μεταφορών. 

Για τη βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων διατέ
θηκαν συνολικά 817 εκατομμύρια. Τα δάνεια αφο
ρούσαν την ενίσχυση των δικτύων που εξυττηρετούν πς 
διεθνείς συνδέσεις στην Ισπανία, την Ιρλανδία, τη 
Γαλλία και τη Δανία, καθώς και την εγκατάσταση ενός 
υπερατλαντικού καλωδίου τηλεπικοινωνιών με οπτικές 

ίνες μεταξύ Ευρώττης και Ηνωμένων Πολιτειών και τη 
συνέχιση του προγράμματος δορυφορικών επικοινω
νιών του Eutelsat. 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων που συμβάλλουν άμεσα 
στην προστασία του περιβάλλοντος ή στη βελτίωση 
του πλαισίου ζωής ανήλθαν σε ύψος 1 728 εκατομμυ
ρίων, έναντι 1 231,1 εκατομμυρίων το 1988. Από το 
ποσό αυτό, 290,3 εκατομμύρια διοχετεύθηκαν, μέσω 
συνολικών δανείων, σε 228 μικρομεσαίες επενδυτικές 
πρωτοβουλίες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
επιχειρήσεων. 

Πάνω από το 50% των δανείων στον τομέα αυτό (899  
εκατομμύρια) διατέθηκε για έργα συλλογής και καθαρι
σμού των λυμάτων ή βελτίωσης της ποιότητας του 
πόσιμου νερού, κυρίως στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασί
λειο και την Ισπανία, όπου επρόκειτο συχνά για προ-
γράμιματα που ενδιαφέρουν περισσότερες της μιας 
περιφέρειες, αλλά και στη Γερμανία, τη Δανία, την 
Ιρλανδία και την Ελλάδα, για έργα μικρότερης κλίμακας. 
Το ένα τρίτο περίπου των δανείων (337,4 εκατομμύρια) 

Δάνεια της Τράπεζας για μεγάλα έργο υποδομής στον τομέα των μεταφορών 
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αφορούσε εγκαταστάσεις για τη μείωση των ατταερίων 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διυλιστηρίων και θερ
μοηλεκτρικών σταθμών στη Γερμανία και την Ιταλία. 

Η Τράττεζα χρηματοδότησε επίσης (150 εκατομμύρια) 
έργα συλλογής, ελεγχόμενης αποθήκευσης και διά
θεσης (κυρίως με τη μέθοδο της καύσης με ανάκτηση 
της παραγόμενης θερμότητας) των αστικών και βιομη
χανικών αποβλήτων σε πολλά κράτη μέλη (Βέλγιο, 
Δανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), ενώ επι
πλέον, χρηματοδότησε διάφορα έργα (στην Ισπανία, 
Ιταλία, Γερμανία) με αντικείμενο την προστασία του 
εδάφους, την αναδάσωση, την πολιτική άμυνα καθώς 
και εγκαταστάσεις για τη μείωση των ρύπων και των 
διαφόρων οχλήσεων (163,3 εκατομμύρια). 

Τέλος, η Τράπεζα χορήγησε πολλά δάνεια (178,3 εκα
τομμύρια) για πολεοδομικά προγράμματα που αφο
ρούν είτε παρεμβάσεις πολεοδομικής ανάπλασης 
(Ηνωμένο Βασίλειο) είτε την ανάπτυξη των αστικών 
συγκοινωνιών (γραμμές τράμ στη Στουτγάρδη, σιδηρό
δρομος Val στην Τουλούζη, καθώς και στο Παρίσι για τη 
σύνδεση με το Ορλύ) και που έχουν άμεσο αντίκτυπο 
στο περιβάλλον και το πλαίσιο ζωής. 

Ας υπενθυμισθεί εδώ οτι πολλά από τα χρηματοδοτη-
θέντα έργα, που εξυπηρετούν άλλους στόχους, συμ
βάλλουν επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος, 
και ότι η Τράπεζα ελέγχει πάντοτε, κατά την αξιολό
γηση κάθε επενδυτικού σχεδίου που της υποβάλλεται 
για χρηματοδότηση, την τυχόν ύπαρξη επιβλαβών για 
το περιβάλλον στοιχείων. Έτσι, η περιβαλλοντολογική 
διάσταση είναι πολύ έντονα παρούσα στη δραστηριό-
τητά της. 

Πίνακας 6: Ενεργειακοί στόχοι 

(σε εκοτομ. Ecu) 

Πίνακας 5: Περιβάλλον και πλαίσιο ζωής 

(σε εκοτομ. Ecu) 

Πιστώσεις 
οπό 

Ατομικό συνολικά 
Σύνολο δάνεια δάνεια 

Συνολικό ποσό 1 728,0 1 437,7 290,3 

Περιβάλλον 1 549,6 1263,8 285,9 
Προστασία και διαχείριση των 
υδάτινων πόρων 899,0 800,4 98,6 
Διαχείριση των αποβλήτων 150,0 113,9 36,1 
Καταπολέμηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 337,4 278,4 59,0 
Προστασία του εδσφους, 
αναδάσωση 61,3 61,3 — 
Καταπολέμηση διαφόρων 
μορφών οχλήσεων 102,0 9,8 92,2 
Πολεοδομικά έργα 178,3 173,9 4,4 
Πολεοδομική ανάπλαση 27,2 25,8 1.4 
Οδικά και συγκοινωνιακά δίκτυα 151,1 148,1 3,0 
ελαφρά μετρό και τραμ 133,5 133,5 — 

Πιστώσεις 
οπό 

Σύνολο 
Ατομικά 

δάνειο 
συνολικά 

δάνεια 

Συνολικό ποσό 1 719,0 1 539,8 179,2 

Εγχώριοι πόροι 783,8 783,8 — 
Υδροηλεκτρική ενέργεια 204,8 204,8 — 
Πυρηνική ενέργεια 35,7 35,7 — 
Υδρογονάνθρακες 405,3 405,3 — 
Στερεά καύσιμα 138,0 138,0 — 
Διαφοροποίηση των 
εισαγωγών 592,5 592,5 — 
Φυσικό αέριο 238,6 238,6 — 
Ανθρακας 353,9 353,9 — 
Ορθολογική χρήση 342,6 163,5 179,2 
Γεωθερμική και εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας 5,3 3,2 2,1 
Παραγωγή και διανομή θερ
μότητας 23,6 18,3 5,2 
Διασυνδέσεις δικτύων και δια
νομή ηλεκτρικής ενέργειας 70,0 70,0 — 
Μεταφορά και διανομή φυσικού 
αερίου 58,6 — 58,6 
Εξορθολογισμός της κατα
νάλωσης 127,3 16,3 111,0 
Καύση των απορριμμάτων. 
λοιπά 57,9 55,6 2,3 

Με δάνεια ύψους 1 719 εκατομμυρίων (έναντι 1 840,9  
εκατομμυρίων το 1988) χρηματοδοτήθηκαν επενδύσεις 
που ανταποκρίνονται στους ενεργειακούς στόχους 
της Κοινότητας. Το 20% περίπου των δανείων αυτών 
αφορούσαν επενδύσεις που συμβάλλουν ταυτόχρονα 
στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Τα δάνεια για την ανάπτυξη των εγχώριων πόρων της 
Κοινότητας αντιπροσώπευαν περίπου το 50% του 
παραπάνω ποσού (783,8 εκατομμύρια) και διατέθηκαν 
για την αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και 
λιγνίτη, για την εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού 
δυναμικού και για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και 
επανεπεξεργασίας ττυρηνικού καυσίμου. 

Οι χρηματοδοτήσεις επενδύσεων με στόχο τη διαφορο
ποίηση των εισαγωγών (592,5 εκατομμύρια) αφο
ρούσαν ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς καύσης εισαγό
μενου άνθρακα και δίκτυα αγωγών μεταφοράς φυσικού 
αερίου. 

Για έργα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας διατέθηκαν 
342,6 εκατομμύρια. Τα δάνεια αφορούσαν κυρίως τη 
διανομή φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και θερ
μότητας, αλλά χρηματοδοτήθηκαν επίσης πολυάριθμα 
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Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, η Τράπεζα συμ
βάλλει ενεργά στη χρηματοδότηση των επενδύσεων μικρομε
σαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, των υπη

ρεσιών (ιδιαίτερα του τουρισμού), της γεωργίας και της αλι
είας. Η ενίσχυση της παρέχεται με αποκεντρωτικό τρόπο, 
μέσω της χορήγησης συνολικών δανείων, από τους ιδίους της 
πόρους ή (από το 1982) από πόρους του ΝΚΜ, σε χρηματο
δοτικούς οργανισμούς ή εμπορικές τράπεζες που λειτουρ
γούν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και που χρησιμο
ποιούν αυτά τα όρια πιστώσεων για τη χορήγηση δανείων 

μικρότερου ύψους (πιστώσεις από συνολικά δάνεια), σε συμ
φωνία με την Τράπεζα και με βάση τα τεχνικοοικονομικά της 
κριτήρια. 

* * * 

Οι πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί καλύπτουν ένα ευρύτατο 
φάσμα επενδύσεων, στους τομείς των έργων υποδομής, της 
ενέργειας, του περιβάλλοντος και, κυρίως, της βιομηχανίας. 
Περισσότερο από το 70% του ύψους και από το 90% του 

συνολικού αριθμού των πιστώσεων που χορηγήθηκαν από 
το 1987, κατευθύνθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις : 2 794  
πιστώσεις (873,4 εκατομμύρια) το 1987, 5113 πιστώσεις 
(1 611,4 εκατομμύρια) το 1988 και 7 605 πιστώσεις (2013,8 εκα
τομμύρια) το 1989. 

Η ταχεία αυτή άνοδος υπήρξε κυρίως το αποτέλεσμα της 
έντονης δραστηριότητας των MME σε όλα τα κράτη μέλη, 
στην οποία η Τράπεζα προσάρμοσε τις δυνατότητες παρέμ
βασης τη ς. 

Μέσα στο 1989 χρηματοδοτήθηκαν MME σε 11 χώρες, και 
κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, όπου διατέ-

Πίυοκας 7: Μικρομεσαίες επιχεψήσεις 

θηκαν 4 773 πιστώσεις, συνολικού ύψους 1 317,1 εκατομμυ
ρίων. Έξω από τις περιοχές αυτές, η Τράπεζα πραγματο

ποίησε παρεμβάσεις από τους ιδίους της πόρους — αφενός 
στο πλαίσιο της σχετικής έγκρισης που έχει χορηγήσει το 
Διοικητικό της Συμβούλιο (2 252 πιστώσεις, ύψους 420,1 εκα
τομμυρίων) και αφετέρου για τη διευκόλυνση της προσαρ
μογής των ισπανικών MME στην κοινοτική αγορά (38 πιστώ
σεις, ύψους 33.9 εκατομμυρίων) — καθώς και από πόρους 
του ΝΚΜ (542 πιστώσεις, ύψους 242,7 εκατομμυρίων). Από τις 
επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν, 5 853 ανήκαν στο βιο
μηχανικό τομέα και απορρόφησαν 1 604,7 εκατομμύρια, 1 528  
στον τομέα των υπηρεσιών (358,7 εκατομμύρια) και 224 στο 
γεωργικό και αλιευτικό τομέα (50,3 εκατομμύρια). 

349,6 εκατομμύρια διατέθηκαν μέσω της τεχνικής της χρημα
τοδοτικής μίσθωσης, για 4 496 επιχειρήσεις, συχνά πολύ 
μικρού μεγέθους. Για τις άλλες MME, αν ληφθεί ως κριτήριο 

το απασχολούμενο σ'αυτές προσωπικό, παρατηρείται μια 
συγκέντρωση των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που απασχο
λούν λιγότερα από 50 άτομα (απορρόφησαν σχεδόν τα 3/4  

του αριθμού και περισσότερο από το 50% του συνολικού 
ύψους των πιστώσεων). 

Μέσα στην τελευταία πενταετία, η Τράπεζα συνέβαλε στη 
χρηματοδότηση 24 500 περίπου MME σης περισσότερες περι
φέρειες της Κοινότητας, με δάνεια συνολικού ύψους 4 927,9  
εκατομμυρίων από τους ιδίους της πόρους και 1 791,6 εκα
τομμυρίων από πόρους του ΝΚΜ. Ενισχυμένη από αυτή την 
εμπειρία και εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Διοικητών της, η Τρά
πεζα θα εξακολουθήσει και στο μέλλον να παρέχει την ενί-
σχυσή της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτε
λούν ένα σημαντικό στοιχείο της βιομηχανίας της Κοινότητας. 

(σε εκατομ. Ecu) 

Σύνολο 
Περιφερειακή 

ανστττμξη 
Εκτός περιοχών 

κινήτρων 

Αριβμός Ποσό 
Ιδιοι 

πόροι 
Ιδιοι 

πόροι ΝΚΜ 

Σύνολο 7 605 2 013,8 1 317,1 454,0 242,7 

Βέλγιο  46 23,0 12,9 10,1 — 
Δανία  99 49,4 5.5 13,9 30,0 
Γερμανία  77 62,3 34,6 27,6 — 
Ελλάς  62 35,1 33,8 — 1.3 
Ισπανία  752 368,2 (*) 243,9 77,0 47,2 
Γαλλία  3 605 389,8 214,2 125,9 29.7 
Ιρλανδία  39 5.0 5,0 — — 
Ιταλία  1971 817,0 542,3 175,6 99,1 
Κάτω Χώρες  48 50,2 26,4 23,8 — 
Πορτογαλία  813 175,9 175,9 — — 
Ηνωμένο Βασίλειο  93 58,1 22,6 — 35,5 

(*) ατιό το οποίο 33,9 εκοτομμΰριο στα πλαίσιο της μετενταξιακής προσαρμογής. 
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H Τράπεζα συμβάλλει με τις χορηγήσεις της στην επίτευξη διαφόρων στόχων και στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 
συνοχής της Κοινότητας. Κύριος στόχος της δράσης της παραμένει πάντα η περιφερειακή ανάπτυξη {πρώτη φωτογραφία : μονάδα 
παραγωγής τηλεοράσεων στο ιταλικό Μετζοτζιόρνο). Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς προϋποθέτει τη δημιουργία 
αποτελεσματικών υποδομών επικοινωνίας (δεύτερη φωτογραφία ; συναρμολόγηση ενός οχήματος TGV, στη Γαλλία). Η Τράπεζα 
εξακολουθεί να αυξάνει τις χορηγήσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση του πλαισίου ζωής (τρίτη 
φωτογραφία : σταθμός ηλεκτροπαραγωγής εξοπλισμένος με εγκαταστάσεις για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, στη Γερμανία). 
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έργα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

στη βιομηχανία, καθώς και ένα αιολικό συγκρότημα. 

Τα δάνεια με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς αντα

γωνιστικότητας της κοινοτικής βιομηχανίας και την 

ολοκλήρωση της σε ευρωτταϊκό εττίττεδο πέρασαν 

από 822,5 εκατομμύρια σε 1 014,4 εκατομμύρια. Τα τέσ

σερα πέμπτα περίπου του ποσού αυτού αφορούσαν 

σχέδια εισαγωγής ή διάδοσης καινοτόμων για τον 

τομέα τους τεχνικών και μεθόδων, ενώ το 40% διατέ

θηκε για επενδύσεις πραγματοποιούμενες μέσω της 

συνεργασίας επιχειρήσεων από περισσότερα του ενός 

κράτη μέλη ή, μερικές φορές, και από τρίτες χώρες. 

Τα δάνεια αυτά κατευθύνθηκαν σε επτά χώρες και 

αφορούσαν κυρίως τους κλάδους των μεταφορικών 

μέσων (αεροναυπηγική, αυτοκινητοβιομηχανία), των 

φαρμακευτικών προϊόντων, του ηλεκτρολογικού και 

ηλεκτρονικού υλικού, καθώς και των προηγμένων υπη

ρεσιών πληροφόρησης. 

Πίνακας 8: Αντοιγωνισηκότητα των επιχειρήσεων 
και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 

(σεεκοτομ. Ecu) 

Συνολικό ποσό 1 014,4 

Διεθνής ανταγωνιστικότητα και ολοκλήρωση 
των μεγάλων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο 877,2 

από τα οποία: 

αεροναυπηγική βιομηχανία 271.1 

αυτοκινητοβιομηχανία 210,4 

χημεία, φαρμακευτική 136,2 

προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης 62.6 

Επενδύσεις τομεακής προσαρμογής 32,2 

Μικρού μεγέθους επενδύσεις που αναπτύσ
σουν προηγμένη τεχνολογία 105,0 

Στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα αισθητή ήταν η συνδρομή 

της Τράπεζας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Πράγματι, στο σύνολο της Κοινότητας, οι MME απορρό

φησαν. μέσα στο 1989, 7 605 πιστώσεις (2 013,8 εκατομ

μύρια) από εκκρεμή συνολικά δάνεια, έναντι 5113  

πιστώσεων (1 611,4 εκατομμυρίων) το 1988. 

Η Τράπεζα συνέβαλε εξάλλου σημαντικά στη χρηματο

δότηση επενδύσεων που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις 

που λειτουργούν στις περιοχές κινήτρων να εκσυγχρο

νίσουν και αναπτύξουν τις μεθόδους παραγωγής τους, 

ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές. 

Η χρηματοδοτική δραστηριότητα της Τράπεζας υπέρ 

των MME, τόσο στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές 

(1317,1 εκατομμύρια) όσο και εκτός των περιοχών 

αυτών (696,7 εκατομμύρια) παρουσιάζεται λεπτομερέ

στερα στο ένθετο της σελ. 27. 

Παρουσίαση των χορηγήσεων κατά χώρα 

ΒΕΛΓΙΟ 

Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989: 91,1 εκατομμύρια, 

1988: 11,6 εκατομμύρια. 

Ατομικά δάνεια: 10,4 εκατομμύρια, 

Συνολικά δάνεια: 80,7 εκατομμύρια. 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια; 23 εκατομ

μύρια. 

Στο Βέλγιο, οι παρεμβάσεις της Τράπεζας αφορούσαν, 

αφενός την κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας βιο

μηχανικών αποβλήτων κοντά στην Αμβέρσα (10,4 εκα

τομμύρια) και, αφετέρου, τη χρηματοδότηση μικρομε

σαίων επιχειρήσεων μέσω συνολικών δανείων που 

συνομολογήθηκαν στα τέλη του χρόνου με δύο εμπο

ρικές τράπεζες. 

Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της χρήσης, χρηματοδοτή

θηκαν από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια 46 MME, σε διά

φορες επαρχίες της χώρας. 

ΔΑΝΙΑ 

Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989: 545,8 εκατομμύρια, 
1988: 494,1 εκατομμύρια. 

Ατομικά δάνεια: 494,6 εκατομμύρια, 

Συνολικά δάνεια: 51,2 εκατομμύρια. 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 56 εκατομ

μύρια. 

Περισσότερο από το 50 % των χορηγήσεων στη Δανία 

αφορούσε έργα υποδομής για τη βελτίωση των επικοι

νωνιών με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Κοινότητας. 

Στον τομέα των μεταφορών, τα δάνεια (283,8 εκατομ

μύρια) διατέθηκαν για την αγορά τροχαίου υλικού και 

τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων, για την ενί

σχυση των οδικών συνδέσεων της δανικής πρω

τεύουσας με τις υπόλοιπες σκανδιναυϊκές χώρες, τη 

Γιουτλάνδη και το γερμανικό οδικό δίκτυο, για τη διαρ

ρύθμιση του λιμένα του Νάκσοου και, τέλος, για την 

αγορά αεροσκαφών για δρομολόγηση στις ενδοευρω-

παϊκές πτήσεις. 
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Η Τράττεζσ χρηματοδότησε επίσης τον εκσυγχρονισμό 

του δικτύου τηλεπικοινωνιών, κυρίως με την εγκατά

σταση καλωδίων οπτικών ινών (74,7 εκατομμύρια), 

εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των 

λυμάτων στο Έσμττγιερ, καθώς και μικρά αποχετευτικά 

εργα υποδομής, μέσω εκκρεμών συνολικών δανείων. 

Στον ενεργειακό τομέα χορηγήθηκαν, όπως και τα 

προηγούμενα χρόνια, πολυάριθμα δάνεια (113,3 εκα

τομμύρια) για την εγκατάσταση, σε διάφορα τμήματα 

της χώρας, δικτύων μεταφοράς και διανομής του 

φυσικού αερίου που προέρχεται από το δανικό τομέα 

της Βόρειας Θάλασσας, καθώς και για την επέκταση 

των δικτύων αστικής θέρμανσης του Όρχους και του 

Φρέντερικσμπεργκ. 

Στο βιομηχανικό τομέα, εκτός από ένα δάνειο που δια

τέθηκε για μια μονάδα παραγωγής αντλιών και τις 

οικείες της εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης, 

κοντά στο Βίμποργκ, οι χορηγήσεις αφορούσαν κυρίως 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από τα εκκρεμή συνολικά 

δάνεια χρηματοδοτήθηκαν 100 περίπου MME, με 

πιστώσεις συνολικού ύψους 49,4 εκατομμυρίων. 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989: 856,5 εκατομμύρια, 

1988: 603 εκατομμύρια. 

Ατομικά δάνεια: 286,3 εκατομμύρια. 

Συνολικά δάνεια: 570,2 εκατομμύρια. 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 301,8 εκα

τομμύρια. 

Στη Γερμανία σημειώθηκε νέα αύξηση των συνολικών 

δανείων με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και έργων προστα

σίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Η 

αύξηση αυτή στηρίχθηκε στη διεύρυνση των σχέσεων 

της Τράπεζας με το τραπεζικό σύστημα. 

Το 50% σχεδόν του συνολικού ύψους των ατομικών 

δανείων και των πιστώσεων από συνολικά δάνεια δια

τέθηκε για έργα που συμβάλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος (290 εκατομμύρια) και κυρίως για εγκα

ταστάσεις επεξεργασίας των αερίων καύσης ανθρα

κικών σταθμών στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Αλλα 

έργα που χρηματοδοτήθηκαν ήσαν η επέκταση του 

σταθμού καθαρισμού των λυμάτων της Κολωνίας, ένα 

φράγμα ταμιευτήρας στον ποταμό Βούπερ και, μέσω 

συνολικών δανείων, εξήντα περίπου μικρά δίκτυα 

ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης και επεξεργασίας αποβλήτων. Επιπλέον, 

χορηγήθηκαν δάνεια για την προμήθεια των οχημάτων 

του νέου δίκτυου τραμ της Στουτγάρδης. 

Στον τομέα των έργων υποδομής, η Τράπεζα χρημα

τοδότησε τη βελτίωση τμημάτων δρόμων στη Βόρεια 

Ρηνανία-Βεστφαλία, την κατασκευή και τον εξοπλισμό 

ενός κέντρου αυτόματης τιμολόγησης των αεροπο

ρικών πτήσεων κοντά στο Αμβούργο και την ανακαίνιση 

των κτιρίων της εμπορικής έκθεσης της Κολωνίας. Τα 

δάνεια στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρε

σιών, διατέθηκαν για μια μονάδα παραγωγής ειδικών 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στο Φλίντμπεκ, για τη δημι

ουργία του διεθνούς ηλεκτρονικού συστήματος κρατή

σεων "Amadeus" που αφορά κυρίως τις αεροπορικές 

μεταφορές και τον τουρισμό (82,6 εκατομμύρια), καθώς 

και για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων 90 μικρομε

σαίων επιχειρήσεων και για τον εξοπλισμό βιομηχα

νικών μονάδων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 

(104,1 εκατομμύρια, από εκκρεμή συνολικά δάνεια). 

ΕΛΛΑΣ 

Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989: 271,4 εκατομμύρια, 

1988: 186,5 εκατομμύρια. 

Ατομικά δάνεια: 207,8 εκατομμύρια, 

Συνολικά δάνεια: 63,6 εκατομμύρια. 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 55,1 εκα

τομμύρια. 

Στην Ελλάδα, οι χορηγήσεις ήσαν όλες περιφερειακού 

ενδιαφέροντος και αφορούσαν κυρίως ενεργειακά προ

γράμματα και έργα υποδομής. Η Τράπεζα συνέβαλε 

έτσι στην ενίσχυση του δυναμικού παραγωγής ηλε

κτρικής ενέργειας, χρηματοδοτώντας την ενίσχυση 

της παραγωγικής ικανότητας δύο υπαίθριων λιγνιτωρυ

χείων, στην Πτολεμάίδα και στη Μεγαλόπολη. Το δεύ

τερο έργο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης την κατα

σκευή ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 300 MW, εξο

πλισμένου με εγκαταστάσεις αποθείωσης, αποτέλεσε 

το ανπκείμενο στενής συνεργασίας μεταξύ της Τρά

πεζας και της Επιτροπής. Η Τράπεζα συνέβαλε επίσης 

στην επέκταση του δικτύου μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικού ρεύματος, μεταξύ άλλων μέσω ενός συνο

λικού δανείου στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Μεσο

γειακών Προγραμμάτων (χρηματοδότηση 40 μικρού 

μεγέθους έργων με 7 εκατομμύρια). 

Εξάλλου, μέσω συνολικών δανείων (13,1 εκατομμύρια) 

χρηματοδοτήθηκαν διάφορα μικρά έργα υποδομής, 

κυρίως αποχετευτικά δίκτυα. Οι χορηγήσεις για έργα 

υποδομής μεγαλύτερης κλίμακας αφορούσαν τμήματα 

οδών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια χώρα, 

τον εκσυγχρονισμό του αερολιμένα Αθηνών και την 

αγορά τροχαίου υλικού για τους σιδηροδρόμους, 

καθώς και εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων 

της ευρύτερης περιφέρειας πρωτευούσης. Επιπλέον, 

με δάνεια ύψους 23,8 εκατομμυρίων, που χορηγήθηκαν 

με επιδότηση επιτοκίου σε βάρος του κοινοτικού προϋ

πολογισμού, η Τράπεζα συνέβαλε στην αποκατάσταση 

του οδικού δικτύου και την ανοικοδόμηση κτιρίων και 

κατοικιών στην περιοχή της Καλαμάτας, που επλήγη 

από σεισμούς το 1986. 

Τέλος, η Τράπεζα συνομολόγησε με ενδιάμεσους χρη

ματοδοτικούς φορείς συνολικά δάνεια ύψους 36,7 εκα-
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τομμυρίων, με στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τα εκκρεμή συνο
λικά δάνεια, χρηματοδοτήθηκαν μέσα στο 1989 μικρο
μεσαίες πρωτοβουλίες στους τομείς κυρίως της βιομη
χανίας (45 πιστώσεις, συνολικού ύψους 22,5 εκατομμυ
ρίων) και του τουρισμού (16 πιστώσεις, συνολικού 
ύψους 5,4 εκατομμυρίων), αλλά και στο γεωργικό τομέα 
(7,2 εκατομμύρια διοχετεύθηκαν σε 1 403 πολύ μικρού 
μεγέθους επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων). 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989:1 541,7 εκατομμύρια, 
1988: 1 018,5 εκατομμύρια. 
Ατομικά δάνεια: 1 280 εκατομμύρια, 
Συνολικά δάνεια: 261,7 εκατομιμύρια. 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 400,5 εκα
τομμύρια. 

Η δραστηριότητα της Τράπεζας στην Ισπανία εξακο
λούθησε να αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, ιδίως κατά τα 
τρία πρώτα τρίμηνα του 1989. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται 
στην έντονη ζήτηση δανείων για την ενίσχυση των 
δικτύων μεταφορών και τηλεπικοινωνιών και για βιομη
χανικές επενδύσεις. Περισσότερα από τα δύο τρίτα των 
χορηγήσεων αφορούσαν έργα που συμβάλλουν στην 
περιφερειακή ανάπτυξη. 

Στον τομέα των υποδομών, οι χορηγήσεις (1 009,7 εκα
τομμύρια) αφορούσαν κυρίως τον εκσυγχρονισμό και 
την ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου (503,2 εκατομ
μύρια) και την ανανέωση αεροπορικών στόλων για τη 
βελτίωση των αεροπορικών συγκοινωνιών (216 εκατομ
μύρια). 

Οι άλλες χορηγήσεις αφορούσαν, αφενός τμήματα 
μεγάλων οδικών αξονών στην περιφέρεια της Μαδρίτης 
και της Βαλένθια, στην Ανδαλουσία και τη Γαλικία 
καθώς και αγροτικών δρόμων στην Καστίλλη Λα 
Μάντσα και αφετέρου διάφορα έργα, κυρίως παροχής 
πόσιμου νερού και συλλογής και επεξεργασίας των 
λυμάτων ή των αστικών αποβλήτων (Βαρκελώνη, Γρα-
νάδα, επαρχία Ταρραγώνας) καθώς και μια σημαντική 
επέμβαση αναδάσωσης στην Καστίλη Λεόν. 

Τέλος, με πιστώσεις ύψους 32,3 εκατομμυρίων από 
συνολικά δάνεια, χρηματοδοτήθηκαν 15 έργα υπο
δομής (αποχέτευση, οδοποιία, διαμόρφωση βιομηχα
νικών περιοχών) πραγματοποιούμενα από οργανι
σμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Στο βιομηχανικό τομέα, 122,9 εκατομμύρια διατέθηκαν 
για μια μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων των αερο
σκαφών Airbus Α320 και Α330/340 και μια μονάδα 
παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων, στην επαρχία 
Μαδρίτης, ενώ, από εκκρεμή συνολικά δάνεια, χρημα
τοδοτήθηκαν 752 βιομηχανικές, αγροτοβιομηχανικές και 
τουριστικές MME, με πιστώσεις ύψους 368,2 εκατομμυ
ρίων. 

Στον ενεργειακό τομέα, η Τράπεζα χρηματοδότησε την 
ενίσχυση των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και, 
κυρίως, των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκ
τρικού ρεύματος στην Ανδαλουσία, καθώς και το δίκτυο 
διανομής φυσικού αερίου στη Μαδρίτη, με χορηγήσεις 
συνολικού ύψους 179,8 εκατομμυρίων. 

ΓΑΛΛΙΑ 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989:1 512,8 εκατομμύρια, 
1988: 1 350,5 εκατομμύρια. 
Ατομικά δάνεια: 874,9 εκατομμύρια, 
Συνολικά δάνεια: 637,9 εκατομμύρια. 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 539,1 εκα
τομμύρια. 

Στη Γαλλία, τα δάνεια κατευθύνθηκαν κυρίως σε έργα 
υποδομής των μεταφορών (774,4 εκατομμύρια) και βιο
μηχανικές επενδύσεις (512,6 εκατομμύρια). Τα 3/4  
σχεδόν των χορηγήσεων αφορούσαν έργα που συμ
βάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. 

Στο χώρο των έργων υποδομής των μεταφορών, η 
Τράπεζα χρηματοδότησε τη συνέχιση των εργασιών 
στη γραμμή TGV-Ατλαντικού (135,9 εκατομμύρια) καθώς 
και πολυάριθμα τμήματα αυτοκινητοδρόμων (248,8 εκα
τομμύρια), στη νότια χώρα (Α51, στην Άνω Προβηγκία, 
Α55. μεταξύ Μασσαλίας και Νιμ, Α57, που συνδέει την 
Τουλόν με τον αυτοκινητόδρομο του Ήλιου), προς την 
κατεύθυνση των Αλπεων (Α43 προς Αλμπερβίλ, όπου 
θα διεξαχθούν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 
1992, και Α49, προς Γκρενόμπλ), στην κεντρική χώρα 
(Α71, ο οποίος διευκολύνει την πρόσβαση στην Κεν
τρική Οροσειρά) και στη δυτική χώρα (All, μεταξύ Λε 
Μαν και Ανζέ). Χρηματοδότησε εξάλλου την ολοκλή
ρωση του Α26 (τμήμα Καλαί — Ρενς), που αποτελεί ένα 
από τους κύριους άξονες πρόσβασης στη σήραγγα 
κάτω από τη Μάγχη, για την οποία επίσης χορηγή
θηκαν νέες δόσεις δανείων. 

Οι υπόλοιπες χορηγήσεις για έργα υποδομής αφο
ρούσαν κυρίως τη βελτίωση των συγκοινωνιών στην 
Τουλούζη και τη σύνδεση του αερολιμένα του Ορλύ με 
το Παρίσι μέσω ενός αυτόματου ελαφρού μετρό τύπου 
VAL (107 εκατομμύρια). Εξάλλου, με πιστώσεις από 
συνολικά δάνεια (167,4 εκατομμύρια) χρηματοδοτή
θηκαν 188 έργα οδοποιίας και αποχέτευσης πραγματο
ποιούμενα από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Τέλος, η Τράπεζα χρηματοδότησε και πάλι τις εγκατα
στάσεις καύσης των οικιακών απορριμμάτων της Λυών. 

Στον βιομηχανικό τομέα, τα ατομικά δάνεια (152,9 εκα
τομμύρια) αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων :  
μια χαρτοβιομηχανία στο Πα ντε Καλαί, μια μονάδα 
επίχρισης μαγνητοταινιών στη νοτιοδυτική χώρα, 
μονάδες παραγωγής ειδών διατροφής από γεωργικά 
προϊόντα και ταινιών από πολυπροπυλένιο στη Βρε-
τάνη. Επιπλέον, πιστώσεις ύψους 369,8 εκατομμυρίων 
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διατέθηκαν σε 3 605 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τις 
οποίες οι 3 078 χρηματοδοτήθηκαν μέσω της τεχνικής 
της χρηματοδοτικής μίσθωσης (242,8 εκατομμύρια). 

Χτον ενεργειακό τομέα, η Τράπεζα χρηματοδότησε 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς στον Ιζέρ, καθώς και τον 
εκσυγχρονισμό της μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου 
της Eurodif στο Plerrelate με δάνεια συνολικού ύψους 78  
εκατομμυρίων. 

Τέλος, η Τράπεζα συνήψε μια χρηματοδοτική σύμβαση 
με τους επενδυτικούς φορείς του ευρωπαϊκού πάρκου 
αναψυχής Eurodisreyland, που δημιουργείται στα ανα
τολικά του Παρισιού. Στα πλαίσια της σύμβασης αυτής, 
της οποίας το ύψος (180 εκατομμύρια) δεν περιλαμβά
νεται στα στοιχεία του 1989, χορηγήθηκε ένα πρώτο 
δάνειο, σης αρχές του 1990. 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989: 186,8 εκατομμύρια, 
1988: 154,8 εκατομμιύρια. 
Ατομικά δάνεια: 186,8 εκατομμύρια 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 5 εκατομ
μύρια. 

Οι χορηγήσεις στην Ιρλανδία αφορούσαν αποκλειστικά 
την περιφερειακή ανάπτυξη και κυρίως έργα υποδομής 
στον τομέα των επικοινωνιών και δίκτυα διανομής ενέρ
γειας. Έτσι, στον ενεργειακό τομέα, η Τράπεζα χρημα
τοδότησε την επέκταση και ενίσχυση των δικτύων μετα
φοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού 
αερίου (43,7 εκατομμύρια). 

Τα δάνεια για υποδομές επικοινωνίας (102,8 εκατομ
μύρια) αφορούσαν την ανάπτυξη των εναέριων μετα
φορών (επέκταση και εκσυγχρονισμός του αερολιμένα 
του Δουβλίνου, αγορά αεροσκαφών για τις συγκοινω
νίες με το Λονδίνο, και αγορά ενός προσομοιωτή πτή
σεων), τη βελτίωση τμημάτων δρόμων, κυρίως γύρω 
από την πρωτεύουσα, και την ενίσχυση του δικτύου 
εσωτερικών και διεθνών τηλεπικοινωνιών. 

Οι άλλες χορηγήσεις (40,3 εκατομμύρια) αφορούσαν τη 
συνέχιση προγραμμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, 
την αναστύλωση του κάστρου του Δουβλίνου και τη 
μετατροττή του σε κέντρο συνεδρίων, την επέκταση κέν
τρων ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης και τη δημι
ουργία, στο Δουβλίνο (Μπέλφηλντ), μιας σχολής μηχα
νικών. 

Τέλος, 39 μικρομεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις χρη
ματοδοτήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια, με 
πιστώσεις ύψους 5 εκατομμυρίων. 

ΙΤΑΛΙΑ 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989: 3 734 εκατομμύρια, 
1988: 3 371,9 εκατομμύρια. 
Ατομικά δάνεια: 2 653,8 εκατομμύρια, 
Συνολικά δάνεια: 1 080,6 εκατομμύρια. 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 1 139,6 
εκατομμύρια. 

Στην Ιταλία, η περιφερειακή ανάτττυξη παρέμεινε ο 
κύριος στόχος της δραστηριότητας της Τράπεζας, 
απορροφώντας το 64% σχεδόν του συνόλου των ατο
μικών δανείων και πιστώσεων από συνολικά δάνεια. Οι 
σχετικές χορηγήσεις, συνολικού ύψους 2 381,5 εκατομ
μυρίων, κατευθύνθηκαν σε βιομηχανικές επενδύσεις 
(1 077,9 εκατομμύρια, από τα οποία τα μισά περίπου 
αφορούσαν τις MME), έργα υποδομής (811,8 εκατομ
μύρια) και ενεργειακά προγράμματα (491,8 εκατομ
μύρια). Τα 4/5 περίπου των χορηγήσεων (2 034,2 εκα
τομμύρια) διατέθηκαν για επενδύσεις στο Μετζοτζιόρνο 
(ηπειρωτική χώρα και νήσοι) και συγκεκριμένα στο 
Λάτιο (440,4 εκατομμύρια), τη Σικελία (220,6 εκατομ
μύρια), την Πούλια (199,5 εκατομμύρια), τη Σαρδηνία 
(177,8 εκατομμύρια), την Καμπανία (162,3 εκατομμύρια), 
τα Αβρούζια (138,7 εκατομμύρια), την Καλαβρία (135,2  
εκατομμύρια), τις Μάρκες (83,4 εκατομμύρια), τη Βασιλι-
κάτα (46,8 εκατομμύρια) και το Μολίζε (28 εκατομ
μύρια). Δάνεια ύψους 401,3 εκατομμυρίων διατέθηκαν 
εξάλλου για τηλεπικοινωνιακά προγράμματα που 
ενδιαφέρουν περισσότερες της μιας περιφέρειες. Οι 
χορηγήσεις περιφερειακού ενδιαφέροντος στις λιγό
τερο ευνοημένες περιοχές της κεντρικής και βόρειας 
χώρας ανήλθαν στα 347,3 εκατομμύρια και κατευθύν
θηκαν στις περιφέρειες Τρεντίνο-'Ανω Αδίγη, Ούμπρια, 
Τοσκάνη, Βένετο, Λιγυρία, Αιμιλία-Ρομανία και Λομ
βαρδία. 

Οι χορηγήσεις για επενδύσεις που συμβάλλουν στην 
επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Κοινότητας 
(728,3 εκατομμύρια) αφορούσαν την αξιοποίηση κοιτα
σμάτων αερίου και πετρελαίου, τη διαφοροποίηση του 
εφοδιασμού και την ορθολογικότερη χρήση της ενέρ
γειας στη βιομηχανία. Στον τομέα της προστασίας του 
περιβάλλοντος, τα δάνεια (580,8 εκατομμύρια) κατευ
θύνθηκαν κυρίως σε έργα συλλογής και επεξεργασίας 
των λυμάτων και των στερεών αποβλήτων, αλλά αφο
ρούσαν επίσης εγκαταστάσεις για τη μείωση των 
εκπομπών ρύπων ηλεκτροπαραγωγών σταθμών, 
χημικών εργοστασίων και υαλουργείων, καθώς και την 
προμήθεια αεροσκαφών και τη δημιουργία ενός συστή
ματος τηλεπικοινωνιών για την πολιτική άμυνα. 

Η Τράπεζα χορήγησε εξάλλου 521,4 εκατομμύρια (από 
τα οποία 104 εκατομμύρια με τη μορφή πιστώσεων 
από συνολικά δάνεια) για επενδύσεις, κυρίως υψηλής 
τεχνολογίας, που συμβάλουν στη βελτίωση της διε
θνούς ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών επιχειρή
σεων ή στην ολοκλήρωσή τους σε ευρωπαϊκό επί-
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Χορηγήσεις της Τράπεζας κατά το 1989: κατανομή κατά τομέα και περιφέρεια 

σε εκατομ ECU 

Ο 0,1 — 15 

(Δεν περιλαμβάνεται μια πίστωση ύψους 40000 ECU στη Μαρτινίκα, βλ. πίνακα Θ, σελ. 103). 
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Χορηγήσεις erro εσωτερικό της Κοινότητας 

πεδο. Τα σχετικά δάνεια αφορούσαν κυρίως την αυτο
κινητοβιομηχανία, την αεροναυπηγική και την παρα
γωγή ειδικών χημικών προϊόντων. Τέλος, 305,3 εκατομ
μύρια διατέθηκαν για π^ χρηματοδότηση έργων υπο
δομής των μεταφορών κοινοτικού ενδιαφέροντος, 
στην κεντρική και βόρεια χώρα. 

Η κατανομή των χορηγήσεων κατά τομέα αφήνει να 
διαφανεί μια νέα άνοδος των παρεμβάσεων στους 
τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, οι οποίοι 
απορρόφησαν 1 769,1 εκατομμύρια. 

Το 40% του ποσού αυτού (707,9 εκατομμύρια) χορηγή
θηκε με τη μορφή ατομικών δανείων, από τα οποία 
241,5 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στην αυτοκινητοβιο
μηχανία, για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό 
μονάδων παραγωγής αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 
εμπορικών οχημάτων, κινητήρων ντήζελ και εξαρτη
μάτων για συστήματα πέδησης. 

Στον κλάδο της χημείας και των πετροχημικών, οι 
χορηγήσεις (153,6 εκατομμύρια) αφορούσαν πολυά
ριθμες μονάδες παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων 
και τα εργαστήριά τους έρευνας και ανάπτυξης, τον 
εκσυγχρονισμό ενός χημικού συγκροτήματος και 
μονάδων παραγωγής πολυπροπυλενίου και απορρυ
παντικών, καθώς και την μετατροπή διυλιστηρίων για 
την παραγωγή αμόλυβδης (λιγότερο ρυπογόνου) βεν
ζίνης. 
Στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρο
νικού υλικού χρηματοδοτήθηκαν πολλές επιχειρήσεις, 
που παράγουν τηλεοπτικές οθόνες, οικιακές συσκευές, 
καθώς και αυτόματα συστήματα ελέγχου και εργαλειο-
μηχανές (131,4 εκατομμύρια). 

Τα άλλα δάνεια αφορούσαν την αεροναυπηγική, την 
παραγωγή υάλινων φιαλών και ειδών διατροφής, μια 
χαρτοβιομηχανία, και επενδύσεις για διάφορες δραστη
ριότητες (εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας, ξενοδο-
χεία-σχολές, εργαστήρια έρευνας). 

Η Τράπεζα χρηματοδότησε εξάλλου πολυάριθμες 
μικρομεσαίες επενδυτικές πρωτοβουλίες, μέσω 
εκκρεμών συνολικών δανείων: με πιστώσεις ύψους 817  
εκατομμυρίων χρηματοδοτήθηκαν 1 971 MME, σε ένα 
ευρύ φάσμα τομέων (είδη διατροφής, προϊόντα 
μετάλλου και μηχανικής, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς 
επίσης τουριστικές δραστηριότητες). 

Από τις επιχειρήσεις αυτές, τα τρία τέταρτα του 
συνόλου και όλες σχεδόν εκείνες που ανήκουν στον 
τομέα της οικοδομικής, του τουρισμού και των υπηρε
σιών, βρίσκονται στο Μετζοτζιόρνο (301,7 εκατομμύρια) 
και στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της κεντρικής 
και βόρειας χώρας (240,7 εκατομμύρια). Έξω από τις 
περιοχές αυτές, διατέθηκαν πιστώσεις τόσο από τους 
ιδίους πόρους της Τράπεζας (175,6 εκατομμύρια), όσο 
και από πόρους του ΝΚΜ (99,1 εκατομμύρια). 

Οι χρηματοδοτήσεις έργων υποδομής (1 217,6 εκατομ
μύρια) αφορούσαν κυρίως τους τομείς των μεταφορών 
(491 εκατομμύρια) και των τηλεπικοινωνιών (407,4 εκα
τομμύρια). Για υδραυλικά έργα, εγκαταστάσεις επεξερ
γασίας των αποβλήτων και διάφορες άλλες υποδομές 
διατέθηκαν 319,2 εκατομμύρια. 

Στον τομέα των μεταφορών, η Τράπεζα συνέχισε να 
χρηματοδοτεί την κατασκευή των τελευταίων τμημάτων 
του αυτοκινητόδρομου των Σηράγγων, προς τα ελβε
τικά σύνορα, τη διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου Α2 
(Ρώμη-Νεάπολη), τη βελτίωση των σιδηροδρομικών 
συνδέσεων με τους αερολιμένες της Ρώμης και του 
Μιλάνου, καθώς και το μετρό της Νεάπολης. Παράλ
ληλα, χρηματοδότησε την προμήθεια σκαφών για τις 
συγκοινωνίες με τις νήσους της τυρρηνικής θάλασσας, 
και λιμενικά έργα για την εξυτπιρέτηση πλοίων μετα
φοράς εμπορευματοκιβωτίων και οριζόντιας φορτοεκ
φόρτωσης στους λιμένες του Βόλτρι (Γένουα), της Λα 
Σπέτζια και του Λιβούρνο. 

Δάνεια χορηγήθηκαν επίσης για την επέκταση του τερ
ματικού σταθμού επιβατών του αερολιμένα της Πίζας, 
για την αγορά δύο αεροσκαφών πολιτικής άμυνας και 
για σταθμούς συνδυασμένων (οδικών-σιδηροδρομικών) 
μεταφορών κοντά στο Τουρίνο και τη Βερόνα. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τα δάνεια αφο
ρούσαν την ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου στο 
Μετζοτζιόρνο καθώς και ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών 
μέσω δορυφόρων για την παροχή βοήθειας σε περι
πτώσεις φυσικών καταστροφών. 

Η Τράπεζα πραγματοποίησε παρεμβάσεις σε πολλές 
περιοχές της Ιταλίας για τη χρηματοδότηση έργων συλ
λογής και επεξεργασίας των λυμάτων, τα περισσότερα 
από τα οποία περιλάμβαναν και άλλα στοιχεία 
(ύδρευση, επεξεργασία των στερεών αποβλήτων, αντι
πλημμυρική προστασία και καταπολέμηση της διά
βρωσης, κυρίως με αναδασώσεις). Ένα μέρος των 
δανείων κατευθύνθηκε σε μεγάλα πολυετή προγράμ
ματα που εκτελούνται στο Βένετο, στις λεκάνες του 
Πάδου, του Άρνου και του Τίβερη, στην ευρύτερη περι
φέρεια της Ρώμης και στη λιγυρική ακτή. 

Τέλος, πολλές παρεμβάσεις αφορούσαν τη διαρρύθ
μιση κτιρίων για τη στέγαση ερευνητικών δραστηριο
τήτων (Τεργέστη. Βιτέρμπο). 

Τα δάνεια στον ενεργειακό τομέα (806,9 εκατομμύρια) 
αφορούσαν την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας (ανθρακικοί σταθμοί στο Μπρίντιζι και τη 
Σαρδηνία) και του δικτύου μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος στο Μετζοτζιόρνο, την αξιοποίηση 
κοιτασμάτων αερίου και πετρελαίου (εξωχώριων, στα 
ανοικτά των ακτών της Καλαβρίας και των Αβρουζίων 
και ενδοχώριων, στην Αιμιλία-Ρομανία και στο Πεδε-
μόντιο), καθώς και την επέκταση των χώρων αποθή
κευσης και των δικτύων μεταφοράς και διανομής 
φυσικού αερίου στην κεντρική και βόρεια χώρα. 
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Χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989: 320,3 εκατομμύρια, 

1988: 259,7 εκατομμύρια. 

Ατομικά δάνεια: 231,5 εκατομμύρια, 

Συνολικά δάνεια: 88,8 εκατομμύρια. 

Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 50,2 εκα

τομμύρια. 

Στις Κάτω Χώρες, περισσότερο από το 50% του 

συνόλου των χορηγήσεων (172,5 εκατομμύρια) διατέ

θηκε για την ενίσχυση αεροπορικών στόλων, με στόχο 

τη βελτίωση των διεθνών και ενδοκοινοτικών συγκοινω

νιών. Τα άλλα δάνεια αφορούσαν βιομηχανικές επεν

δύσεις. κυρίως σε περιοχές με οικονομικά προβλήματα 

(106 εκατομμύρια). Χρηματοδοτήθηκαν έτσι, δύο 

μονάδες παραγωγής συνθετικών ινών υψηλής αντοχής 

Η Τ ράπεζα και ο τουρισπκός τομέας 

Η αυξανόμιενη κινητικότητα (διακοπές, αναψυχή, επαγγελμα
τικά ταξίδια) των κατοίκων των ανεπτυγμένων χωρών απο

τελεί ένα σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό στοιχείο όπως 
μαρτυρεί η ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών προσώπων. 

Η τάση αυτή πρόκειται να συνεχιστεί. Πράγμαπ, η παγκόσμια 
οργάνωση τουρισμού προβλέπει μια διαρκή αύξηση του 

αριθμού των ταξιδιωτών, για την αντιμετώπιση της οποίας 
ήδη πραγματοποιούνται επενδύσεις επέκτασης και διαφορο
ποίησης των εγκαταστάσεων υποδοχής. Στο εσωτερικό της 
Κοινότητας πολλαπλασιάζονται και ανανεώνονται οι ξενοδο

χειακές εγκαταστάσεις, ά>λα και άλλοι τύποι καταλυμάτων, 
όπως επίσης οι τουριστικές εγκαταστάσεις (μαρίνες, σταθμοί 
χειμερινών σπόρ, πάρκα αναψυχής κλπ.) και τα επιχειρη

σιακά συγκροτήματα που περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, γρα
φεία και χώρους συνεδρίων. 

Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός από οικονομική άποψη 

τομέας. Ανππροσωπεύει το 5,5% περίπου του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος της Κοινότητας και παίζει καθοριστικό 
ρόλο στις διεθνείς συναλλαγές. Η επίδρασή του είναι αποφα
σιστική για τα ισοζύγια εξωτερικών συναλλαγών χωρών όπως 
η Ισπανία, η Ελλάς και η Πορτογαλία. Τομέας έντασης εργα
σίας, εξασφαλίζει άμεσα το 6% των θέσεων απασχόλησης 
στην Κοινότητα, ποσοστό που ισοδυναμεί με 7,5 εκατομμύρια 
εργαζόμενους, από τους οποίους τα 5,5 εκατομμύρια έχουν 
μόνιμη και πλήρη απασχόληση. Η ανάπτυξη του τουρισμού 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα πολλές από τις λιγότερο ευνοημένες 
περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια της Κοινότητας. Από ευρύ
τερη άποψη, είναι αναμφίβολα ένας τομέας όπου η Ευρώπη 
διαθέτει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα στο διεθνή χώρο, 
λόγω του πλούτου και της ποικιλίας της πολιτιστικής και 
φυσικής της κληρονομιάς. Η σημασία του για την Κοινότητα, 
τόσο από την άποψη της περιφερειακής ανάπτυξης όσο και 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διεθνούς ανταγωνιστι
κότητας. αντικατοπτρίζεται στην απόφαση ανακήρυξης του 

1990 ως "ευρωπαϊκού έτος τουρισμού". Φαίνεται εξάλλου 
επίσης από τις πολυάριθμες επενδύσεις που έχει χρηματο
δοτήσει η Τράπεζα. 

Η ανάπτυξη του τουρισμού ήταν ένα αποφασισπκό στοιχείο 
σε πολλές από τις παρεμβάσεις της Τράπεζας στον τομέα 
των μεταφορών, όπως η χρηματοδότηση μεγάλων οδικών 
αξόνων στους οποίους διοχετεύεται μεγάλο μέρος της ταξι
διωτικής κίνησης, ή η χορήγηση δανείων για την ενίσχυση 

των αερολιμένων και των αεροπορικών στόλων. Το ίδιο ισχύει 
εξάλλου και για έργα μικρότερης εμβέλειας, όπως η ενίσχυση 

τοπικών αεροδρομίων ή μικρών λιμανιών. Σε πολλές 
περιοχές (από το Σαρωνικό κόλπο έως την Ουαλλία), η Τρά

πεζα έχει επίσης χρηματοδοτήσει έργα για την εξασφάλιση 
ικανοποιητικής παροχής πόσιμου νερού σε όλες τις εποχές 
του έτους, καθώς και για την αποτελεσμαπκότερη επεξερ
γασία των λυμάτων. Η αλληλεπίδραση μεταξύ τουριιηιού, 
περιβάλλοντος και ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα έντονη στις 
μεσογειακές χώρες (βλ. σελ. 16). Τέλος, οι παρεμβάσεις που 
αφορούν την προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιπστικής 
κληρονομιάς της Κοινότητας (Ανάκτορα των Δόγηδων στη 
Βενετία και στη Γένουα, αρχαιολογικοί χώροι της Πομ-σηΤας, 
του Ηρακλείου και της Σταβίας, μουσείο της Μήλου), συμβάλ
λουν επίσης στην τόνωση του ενδιαφέροντος για την Κοινό
τητα στο σύνολό της και για πς άμεσα ενδιαφερόμενες 
περιοχές. 

Όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού αυτό καθ'εαυτό, κατά 
την πενταετία 1985-19Θ9 ενισχύθηκε από την Τράπεζα με 800  
εκατομμύρια, από τα οποία 640 εκατομμύρια χορηγήθηκαν 

για 1200 περίπου ξενοδοχεία. Ορισμένα από τα ξενοδοχεία 
αυτά χρηματοδοτήθηκαν με ατομικά δάνεια : στην Ιταλία 
(Πούλια, Σικελία, Καλαβρία και Καμπανία), στην Πορτογαλία 
(Λισσαβώνα και Αλγκάρβε), και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Μάν

τσεστερ, Μπίρμπιγχσμ, Σκωτία). Στις δύο τελευταίες χώρες, 
τα δάνεια αφορούσαν πολυάριθμα μικρά μοτέλ και ξενοδο
χεία κατά μήκος οδικών αξόνων. Οι περισσότερες ωστόσο 
από αυτές τις επενδύσεις, λόγω της μικρής τους κλίμακας, 
χρηματοδότήθηκαν μέσω συνολικών δανείων, και ειδικότερα 
στην Ιταλία, στις ορεινές περιοχές του Τρεντίνο- Ανω Αδίγη, 
στη Γαλλία, κυρίως στη δυτική και νοτιοδυτική χώρα, στην 
Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Επιπλέον, η χρηματο
δότηση 200 περίπου εγκαταστάσεων διαφόρων μορφών 
(κατασκηνωπκά κέντρα, κέντρα διακοπών) επέτρεψε να συμ
πληρωθεί ο τουριστικός εξοπλισμός πολλών περιοχών. 

Με την υπογραφή, στα τέλη του 1989, μιας συμφωνίας χρη

ματοδότησης για τη δημιουργία του πάρκου Eurodisneyland,  

στα ανατολικά του Παρισιού, η Τράπεζα θέλησε να συμβάλει 
στην ενίσχυση μιας επένδυσης ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
Το τέταρτο αυτό πάρκο Disney — ύστερα από εκείνα της 
Καλιφόρνιας (που δημιουργήθηκε το 1955), της Φλώριδας 
(1971) και του Τόκιο (1983) — αντιπροσωπεύει, μαζί με τα 
συνοδευτικά του έργα, μια επένδυση της οποίας το συνολικό 
ύψος υπολογίζεται σε 8 δισεκατομμύρια. Αναμένεται να προ

σελκύσει ένα κοινό 10 εκατομμυρίων περίπου επισκεπτών το 
χρόνο και να συμβάλει έτσι στον εμπλουτισμό και τη διαφο
ροποίηση του τουριστικού δυναμικού της Κοινότητας, καθώς 

και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ενδοκοινοτικών και εξωκοι-
νοτικών τουριστικών ανταλλαγών. 
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στο Λιμβούργο, ενώ παράλληλα, μέσω συνολικών 
δανείων (τεχνική που εφαρμόζεται στις Κάτω Χώρες 
από το 1988), χρηματοδοτήθηκαν 48 MME, με πιστώ
σεις 50,2 εκατομμυρίων. 

Τέλος, η Τράπεζα χρηματοδότησε ένα αιολικό συγκρό
τημα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη 
Ζηλανδία (3,2 εκατομμύρια, από πόρους του ΝΚΜ). 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989: 755,7 εκατομμύρια, 
1988: 560,4 εκατομμύρια. 
Ατομικά δάνεια: 575,1 εκατομμύρια, 
Συνολικά δάνεια: 180,6 εκατομμύρια. 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 176,6 εκα
τομμύρια. 

Στην Πορτογαλία, η χρηματοδοτική δραστηριότητα 
σημείωσε και πάλι άνοδο σε όλους τους τομείς, και ιδι
αίτερα στον βιομηχανικό και τον τουριστικό τομέα. Στην 
άνοδο αυτή συνέβαλε η ενίσχυση και η διαφοροποίηση 
των σχέσεων συνεργασίας της Τράπεζας με τις εγχώ
ριες τράπεζες και χρηματοδοπκούς οργανισμούς. 

Οι χορηγήσεις στούς τομείς της βιομηχανίας και των 
υττηρεσιών ανήλθαν σε 284,5 εκατομμύρια, από τα 
οποία 40 εκατομμύρια διατέθηκαν στα πλαίσια του 
ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της πορτογαλικής 
βιομηχανίας. Εξάλλου, από τα εκκρεμή συνολικά 
δάνεια, χρηματοδοτήθηκαν με πιστώσεις 175,9 εκατομ
μυρίων 813 MME, κυρίως στους κλάδους των ειδών δια
τροφής, της υάλου και της κεραμικής, και του χάρτου. 
422 από πς πιστώσεις διατέθηκαν για τη χρηματοδό
τηση πολύ μικρών επιχειρήσεων, μέσω της τεχνικής 
της χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Τα ατομικά δάνεια (108,6 εκατομμύρια) αφορούσαν 
κυρίως έργα για την αξιοποίηση του δασικού πλούτου 
της χώρας : 90 εκατομμύρια περίπου διατέθηκαν για 
την επέκταση δύο μονάδων παραγωγής χάρτου, για 
ένα πρόγραμμα φύτευσης ευκαλύπτων και για μονάδες 
παραγωγής ινοπλακών, μοριοπλακών και πλακιδίων 
από φελλό. 

Εξάλλου, η Τράπεζα χρηματοδότησε τον εκσυγχρο
νισμό ποτοποιείων, καθώς και την κατασκευή μιας 
αλύσσου ξενοδοχείων. 

Τα δάνεια για έργα χτποδομής (217,2 εκατομμύρια) 
αφορούσαν τη βελτίωση του τηλεφωνικού δικτύου και, 
κυρίως, τον τομέα των μεταφορών. Χρηματοδοτήθηκαν 
έτσι τμήματα αυτοκινητοδρόμων γύρω από τη Λισσα-
βώνα και το Πορτό καθώς και έργα στους άξονες σύν
δεσης με την Ισπανία : κατασκευή τμημάτων των αυτο
κινητοδρόμων Α1. Α5, A3, A4, βελτίωση των κύριων 
οδικών συνδέσεων, εκσυγχρονισμός και ενίσχυση σιδη
ροδρομικών γραμμών. Στις Αζόρες, τα δάνεια της Τρά

πεζας συνέβαλαν στη βελτίωση των εγκαταστάσεων 
του αερολιμένα της νήσου Φλόρες και πολλών λιμένων, 
στη χρηματοδότηση οδικών και τουριστικών υποδομών, 
καθώς και στην αγορά αεροσκαφών για τις συγκοινω
νίες μεταξύ των νήσων του αρχιπελάγους. 

Τέλος, στον ενεργειακό τομέα, τα δάνεια (249,3 εκα
τομμύρια) αφορούσαν την ενίσχυση του ηλεκτρικού 
δυναμικού της χώρας, με τη χρηματοδότηση δύο 
υδροηλεκτρικών σταθμών ('Αλτο Λιντόζο, στη βόρεια 
χώρα και Πρακάνα, στην ανατολική χώρα) και ενός 
ανθρακικού σταθμού (Σίνες), καθώς και την ενίσχυση 
των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύ
ματος. 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Υπογραφείσες συμβάσεις: 1989:1 652,2 εκατομμύρια, 
1988: 1 178,8 εκατομμύρια. 
Ατομικά δάνεια: 1 494 εκατομμύρια, 
Συνολικά δάνεια: 158,2 εκατομμύρια. 
Πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια: 58,1 εκα
τομμύρια. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 37% του συνόλου των χορη
γήσεων κατευθύνθηκε σε περιοχές που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα αναπροσανατολισμού των δραστηριο
τήτων τους. Η άνοδος που παραπιρείται σε σχέση με 
το 1988 οφείλεται κυρίως στην αναθέρμανση των χορη
γήσεων στον τομέα του νερού και σε μια νέα άνοδο των 
δανείων στη βιομηχανία. 

Οι χορηγήσεις στους τομείς της βιομηχανίας και των 
υπηρεσιών ανήλθαν σε συνολικό ύψος 576,5 εκατομ
μυρίων. 

Τα ατομικά δάνεια στη βιομηχανία (450,2 εκατομμύρια) 
κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, και αφορούσαν 
κυρίως επενδύσεις στον κλάδο της αεροναυπηγικής, 
μια μονάδα παραγωγής δημοσιογραφικού χάρτου και 
μια άλλη παραγωγής επιχρισμένου χάρτου, την επέ
κταση και τον εκσυγχρονιμό μιας μονάδας παραγωγής 
υάλου με τη μέθοδο της επίπλευσης, και την κατα
σκευή ή τον εκσυγχρονισμό πολλών μονάδων παρα
γωγής ειδών διατροφής και ποτών. Τα άλλα έργα που 
χρηματοδοτήθηκαν περιλάμβαναν μονάδες παρα
γωγής επίπλων, βιοιατρικών προϊόντων, και στοιχείων 
για αμαξώματα αυτοκινήτων, μια μονάδα πολυμερι
σμού για την παραγωγή πολυστερένιου, και χώρους 
αποθήκευσης προϊόντων από χάλυβα. 

Στον τομέα των υπηρεσιών, χρηματοδοτήθηκαν ένα 
κέντρο πληροφορικής στο Μάντσεστερ και ένα κέντρο 
αποθήκευσης και διανομής ειδών διατροφής στο Μπέλ-
σχιλ, καθώς επίσης ξενοδοχεία και μοτέλ σε πολλές 
περιοχές της χώρας. 
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Εξάλλου, με πιστώσεις ύψους 58.1 εκατομμυρίων από 

συνολικά δάνεια, χρηματοδοτήθηκαν 93 MME, κυρίως 

στους κλάδους των προϊόντων μετάλλου, των πρόϊ-

όντων από πλαστική ύλη, του χάρτου, και των υπηρε

σιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Οι χορηγήσεις στον τομέα των μεταφορών (305,7 εκα

τομμύρια) αφορούσαν έργα με στόχο τη βελτίωση των 

επικοινωνιών με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Κοινό

τητας: σήραγγα κάτω από τη Μάγχη, νέος τερματικός 

σταθμός στο διεθνή αερολιμένα του Στάνστεντ, επέ

κταση των εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση 

πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα 

του Φέλιξστόου. 

Εξάλλου, η Τράπεζα χορήγησε δάνεια για την αναβάθ

μιση της παλιάς συνοικίας της προκυμαίας του Κάρ-

ντιφ με τη δημιουργία ενός συγκροτήματος που περι

λαμβάνει χώρους εκθέσεων, συνεδρίων και γραφείων, 

καθώς και για την επαναξιοποίηση μιας βιομηχανικής 

ζώνης κοντά στο κέντρο του Λάνκαστερ (25.7 εκατομ

μύρια). 

Στον τομέα των υδραυλικών υποδομών (431,8 εκατομ

μύρια), η Τράπεζα χρηματοδότησε πολλά έργα στα 

πλαίσια των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων 

που έχουν αναλάβει οι εταιρείες διανομής ύδατος με 

στόχο τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και τη βελτίωση 

της ποιότητας του νερού, σε συμμόρφωση προς τα κοι

νοτικά πρότυπα. Τα χρηματοδοτηθέντα έργα αφορούν 

τις λεκάνες του Τάμεση, του Σέβερν και του Τρεντ, και 

διάφορες περιοχές στα νότια του Γιόρκσάϊρ, στις ακτές 

της Νορθούμπρια, στην Ανγκλια και στο Ουέσεξ. 

Εξάλλου, η Τράπεζα χορήγησε ένα δάνειο για μια 

μονάδα ανακύκλησης των αστικών αποβλήτων στο 

Χάστιγκς. 

Τέλος, τα δάνεια στον ενεργειακό τομέα, (211,6 εκα

τομμύρια) αφορούσαν την αξιοποίηση ενός κοιτά

σματος αερίου, στα ανοικτά του Χάμπερσάιντ, και ενός 

κοιτάσματος πετρελαίου, στην ακτή του Ντόρσετ, 

καθώς και την ενίσχυση ενός ανθρακικού σταθμού στο 

Σλάου. 

Έξω από τα εδάφη των κρατών μελών, η Τράπεζα, 

κατ' εφαρμογή του άρθρου 18 του καταστατικού της, 

χρηματοδότησε δύο προγράμματα που συμβάλλουν 

στην ενίσχυση των διεθνών τηλεπικοινωνιών. Αφενός, 

χορήγησε ένα νέο δάνειο (75 εκατομμύρια) στον οργα

νισμό Eutelsat — στον οποίο συμμετέχουν τα κράτη 

μέλη της Κοινότητας και άλλες 14 ευρωπαϊκές χώρες, 

κυρίως μέλη της ΕΖΕΣ — για την εκτόξευση και θέση σε 

τροχιά μιας νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών δορυ

φόρων. Αφετέρου, συνέβαλε με 90,5 εκατομμύρια στη 

χρηματοδότηση ενός έργου του ιδιωτικού τομέα, με 

αντικείμενο την εγκατάσταση ενός υπερατλαντικού 

καλωδίου οπτικών ινών, το οποίο θα συνδέει την Κοινό

τητα (μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) 

με πς Ηνωμένες Πολιτείες διά μέσου της Καραϊβικής, 

και θα συντελέσει στη βελτίωση της ποιότητας και της 

ασφάλειας των επικοινωνιών. 
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Η Τράπεζα χορήγησε έξω από πιν Κοινόπιτα 485,9 εκατομμύρια με τη μορφή δανείων από τους ιδίους της πόρους 
και 126 εκατομμύρια με τη μορφή επισφαλών κεφαλαίων από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των 
κρατών μελών, ή συνολικά 611,9 εκατομμύρια, έναντι 700,2 εκατομμυρίων το 1988 και 392,1 εκατομμυρίων το 1987. 

Η κάμψη αυτή της δραστηριότητας οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους για κάθε περιοχή. Στη Γιουγκοσλαβία, οι υπο
γραφές δανειακών συμβάσεων επιβραδύνθηκαν, σε αντίθεση με μια άνοδο των χορηγήσεων που σημειώθηκε στις 
νότιες μεσογειακές χώρες, στα πλαίσια των τρίτων χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων. Έτσι, το συνολικό ύψος των χορη
γήσεων στις μεσογειακές χώρες διαμορφώθηκε στα 342,8 εκατομμύρια (έναντι 398 εκατομμυρίων το 1988). Από το 
ποσό αυτό, τα 12 εκατομμύρια αντιπροσώπευαν επισφαλή κεφάλαια από πόρους προϋπολογισμού, τα οποία διατέ
θηκαν για τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα επενδύσεων με τη μορφή κοινών επιχειρήσεων (joint ventures),  
πραγματοποιούμενων από ιδιωτικές επιχειρήσεις των χωρών αυτών και της Κοινότητας. Η μορφή αυτή χρηματοδό
τησης, που είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες των MME, έχει παρουσιαστεί στην ετήσια έκθεση 1988, σελ. 
60. Στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη, η μείωση των 
αδιάθετων υπολοίπων για πράξεις με επισφαλή κεφάλαια στα πλαίσια της τρίτης Σύμβασης του Λομε, περιόρισε τις 
δυνατότητες παρέμβασης. Έτσι, παρά μια ελαφρά άνοδο των δανείων από ιδίους πόρους της Τράπεζας, οι χορηγή
σεις στις χώρες αυτές διαμορφώθηκαν στο ύψος των 269,1 εκατομμυρίων (155 εκατομμύρια από ιδίους πόρους και 
114 εκατομμύρια με τη μορφή επισφαλών κεφαλαίων), έναντι 302,2 εκατομμυρίων το 1988. 

Μεσογειακές χώρες 

Γιουγκοσλαβία 

Η βελτίωση των υποδομών των μεταφορών παρου
σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τη Γιουγκοσλαβία, 
όσο και για την Κοινότητα. Πράγματι, λόγω της γεω
γραφικής της θέσης, η χώρα αυτή αποτελεί σημαντική 
διάβαση, μέσω της οποίας διεξάγονται τα τέσσερα 
πέμπτα σχεδόν των συγκοινωνιών μεταξύ Ελλάδας και 
των υπόλοιπων κρατών μελών. 

Στα πλαίσια του δεύτερου χρηματοδοτικού πρωτο
κόλλου, δίδεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ανά
πτυξη των σχετικών υποδομών. Ύστερα από τα δάνεια 
ύψους 210 εκατομμυρίων που χορήγησε το 1988 για τον 
υπεργιουγκοσλαβικό αυτοκινητόδρομο, η Τράπεζα χρη
ματοδότησε το 1989 τον εκσυγχρονισμό της κύριας 
σιδηροδρομικής γραμμής της χώρας, και ειδικότερα την 
παράκαμψη του Ζάγκρεμπ, με συνολικό ποσό 58 εκα
τομμυρίων. 

Μαγκρέμπ 
Στην Αλγερία, τα δάνεια ανήλθαν σε συνολικό ύψος 73  
εκατομμυρίων και αφορούσαν, αφενός τον τομέα του 
περιβάλλοντος, με την επέκταση και βελτίωση του 
αποχετευτικού δικτύου της ευρύτερης περιφέρειας 
Αλγερίου και, αφετέρου, την άρδευση 20 000 εκταρίων 
στη πεδιάδα της Μιτιτζά, νοτιοδυτικά της πρω
τεύουσας. 

Στο Μαρόκο, οι χορηγήσεις ανήλθαν στα 39 εκατομ
μύρια. Ένα δάνειο ύψους 30 εκατομμυρίων διατέθηκε 
για την ενίσχυση των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύ
ματος σε αγροτικές περιοχές. Τα υπόλοιπα 9 εκατομ
μύρια, με τη μορφή επισφαλών κεφαλαίων, διατέθηκαν 
μέσω ενός συνολικού δανείου, που μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί από διάφορα ενδιάμεσα τραπεζικά ιδρύματα, 
για τη χρηματοδότηση μετοχικών επενδύσεων και για 

την ανάπτυξη μικρομεσαίων, ιδιωτικών, κοινών επιχει
ρήσεων (joint ventures) στο βιομηχανικό τομέα. 

Στην Τυνησία, η Τράπεζα εξακολούθησε να ενισχύει 
τον τουριστικό τομέα, με ένα συνολικό δάνειο ύψους 17  
εκατομμυρίων. Εξάλλου, στη διάρκεια της χρήσης, χρη
ματοδοτήθηκαν από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια (16,9  
εκατομμύρια) 200 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία 7  
.στον τουριστικό τομέα (8,2 εκατομμύρια) και 176 σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στον τομέα της αλιείας 
(6,7 εκατομμύρια). 

Μασράκ 
Εκτός από ένα συνολικό δάνειο που χορηγήθηκε για τη 
χρηματοδότηση μικρών έργων υποδομής στις λιγότερο 
ευνοημένες περιοχές της Ιορδανίας (2,5 εκατομμύρια), 
το κύριο μέρος των χορηγήσεων αφορούσε επενδυτικά 
σχέδια στην Αίγυπτο (130,3 εκατομμύρια). 

Τα δάνεια στη χώρα αυτή αφορούσαν την ενίσχυση της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της κατα
σκευής ενός ηλεκτροπαραγωγού σταθμού καύσης 
φυσικού αερίου στην κάτω Αίγυπτο, και την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος στην ευρύτερη περιφέρεια 
Καΐρου. Εξάλλου, η Τράπεζα χρηματοδότησε την 
άρδευση 21 DOG εκταρίων στην περιοχή της Νουμπα-
ρίγια και χορήγησε δύο δάνεια για την κατασκευή, στα 
νοτιοδυτικά της Αλεξάνδρειας, μιας μονάδας παρα
γωγής επισώτρων για βαρέα οχήματα - επένδυση που 
πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας ενός κοινο
τικού επενδυτικού φορέα με αιγυπτιακές επιχειρήσεις. 

Ισραήλ 
Στο Ισραήλ, μέσω ενός συνολικού δανείου ύψους 23  
εκατομμυρίων, χρηματοδοτήθηκαν 13 βιομηχανικά 
επενδυτικά σχέδια, τα οποία ανήκαν κυρίως στους κλά
δους της μηχανικής, του ηλεκτρολογικού υλικού, της 
χημείας, της υάλου και των πλαστικών υλών. 
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Κράτη ΑΚΕ και ΥΧΕ 

Η δραστηριότητα της Τράπεζας στα κράτη ΑΚΕ και τις 
ΥΧΕ εττηρεάστηκε και πάλι σε μεγάλο βαθμό από τις 
δυσχέρειες που πηγάζουν από την υποβάθμιση της 
οικονομικής κατάστασης και τη μείωση της ικανότητας 
προσφυγής στο δανεισμό των χωρών αυτών. 

Πραγματοποιήθηκαν, ωστόσο, παρεμβάσεις για τη 
χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σε 28 κράτη της 
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, στα πλαίσια 
της Σύμβασης του Λομε, καθώς και σε 3 Υπερπόντιες 
Χώρες και Εδάφη, στα πλαίσια της ειδικής απόφασης 
που έχει ληφθεί γι'αυτές. 

Σε 4 χώρες η Τράπεζα χορήγησε αποκλειστικά δάνεια 
από τους ιδίους της πόρους (108 εκατομμύρια, ή 40%  
του συνόλου), σε 19 άλλες αποκλειστικά συνδρομές με 
επισφαλή κεφάλαια (105,7 εκατομμύρια, ή 39% του 
συνόλου) και, τέλος, σε 8 χώρες πραγματοποίησε 
παρεμβάσεις και των δύο μορφών (55,4 εκατομμύρια). 
Έτσι, το σύνολο των παρεμβάσεών της με επισφαλή 
κεφάλαια ανήλθε στο ύψος των 114 εκατομμυρίων, από 
τα οποία το 75% αφορούσε τα λιγότερο ανεπτυγμένα 
κράτη ΑΚΕ (άρθρο 257 της τρίτης Σύμβασης του Λομέ). 

Εξαιρουμένων 650 000 Ecu που χορηγήθηκαν στα 
πλαίσια της σύμβασης Λομέ II, όλα τα επενδυτικά 
σχέδια χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια της τρίτης Σύμ
βασης του Λομέ. 

Από το σύνολο των χορηγήσεων, το 57% αφορούσε το 
βιομηχανικό τομέα και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις, οι οποίες απορρόφησαν 94 πιστώσεις (36,2 εκα
τομμύρια) από συνολικά δάνεια που η Τράπεζα δια
θέτει σε συνεργασία με τις εθνικές η περιφερειακές 
τράπεζες ανάπτυξης. Τα δάνεια για υποδομές επικοι
νωνίας αντιπροσώπευαν το 28% του συνόλου, ενώ το 
11% διατέθηκε για έργα παροχής πόσιμου νερού και 
επεξεργασίας των λυμάτων και το 4% για ενεργειακά 
προγράμματα. 

Όπως και το 1988, η Τράπεζα εξακολούθησε να χρημα
τοδοτεί την ανασυγκρότηση επιχειρήσεων και την ανα
βάθμιση υφιστάμενων υποδομών, ενώ πολυάριθμα 
δάνεια διοχετεύθηκαν στον ιδιωπκό τομέα, του οποίου 
ο ρόλος στην αναπτυξιακή πορεία των χωρών αυτών 
γίνεται διαρκώς σημαντικότερος. 

Στην Αφρική, η Τράπεζα ήταν παρούσα σε 19 χώρες, 
με χορηγήσεις συνολικού ύψους 193,4 εκατομμυρίων 
(97,5 εκατομμύρια από τους ιδίους της πόρους και 95,9  
εκατομμύρια με τη μορφή επισφαλών κεφαλαίων). 

Στην δυτική Αφρική, τα δάνεια (88 εκατομμύρια) κατευ
θύνθηκαν σε 7 χώρες, και διατέθηκαν κυρίως για επεν
δύσεις στον βιομηχανικό και τον αγροτοβιομηχανικό 
τομέα με την υποστήριξη ενός προγράμματος ανά
πτυξης της καλλιέργειας ελαιοφοινίκων στη Νιγηρία(43 
εκατομμύρια), για τη χρηματοδότηση ενός ελαιοτρι
βείου κόκκων βάμβακος και μιας μελέτης για την εγκα-

Πίνακας 9: Χορηγήσεις έξω cmó την Κοινότητα 
(σε εκατομ. Ecu) 

Τομέας 
Βιομηχανία, Γεωργία, Υπηρεσίες 

Πόροι Ατομικά Συνολικά 
Σύνολο Ιδιοι πόροι προϋπολογισμού Ενέργεια Υποδομές δάνεια δάνεια 

Μεσογειακές χώρες 342,8 330,8 12,0 97,3 168,5 28,0 49,0 

Αλγερία 73,0 73,0 — — 73,0 — — 
Μαρόκο 39,0 30,0 9.0 30,0 — 9.0 
Τυνησία 17,0 17.0 — — — — 17.0 
Αίγυπτος 130,3 127.3 3,0 67,3 35,0 28,0 — 
Ιορδανία 2,5 2.5 — — 2,5 — — 
Ισραήλ 23,0 23,0 — — — — 23,0 
Γ ιουγκοσλαβία 58,0 58,0 — — 58,0 — — 

ΑΚΕ—ΥΧΕ 269,1 155,1 114,0 10,0 104,8 101,6 52,7 

Αφρική 193,4 97,5 95,9 10,0 71.3 100.9 11.2 
Καραϊβική 44,4 31,0 13,4 — 17,5 0.4 26,5 
Ειρηνικός 21,3 21,0 0,3 — 13,0 0,3 8,0 
ΥΧΕ 10,0 5,6 4,4 — 3,0 — 7,0 

Σύνολο 611,9 485,9 126,0 107,3 273,3 129,6 101,7 
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τάσταση μιας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύ
ματος στη Μπουρκίνο Φάσο (6,3 εκατομμύρια) και την 
ενίσχυση του αλιευτικού δυναμικού στη Γουινέα Mm- 
σάου (3.5 εκατομμύρια). Εξάλλου, η Τράπεζα χρηματο
δότησε την αποκατάσταση χρυσωρυχείων στη Γκάνα 
(13 εκατομμύρια) και τη βελτίωση των τηλεφωνικών 
δικτύων του Τόγκο (9,3 εκατομμύρια) και του Μπενίν (7  
εκατομμύρια), ενώ χορήγησε ενα δάνειο 6 εκατομμυ
ρίων στη Γουινέα για τη βελτίωση της παροχής ύδατος 
στο Κόνακρυ. 

Στην ανατολική Αφρική, οι χορηγήσεις ανήλθαν σε 
ύφος 30.7 εκατομμυρίων. Στην Κένυα, διατέθηκαν 17,1  
εκατομμύρια, για την ενίσχυση της παροχής ύδατος 
στο Ναϊρόμπι και για μια μελέτη αναδιοργάνωσης ενός 
σφαγείου. Εξάλλου, η Τράπεζα συγχρηματοδότησε ένα 
εκκοκιστήριο βάμβακος κοντά στη λίμνη Βικτώρια, στην 
Τανζανία (8 εκατομμύρια), καθώς και την αποκατά
σταση της παραγωγής σησαμέλαιου σε ένα ελαιοτρι

βείο στο Μογκαντίσιο της Σομαλίας, στα πλαίσια μιας 
κοινής πρωτοβουλίας στην οποία συμμετέχει ένας 
ευρωπαϊκός ιδιοηικός επενδυτικός φορέας (2,4 εκατομ
μύρια). Τέλος, χορήγησε συνολικά δάνεια σε τράπεζες 
ανάπτυξης σης Σεϋχέλλες (3 εκατομμύρια) και το Τζιμ-
ποτιτί (0,2 εκατομμύρια). 

Στη μεσημβρινή Αφρική, οι χορηγήσεις (40 εκατομ
μύρια) αφορούσαν μια χαρτοποιία και την ενίσχυση 
του τηλεπικοινωνιακού δικτύου στη Ζιμπάμττουε (30  
εκατομμύρια), ένα σφαγείο, ένα κλωστουργείο και βιο
μηχανικά κτίρια στη Σουαζιλάνδη (7 εκατομμύρια), 
καθώς επίσης βιομηχανικά κτίρια στο Λεσότο (3 εκα
τομμύρια). 

Στην κεντρυπι και ισημερινή Αφρική, το δάνεια 
ανήλθαν σε 34,5 εκατομμύρια. 12 εκατομμύρια χορηγή
θηκαν στη Ρουάντα, για τις τηλεπικοινωνίες και την ενί
σχυση της βιομηχανίας μέσω της εγχώριας τράπεζας 
ανάπτυξης, 10 εκατομμύρια στην Κεντραφρική για την 

Πίνακας 10: Ύφος της οικονομικής βοήθειας της Κοινότητας που προβλέπεται στις Συμβάσεις, τα Χρηματοδο
τικά Πρωτόκολλα και πς Αποφάσεις που ισχύουν ή είναι υπό διαπραγμάτευση την 1η Μάί'ου 1990 

(σε εκοτ^.Εσυ) 

Πορεαβάσεις από πόρουζ προϋποΧογισμΟύ 

Είδος ουμφω^ας 
Περίοδος 

εφαρμογής 

Δάνειο από 
ιδίους 

πόρους (1) 

Πράξεις με 
επισφαλή 

κεφάλαιο (2) 
Δωρεάν 

βοήθεια (3| 

Μεσογειακές χώρες 

Δάνεια με 
ειδικούς 

όρους Σύνολο 

Γιουγκοσλαβία 2° χρηματοδοτικό τφυτόκολλο 198Θ-1991 550 — — — 550 
Τουρκία 4° χρημβτοδοηκΟ πρυτάκολλο βνυτιόγρβ»ο 225 — 50 325(2) 600 
Αλγερία 183 4 52 239 
Μαρόκο 3" χ^ΐματοδοτιηί npwrÔKoUua 1988-1991 151 11 162 324 
Τυνησία 131 6 87 — 224 
Αίγυπτος 249 11 189 449 
Ιορδανία ^ χρηματοδοτικά ιηιωτάκολλα 1988—1991 63 2 35 100 
Λίβανος 53 1 19 — 73 
Ισραήλ 3° χρηματοδοτικό ηρυτόκολλο 1988—1991 63 — — — 63 
Μάλτα 3° χρηματοδοτικό npuiOoUo 1988—1993 23 2.5 12.5 — 38 
Κύπρος 3" χρηματοδοτικό τ^ωτόκολλο 1988—1993 44 5 13 — 62 
Λίβανος έκτακτη δοηδαα 50 — — — 50 
Κράτη ΑΚΕ-ΥΧΕ 
ΑΚΕ Τρίτη Σύμβαση του Λομέ (*) 1986-1990 1 100 600 4860 600 (*) 7160 

Τέταρτη Σύμβαση του Λομέ (*) 1990-1995 1200 825 9 975 12 000 
ΥΧΕ Απόιρααη του Συμβουλίου 1986-1990 20 15 56 ^(') 115 

Απόιροση ταυ Συμβουλίου 1990-1995 25 140 165 

(1) Δάνειο που χορηγούνται με επιδότηση επιτοκίου, από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για έργα στα κράτη ΑΚΕ και τ ις ΥΧΕ, κα ι από τους πόρους του γενικού 
προϋπολογισμού των Κοινοτήτων για έργα σε ορισμένες μεσογειακές χώρες Τα αναγκαία για τις επιδοτήσεις επιτοκίου ποσά καταλογίζονται στη δωρεάν βοήθεια 

(2| Δάνεια ττου χορηγεί και διαχειρίζεται η Τράπεζα 

(3> Ε νισχύσεις που χορηγεί και διαχειρίζεται η Επιτροττή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτω. 

(Α) Δ άνεια που χορηγεί και διαχειρίζεται η Επιτροττή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

(5) Δεν περιλαμβάνονται τα ποσά για τη σταθεροποίηση των εξαγωγικών εσόδων των κρατών ΑΚΕ και τ ων ΥΧΕ (Stabex) και το ποσό της ειδικής διευκόλυνσης για τα μεταλλευτικά 
προϊόντα των κρατών ΑΚΕ (Sysmm) Χορηγήσεις της Επιτροττής 

(β) Το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της Σύμβασης Λομέ IV η οποία συνήφθη για δέκα χρόνια, καλύπτει μόνο την πρώτη πενταετία. Τα ποσά που προβλέπονται στα πλαίσισ του 
Siabex (1 500 εκατομμύρια) και για διαρθρωτικές αναπροσαρμογές (1150 εκατομμύρια) συμπεριλαμβάνονται στο ύφος της δωρεάν βοήθειας. 
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Έργα χρημ(χτοδοιηθεντο κατά το 1989 στις μεσογειακές χώρες, τα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ 

Ιαμοϊίπΐ 

Τρινιντόντ και Τομπάγκο 

Μπαρμπάντος 

Βρίτονικές Παρθένοι Νήσοι 0  
Ολλανδικές Αντίλλες 

Αντίγκουα και Μπσρμπούντα 

Γρενάδα 

' ,Ç)«s 
\· '· 

/ Νέα Καληδονία 

Tó\r^o 

5000 χλμ 

συμπεριλαμβανομένης μιας πίστωσης ύψους 40000 Ecu στη Μαρπνίκα (βλ. πίνακα Θ. σελ. 103). 
1000 2 000 χλμ. 
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αποκατάσταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύ

ματος, 6,5 εκατομμύρια στο Μττουρούντι για την παρα

γωγή τσαγιού και τη χρηματοδότηση MME, και 6 εκα

τομμύρια στο Τσαντ για την ύδρευση της πρωτεύουσας 

ΝΤζαμένα, 

Στην Καραϊβική, η Τράπεζα χορήγησε συνολικά 44,4  

εκατομμύρια, από τα οποία 16 εκατομμύρια για έργα 

υποδομής στο λιμένα του Κίγκστον, στην Ιαμαϊκή, και 

1,5 εκατομμύριο για ένα αερολιμένα στην Αντίγκουα. Οι 

υπόλοιπες παρεμβάσεις συνίσταντο στη χορήγηση 

συνολικών δανείων σης τράπεζες ανάπτυξης των Τρι-

νιντάντ και Τομπάγκο (14,9 εκατομμύρια), Μπαρ

μπάντος (4 εκατομμύρια), Γουιάνας (4 εκατομμύρια), 

Σουρινάμ (3 εκατομμύρια) και Γρενάδας (1 εκατομ

μύριο). 

Στον Ειρηνικό, 21,3 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στις 

νήσους Φίτζι για τις τηλεπικοινωνίες, τη διαρρύθμιση 

του λιμένα της Λωτόκα και τη χρηματοδότηση μικρομε

σαίων επιχειρήσεων μέσω ενός συνολικού δανείου που 

χορηγήθηκε στην εγχώρια τράπεζα ανάπτυξης (19 εκα

τομμύρια), ενώ 2,3 εκατομμύρια χορηγήθηκαν επίσης 

με τη μορφή ενός συνολικού δανείου για τις MME στην 

Τόνγκα. 

Η τ έταρτη Σύμβαση του Λομέ 

Η τέταρτη Σύμβαση του Λομέ υπογράφηκε στις 15 Δεκεμ
βρίου 1989, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
και των 66 κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρη
νικού (ΑΚΕ) που είχαν υπογράψει την τρίτη Σύμβαση του 
Λομέ, στα οποία προστέθηκαν δύο ακόμη κράτη, η Αϊτή και η 
Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις 
με στόχο τη διευκόλυνση της προσχώρησης της Ναμπίμπια, 
αμέσως μετά την ανσκήρυξή της σε ανεξάρτητο κράτος. Στη 
νέα σύμβαση, η οποία συνήφθη για περίοδο δέκα ετών, είναι 
προσαρτημένο ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που καλύ
πτει την πρώτη πενταετία. Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ 
ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών κύρωσής της 
(πιθανόν στις αρχές του 1991). Έως τότε. και για μια μεταβα-
πκή περίοδο, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν στα πλαίσια 
της τρίτης Σύμβασης του Λομέ. 

Περισσότεροι χρηματοδοπκοί πόροι και ευνοϊκότεροι όροι 

Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων οικονομικών συν
δρομών πέρασε από τα 8,5 δισεκατομιμύρια της Σύμβασης 
Λομέ III, στα 12 δισεκατομμύρια για την πρώτη πενταετία 
ισχύος της Λομέ IV. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει 10,8 δισεκα
τομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), το 
οποίο τροφοδοτείται με συνεισφορές από τον προϋπολο
γισμό των κρατών μελών της Κοινότητας, και μ^ρι 1.2 δισε
κατομμύρια με τη μορφή δανείων από τους ιδίους πόρους 
της Τράπεζας. Οι όροι παροχής της κοινοτικής βοήθειας καθί
στανται ευνοϊκότεροι. Τα δάνεια από τους ιδίους πόρους της 
Τράπεζας συνδυάζονται με επιδότηση επιτοκίου κατά 4%  
(έναντι 3% στο πλαίσιο της Λομέ III), η οποία θα καλύπτεται 
από τους πόρους του ΕΤΑ, ενώ το ποσοστό επιτοκίου με το 
οποίο θα επιβαρύνεται πράγμαπ ο δανειζόμενος δεν θα 
μπορεί, κανονικά, να είναι χαμηλότερο από 3% αλλά ούτε και 
υψηλότερο από 6% (ένανπ 5% και 8% στην Λομέ III). Όσον 
αφορά τα επισφαλή κεφάλαια, τα οποία εξακολουθεί να δια
χειρίζεται η Τράπεζα (825 εκατομμύρια από πόρους του ΕΤΑ), 
μπορούν να διατεθούν είτε για την απόκτηση μεριδίων στο 
κεφάλαιο επιχειρήσεων ή οργανισμών είτε ως δάνεια με 
ευνοϊκούς όρους. Στην περίπτωση των δανείων αυτών, το 
επιτόκιο πρέπει να είναι πάντοτε χαμηλότερο από 3%. ενώ, 

υπό ορισμένους όρους, ένα μέρος του συναλλεγματικού κιν
δύνου θα επιβαρύνει την Κοινότητα. Όλες οι άλλες ενισχύ
σεις από πόρους του ΕΤΑ τις οποίες θα διαχειρίζεται η Επι
τροπή. θα χορηγούνται στο εξής με τη μορφή επιχορηγή
σεων. 

Παγίωοτη των κεκτημένων και καινοτομία 

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που πλήττει 
πολλά από τα κράτη ΑΚΕ, αποφασίστηκε η εισαγωγή στη 
σύμβαση μέσων στήριξης της διαρθρωτικής προσαρμογής, τα 
οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή και τα οποία συμπληρώνουν 
πς παραδοσιακές, μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές δράσεις 
που υποστηρίζει η Κοινότητα, 

Επιπλέον, η νέα σύμβαση δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση 
στον ιδιωτικό τομέα και στον ενισχυτικό ρόλο που μπορεί να 
παίξει στην ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των οικονομιών 
των κρατών ΑΚΕ. Οι κατακτήσεις των προηγούμενων συμβά
σεων παγιώνονται και ορισμένα από τα μέσα αυτής της 
συνεργασίας, όπως το STABEX και το SYSMIN, βελτιώνονται. 
Το καθεστώς των εμπορικών ανταλλαγών, ήδη πολύ ευνοϊκό, 
καθίσταται ακόμη πιο φιλελεύθερο, ενώ τονίζεται ιδιαίτερα η 
ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα προβλήματα του περι
βάλλοντος. 

Η χρηματοδότηση παραγωγικών σχεδίων και προγραμμάτων 
στους τομείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχανίας, του 
τουρισμού, των μεταλλείων, της ενέργειας, καθώς και των 
μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών εφόσον συνδέονται με 
τους τομείς αυτούς, εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα με 
δάνεια από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας και με συν
δρομές από επισφαλή κεφάλαια. Προκειμένου εξάλλου να 
διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση ενός σημαντικού μέρους των 
επισφαλών κεφαλαίων για την ενίσχυση των επενδύσεων 
του ιδιωπκού τομέα και ιδιαίτερα των MME, οι τρόποι 
παροχής τους, που ήσαν ήδη πολύ ευέλικτοι, διευρύνονται 
ακόμη περισσότερο και καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση 
νέων ενδιάμεσων φορέων (ιδιαίτερα ευρωπαϊκών ενδιάμεσων 
χρηματοδοτικών οργανισμών). 
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Χορηγήσεις έξω από v}v Koivdnjra 

Τέλος, η Τράπεζα χορήγησε συνολικά δάνεια σε τρά

πεζες ανάπτυξης, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων σε τρεις ΥΧΕ, και συγκεκριμένα στις Βρε

τανικές Παρθένους Νήσους (4 εκατομμύρια), τις 

Ολλανδικές Αντίλλες (3 εκατομμύρια), και τη γαλλική 

Νέα Καληδονία (3 εκατομμύρια). 

Το σύνολο σχεδόν των επενδυτικών σχεδίων στα κράτη 

ΑΚΕ αποτέλεσε αντικείμενο συγχρηματοδότησης με 

διμερείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς των κρατών 

μελών, την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τη 

Διεθνή Τράπεζα και άλλους οργανισμούς παροχής 

αναπτυξιακών ενισχύσεων. 

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της τρίτης Σύμβασης του 
Λομέ, η Τράπεζα χρηματοδότησε στα κράτη ΑΚΕ 
επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας των εγχώριων πρώτων υλών 

(κάτω φωτογραφία : MME στις νήσους Φίτζι) ή στην 
ανάπτυξη της σγροτοβιομηχανίας (άνω φωτογραφία :  
καλλιέργεια τσαγιού στην Αφρική), Το συνολικό ύψος 
των χορηγήσεών της στους τομείς της βιομηχανίας, της 
γεωργίας και των υττηρεσιών κατά το 1989 ξεπέρασε τα 
150 εκατομμύρια Ecu. 
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Εξέλιξη των αγορών κεφαλαίων 

Η ανοδική τάση των επιτοκίων, που είχε ήδη παρατη
ρηθεί σε πολλές χώρες στα τέλη του 1988. ενισχύθηκε 
κατά τους πρώτους μήνες του 1989 λόγω των προσδο
κιών για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει η 
οικονομική μεγέθυνση στον πληθωρισμό. Έτσι, οι νομι
σματικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και 
πολλών ευρωπαϊκών χωρών κατέστησαν αυστηρότε
ρους τους όρους χορήγησης πιστώσεων. Καθώς τα 
θραχυπρόθεσμα επιτόκια αυξήθηκαν περισσότερο από 
τα επιτόκια του μακροπρόθεσμου δανεισμού, οι καμ
πύλες απόδοσης αναστράφηκαν σε πολλές αγορές. 

Ωστόσο, από τις αρχές του δεύτερου τριμήνου, οι δια
φορές στα οικονομικά αποτελέσματα των μεγάλων 
χωρών οδήγησαν στην εφαρμογή διαφορετικών νομι
σματικών πολιτικών. Τα σημεία κάποιας οικονομικής 
επιβράδυνσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώθησαν τις 
αρχές να απαλύνουν σταδιακά τους όρους χορήγησης 
πιστώσεων και τα επιτόκια, τόσο τα βραχυπρόθεσμα 
όσο και τα μακροπρόθεσμα, μειώθηκαν. Πρός το τέλος 
του καλοκαιριού, μια εφήμερη μεταστροφή της κοινής 
γνώμης σχετικά με την υγεία της αμερικανικής οικονο
μίας, προκάλεσε μια ανοδική κίνηση των επιτοκίων. 
Επρόκειτο, ωστόσο, για παροδικό φαινόμενο: κάτω 
από τον έλεγχο των νομισματικών αρχών, μόνιμα ανή
συχων λόγω του σχεπκά υψηλού ποσοστού του πλη
θωρισμού, τα επιτόκια επανήλθαν στη μέτρια ανοδική 
τους κίνηση μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ το δολάριο 
παρέμενε ανθεκπκό. 

Σε πολλές άλλες χώρες, η εντονότερη από την προβλε
πόμενη οικονομική δραστηριότητα ώθησε τις κεντρικές 
τράπεζες να εφαρμόσουν μια περιοριστική νομισμαπκή 
πολιτική, η οποία ωστόσο δεν επηρέασε σημαντικά τα 
μακροπρόθεσμα επιτόκια, καθώς οι επενδυτές προεξό
φλησαν πς ανππληθωριστικές συνέπειες μιας τέτοιας 
πολιτικής. Στις αρχές του φθινοπώρου, τα μακροπρό
θεσμα επιτόκια άρχισαν να αυξάνονται σε ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες οι πληθωριστικές πιέ
σεις προκάλεσαν την ανησυχία των νομισμαπκών 
αρχών. Εξάλλου, η θέληση για διατήρηση της σταθερό
τητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, είχε σαν αποτέ
λεσμα να γενικευθούν γρήγορα, σε ορισμένες χώρες 
που συμμετέχουν στο μηχανισμό του ENI, οι τάσεις 
αύξησης των επιτοκίων, 

Η μικρή διεθνής χρηματιστηριακή κρίση που συνέβη 
στα μέσα Οκτωβρίου δεν είχε παρά περιορισμένο αντί
κτυπο στις αγορές ομολόγων. Οι νομισματικές αρχές, 
σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί πριν από δύο χρόνια, 
δεν θεώρησαν απαραίτητο να διοχετεύσουν πρόσθε
τους πόρους στο τραπεζικό σύστημα. 

Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του χρόνου, το ENI εξακο
λούθησε να λειτουργεί χωρίς σοβαρά προβλήματα. 
Ωστόσο, κατά του τελευταίους μήνες του 1989, το 
δολάριο παρουσίασε έντονη πτώση, λόγω της σημα
ντικής μείωσης των διαφορών μεταξύ των επιτοκίων, οι 
οποίες ευνοούσαν το αμερικανικό νόμισμα. Στα πλαίσια 
του ΕΝΣ, μια συντονισμένη παρέμβαση των κεντρικών 
τραπεζών κατέστη αναγκαία όταν το γερμανικό μάρκο 
πλησίασε το ανώτατο όριο παρέμβασης. Τα νομίσματα 
που εμφάνισαν τάσεις αδυναμίας στηρίχτηκαν επίσης 
με περιστασιακές αυξήσεις των επιτοκίων. Τον 
Ιανουάριο, μια αναπροσαρμοστική μείωση της κε
ντρικής ισοτιμίας της λιρέτας επέτρεψε τη μείωση των 
περιθωρίων διακύμανσης του ιταλικού νομίσματος στα 
πλαίσια του ΕΝΣ. 

* « * 

Η εκδοτική δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές ομό
λογων αυξήθηκε και πάλι, ενώ άλλαζε παράλληλα 
σημαντικά η σχεπκή σημασία των διαφόρων μέσων και 
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τμημάτων των αγορών. Οι εκδόσεις ομόλογων με 

δικαίωμα αγοράς μετοχών — κυρίως για λογαριασμό 

ιαπώνων δανειοληπτών, που θέλησαν να επωφελη

θούν από την άνοδο των τιμών των μετοχών στην 

Ιαπωνία — αυξήθηκαν σημαντικά σε όγκο, ενώ η αγορά 

των κλασσικών ομόλογων σταθερού ή κυμαινόμενου 

επιτοκίου σημείωσε μετριότερη άνοδο. 

Μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της αγοράς των κλασ

σικών ομόλογων, το τμήμα των ομόλογων σε δολάρια 

γνώρισε μια ιδιαίτερα αυξημένη δραστηριότητα, λόγω 

της αντοχής του αμερικανικού νομίσματος και της 

κάμψης των επιτοκίων. Για τους αντίθετους λόγους, οι 

εκδόσεις ομόλογων σε ευρωπαϊκά νομίσματα, τα οποία 

παραδοσιακά συνδυάζονταν με χαμηλά επιτόκια, μειώ

θηκαν σημαντικά σε όγκο. 

Παρά τις αβεβαιότητες που επικρατούσαν πριν από τη 

νέα στάθμιση των νομισμάτων στη σύνθεση του Ecu  

λόγω της εισαγωγής της πεσέτας και του εσκούδου, ο 

τομέας του Ecu σημείωσε άνοδο, ενώ ορισμένα λιγό

τερο σημαντικά τμήματα της αγοράς, όπως του γαλ

λικού φράγκου, της ιταλικής λιρέτας και της ισπανικής 

πεσέτας, τονώθηκαν επίσης, χάρη στους ευνοϊκούς 

όρους των πράξεων ανταλλαγής (swaps). 

Αν και οι διεθνείς αγορές κεφαλαίων γνώρισαν κατά το 

1989 λιγότερες καινοτομίες στις χρηματοπιστωπκες 

τεχνικές απ' ό,τι τα προηγούμενα έτη, η χρήση εξελιγ

μένων και περίπλοκων τεχνικών — και ιδιαίτερα των 

πράξεων ανταλλαγής — συνέχισε να διευρύνεται. Τα 

νέα μέτρα απελευθέρωσης και φιλελευθεροποίησης 

που εισήχθησαν στις εγχώριες αγορές διευκόλυναν την 

άντληση πόρων από τις αγορές αυτές, γεγονός που 

κατά τα φαινόμενα περιόρισε ως ένα ορισμένο βαθμό 

την ανάπτυξη των διεθνών αγορών. 

Ακαθάριστη απόδοση των ομόλογων 
που είναι εισαγμένσ στα χρηματιστήρια των διάφορων χρηματαγορών 
της Κοινότητας και έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τα ομόλογα της Ευρω
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, 
οι αποδόσεις έχουν υπολογιστεί για συγκριτικούς λόγους σε ετήσια βάση 
και όχι σε εξαμηνιαία βάση ανατοκισμού. 
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Αντληση πόρων κατά το 1989 

Το συνολικό ύψος των πόρων που άντλησε η Τρά

πεζα το 1989 ανήλθε σε 9 034,5 εκατομμύρια, έναντι 

7 666,1 εκατομμυρίων το 1988. Η αύξηση αυτή, κατά 

18%, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την έντονη 

ζήτηση για εκταμιεύσεις δανείων από τους ιδίους 

πόρους της Τράπεζας, η οποία υπήρξε επακόλουθο 

της αύξησης των υπογραφεισών δανειακών συμβά

σεων που χαρακτήρισε τις χρήσεις 1988 και 1989. Ας 

σημειωθεί ότι το ύψος των πρόωρων εξοφλήσεων 

χορηγηθέντων δανείων ανήλθε το 1989 στα 1 753 εκα

τομμύρια. 

Οι αναγκαίοι για τη χρηματοδοπκή δραστηριότητα της 

Τράπεζας πόροι (8 997 εκατομμύρια, μετά τις πράξεις 
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ανταλλαγής ("swaps")) αντλήθηκαν εν μέρει μέσω της 
έκδοσης δανείων σε δημόσια εγγραφή και ιδιωτικού 
δανεισμού σταθερού εττιτοκίου (συνολικό ύψος 7 920,4  
εκατομμύρια). Αν ληφθούν υπόψη οι πράξεις ανταλ
λαγής, και οι συμμετοχές τρίτων (ύψους 32,1 εκατομμυ
ρίων) σε δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα, το ύψος των 
πράξεων σταθερού επιτοκίου ανέρχεται στα 8 286,2  
εκατομμύρια. Με πράξεις κυμαινόμενου εττιτοκίου η 
Τράπεζα συνέλεξε 710,8 εκατομμύρια, από τα οποία τα 
75,9 εκατομμύρια αντλήθηκαν μέσω άμεσου δανεισμού 
κυμαινόμενου επιτοκίου και τα 200 εκατομμύρια μέσω 
της έκδοσης commercial paper σε Ecu. ενώ τα υπόλοιπα 
434,9 εκατομμύρια προήλθαν από την ανταλλαγή του 
προϊόντος δανεισμού σταθερού επιτοκίου σε πόρους 
κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Η κατανομή κατά νόμισμα αφήνει να διαφανεί μια νέα 
αύξηση των αντληθεντων σε κοινοτικά νομίσματα 

πόρων, οι οποίοι, μετά τις πράξεις ανταλλαγής, ανπ-
προσώπευαν το 88% του συνόλου (έναντι 84% το 1988,  
70% το 1987, 58% το 1986 και 53% το 1985). Το Ecu κατέ
λαβε την πρώτη θέση, ακολουθούμενο από τη στερ
λίνα, το γαλλικό φράγκο και το γερμανικό μάρκο, ενώ 
οι πόροι που αντλήθηκαν στα τέσσερα αυτά νομίσματα 
αντιπροσώπευαν το 63,5% του συνόλου. Η συμμετοχή 
των μη κοινοτικών νομισμάτων σημείωσε νέα υποχώ
ρηση, οφειλόμενη κυρίως στο ελβετικό φράγκο, ενώ ο 
δανεισμός σε γιεν — κυρίως για την πρόωρη εξόφληση 
ληφθέντων δανείων — καθώς και σε δολάρια, παρου
σίασε κάποια αύξηση. 

Επιπλέον, η Τράπεζα άντλησε από την αγορά χρή
ματος 37,5 εκατομμύρια με τη μορφή πιστοποιητικών 
καταθέσεων σε Ecu, για την κάλυψη των ταμειακών της 
αναγκών. 

Πίνακας 11 : Εξέλιξη του δανεισμού 
(οε εκατομ Ecu) 

1985 1986 1987 1988 1989 

Μεσομακροπρόθεσμος δανεισμός (μετά ης πράξεις ανταλλαγής) 5 324,5 6 765,5 5 572,5 7 413,6 8 764,9 

Δάνεια σε δημόσια εγγραφή 4 229,0 5 434,8 3 768,4 5 772,0 7 791,3 
Ιδιωτικός δανεισμός 1 095,5 1009,7 996,1 1 274,9 973,6 
Διατραπεζικές πράξεις — 321,0 455,9 311,2 — 
Μεσοπρόθεσμα ομόλογα — — 352,1 55,5 — 
Βραχυπρόθεσμες πράξεις 374,0 — — 252,5 237,5 
Commercial paper 374,0 — — — 200,0 
Πιστοποιητικά καταθέσεων σε Ecu — — — 252,5 37,5 

Συμμετοχές τρίτων σε δάνεια που χορήγησε η Τράπεζα 10,6 20,0 20,2 — 32,1 

Σύνολο 5 709,1 6 785,5 5 592,7 7 666,1 9 034,5 

Δραστηριότητα της Τράπεζας στις χρημα
ταγορές 

Το 1989, όπως και το 1988, η άνοδος της χρηματοδο
τικής της δραστηριότητας υποχρέωσε την Τράπεζα να 

αυξήσει την παρουσία της στις χρηματαγορές. Οι 
μακροπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι πόροι που 
άντλησε μέσω της προσφυγής της στα διάφορα τμή
ματα της αγοράς ανήλθαν σε 8 716,3 εκατομ. Ecu, σημει
ώνοντας αύξηση άνω του 17% έναντι του προηγού
μενου χρόνου. Το σύνολο σχεδόν των πόρων αυτών 
χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των εκταμιεύσεων 
δανείων της Τράπεζας, ενώ για πρόωρες εξοφλήσεις 
ληφθέντων δανείων δεν διατέθηκαν παρά 324,6 εκατομ. 
Ecu, έναντι 1 311,5 εκατομ. Ecu το 1988. Επιπλέον, η 
Τράπεζα προσπορίστηκε 315,6 εκατομ. Ecu μέσω βρα
χυπρόθεσμων πράξεων σης αγορές χρήματος. Στην 
παρούσα ανάλυση της δραστηριότητας της Τράπεζας 

στις χρηματαγορές, λαμβάνονται υπόψη οι πράξεις 
δανειοληψίας πριν από τις πράξεις ανταλλαγής 
(swaps). 

Οι εκδόσεις δανείων σε δημόσια εγγραφή και οι ιδιω
τικές τοποθετήσεις σταθερού επιτοκίου έφτασαν στα 
8 355,7 εκατομ. Ecu (έναντι 6 889,2 εκατομμυρίων το 
1988), από τα οποία τα 435,5 εκατομμύρια αποτέλεσαν 
το αντικείμενο πράξεων ανταλλαγής για τον προσπο
ρισμό πόρων κυμαινόμενου επιτοκίου. 

Το συνολικό ύψος των πράξεων κυμαινόμενου επιτο
κίου ανήλθε σε 328,5 εκατομ. Ecu, από τα οποία τα 
252,6 εκατομμύρια ανταλλάχθηκαν έναντι πόρων στα
θερού επιτοκίου. 
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Εξάλλου, η Τράττεζα διέθεσε σε τρίτους συμμετοχές 
στα δάνειά της, για ένα ποσό 32,1 εκατομ. Ecu. 

Επί του συνολικού ύψους των πόρων που αντλήθηκαν 
μέσω βραχυπρόθεσμων πράξεων (315.6 εκατομ. Ecu),  
200 εκατομ. Ecu αντιστοιχούσαν σε ένα πρόγραμμα 
commercial paper σε Ecu, που τοποθετήθηκε στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Το πρόγραμμα αυτό, συνδυασμένο 
με ένα όριο πιστώσεων του ίδιου ύψους και διάρκειας 
10 ετών, επέτρεψε στην Τράπεζα να ανταποκριθεί στη 
ζήτηση από μέρους των δανειοληπτών της για δάνεια 
κυμαινόμενου επιτοκίου σε Ecu συνδυασμένα με ρήτρες 
πρόωρης εξόφλησης. 

λικ6 ύψος των αντληθέντων πόρων της Τράπεζας 
έφτασε το 1989 στα 9 034,5 εκατομ. Ecu. 

* * « 

Ακολουθώντας πάντα μια συνετή πολιτική και περιορί
ζοντας ηθελημένα τον αριθμό των παρεμβάσεών της, η 
Τράπεζα συνήψε δεκατρείς πράξεις σντα>Ααγής, συνο
λικού ύψους 1 145.1 εκατομ. Ecu. Οι πράξεις αυτές της 
επέτρεψαν να προσποριστεί πόρους σταθερού ή 
κυμαινόμενου επιτοκίου σε νομίσματα στα οποία προς 
στιγμήν η αγορά παρουσίαζε έλλειψη, και κυρίως σε 
γαλλικά φράγκα, Ecu, πεσέτες και δολάρια ΗΠΑ. Της 
επέτρεψαν επίσης να συνδυάσει τις επιθυμίες των 
δανειοληπτών της με εκείνες των δανειστών της, όταν, 
λόγω των συνθηκών της αγοράς, της ήταν αδύνατο να 
εκδώσει σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα (ιταλική λιρέτα, 
στερλίνα και πεσέτα) ένα δάνειο του οποίου το επιτόκιο 
— σταθερό ή κυμαινόμενο — να αντιστοιχεί με εκείνο 
των δανείων που έπρεπε να εκταμιεύσει. 

Έτσι, λαμβανομένων υπόψη των προσαρμογών λόγω 
πράξεων αντα^αγής, ύψους 2,5 εκατομ. Ecu, το συνο-

• * « 

Το 1989 χαρακτηρίστηκε και πάλι από την υπεροχή των 
κοινοτικών νομισμάτων στους αντληθέντες πόρους 
και από την παρουσία της Τράπεζας στις περισσότερες 
αγορές. Λόγω του σημαντικού ύψους του δανεισμού 
της. η Τράπεζα χρειάστηκε, ακόμη περισσότερο από 
ό,π στο παρελθόν, να διαφοροποιήσει τις προσφυγές 
της στις διάφορες αγορές : εκδόσεις σε δημόσια 
εγγραφή, ιδιωπκός δανεισμός, τραπεζικά δάνεια, στα
θερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, συνδυασμένα μερικές 
φορές με πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων και/ή νομι
σμάτων, τόσο στις εγχώριες όσο και σης διεθνείς 
αγορές. 

Το Ecu κατέλαβε το 1989 την πρώτη θέση μεταξύ των 
νομισμάτων δανεισμού, με ύψος αντληθέντων πόρων 
1 801,3 εκατομμύρια, από τα οποία 206,3 εκατομμύρια 
προήλθαν από την ανταλλαγή, σε πόρους σταθερού 
και κυμαινόμενου επιτόκιου, του προϊόντος μιας 
έκδοσης σε δημόσια εγγραφή ενός δανείου σε δολάρια 
ΗΠΑ και ενός ιδιωτικού δανείου σε γιέν, ενώ 200 εκατομ
μύρια αντλήθηκαν μέσω ενός προγράμματος commer 
cial paper. Λόγω των αβεβαιοτήτων που προκάλεσε η 
νέα σύνθεση του Ecu, η αγορά του νομίσματος αυτού 
δεν γνώρισε μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία, τουλάχιστον 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 1989. γεγονός που περιό
ρισε τις δυνατότητες προσφυγής της Τράπεζας σης 
αγορές κεφαλαίων. Στη συνέχεια, η κατάσταση βελτιώ
θηκε, κυρίως όταν έγινε γνωστό το βάρος των δια
φόρων κοινοτικών νομισμάτων στην σύνθεση του Ecu. 

Επίσημα επιτόκια των κυριότερων νομισμάτων 
% (τέλος Δεκεμβρίου 1968 ~ τέλος Δεκεμβρίου 1989) 

Εξέλιξη των τιμών συναλλάγματος του γερμανικού 
μάρκου και του γιέν έναντι του δολαρίου ΗΠΑ 

OEM JPY 
2,00 200,0 

180,0 

160,0 

- 140,0 

120.0 
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Αυτό επέτρεψε στην Τράπεζα να αυξήσει την παρουσία 
της. στη διεθνή ιδίως αγορά, όπου παρέμεινε ο κύριος 
εκδότης δανείων σε Ecu καλύπτοντας το 12% της 
αγοράς αυτής. 

Οι αγορές στις οποίες προσέφυγε η Τράπεζα ήταν 
βασικά οι ίδιες με εκείνες του προηγούμενου χρόνου —  
κυρίως οι ευρωπαϊκές και η ιαπωνική αγορά. Οι παρεμ
βάσεις της στις ευρωπαϊκές αγορές ήσαν περισσότερο 
διαφοροποιημένες από 6,τι το 1988, με διαδοχικές 
τοποθετήσεις εκδόσεων δανείων συνολικού ύψους 850  
εκατομ. Ecu στις αγορές των Κάτω Χωρών, του Λουξεμ
βούργου, της Ελβετίας, της Γαλλίας και της Αυστρίας. 
Το σχετικά περιορισμένο ονομαστικό ύψος καθεμίας 
από τις πράξεις (μεταξύ 50 και 200 εκατομμυρίων), σε 
συνδυασμό με τις δυσκολίες χρησιμοποίησης των 
"ρητρών ανταλλαξιμότητας" με τις οποίες συνδυά
ζονται οι περισσότερες εκδόσεις της Τράπεζας (ή, προ
κάλεσε μερικές φορές τις επιφυλάξεις των επενδυτών 
ή, τουλάχιστον, περιόρισε το φάσμα των δυνατοπ^των 
στις διάφορες χώρες, υποχρεώνοντας την Τράπεζα να 
διαφοροποιήσει κατά το πλείστον δυνατόν τις παρεμ
βάσεις της. Η ιαπωνική κεφαλσισφορά υπήρξε επίσης 
πηγή πόρων σε Ecu, που αντλήθηκαν μέσω εκδόσεων 
δανείων σε δημόσια εγγραφή και ιδιωτικού δανεισμού. 
Κατά διαστήματα παρουσιάστηκαν δυνατότητες τοπο
θέτησης τίτλων στους ιάπωνες θεσμικούς επενδυτές, 
που επέτρεψαν στην Τράπεζα, κάνοντας χρήση της 
"ρήτρας σνταλλαξιμότητας", να αυξήσει το ονομαστικό 
ύψος δύο από τις εκδόσεις της και να ενισχύσει έτσι τη 
ρευστότητά τους. Στο τέλος του χρόνου, όταν οι συν
θήκες ήταν ευνοϊκές, η Τράπεζα προσέφυγε εκ νέου 
στη διεθνή αγορά, με μια έκδοση δανείου ύψους 200  
εκατομ. Ecu. 

* * 

Η πολύ έντονη ζήτηση από μέρους των δανειοληπτών, 
και ιδιαίτερα των βρετανών, ήταν ο λόγος της μεγάλης 
αύξησης των αντληθέντων πόρων σε στερλίνες, οι 
οποίοι, ύστερα από τη μεγάλη άνοδο που είχαν ήδη 
σημειώσει το 1988, υπερδιπλασιάστηκαν το 1989, περ
νώντας από τα 751,9 εκατομ. Ecu στα 1 769 εκατομ
μύρια. Η Τράπεζα, συνεπώς, ήταν διαρκώς παρούσα, 
τόσο στην εγχώρια αγορά εκδόσεων εξωτερικού 
(bulldog market) όσο και στην αγορά ευρωστερλινών, 
χωρίς ωστόσο να αυξηθεί ο αριθμός των σε κυκλο
φορία εκδόσεων της. Πράγματι, ακολουθώντας μια 
πολιτική που ήδη είχε εφαρμόσει τον προηγούμενο 
χρόνο, η Τράπεζα προσέθεσε σειρές ανταλλάξιμων 
τίτλων σε προγενέστερες εκδόσεις της, γεγονός που 
της επέτρεψε να πολλαπλασιάσει τις προσφυγές της 
στην αγορά και να αυξήσει το ύψος των εκδόσεών της, 

(1) Οι ρήτρες οαηές ττροβλέττουν τη δυνατότητα να προστεθεί σε μια 

παλαιότερη έκδοση δανείου μια νέα σειρά τίτλων, που έχουν ακριβώς τα 

ίδια χαρακτηριστικά και είναι ως εκ τούτου ανταλλάξιμοι με τους τίτλους 

της προγενέστερης έκδοσης. 

ενισχύοντας κατ'συτό τον τρόπο τη ρευστότητά τους. 
Έτσι, από τις ένδεκα παρεμβάσεις που πραγματο
ποίησε το 1989, οι οκτώ αποτελούσαν προσθήκες νέων 
σειρών ανταλλάξιμων τίτλων σε δάνεια που είχαν 
εκδοθεί κατά τα έτη 1984, 1986, 1988 και 1989. Αυτό της 
επέτρεψε, μεταξύ άλλων, να αυξήσει διαδοχικά το ύψος 
μιας έκδοσης σε στερλίνες που πραγματοποιήθηκε το 
Νοέμβριο 1988, από το αρχικό ποσό των 100 εκατομμυ
ρίων στα 225 εκατομμύρια, στη συνέχεια στα 325 εκα
τομμύρια και τέλος στα 500 εκατομμύρια, και να αντα
ποκριθεί έτσι σης προσδοκίες των θεσμικών επενδυτών 
για μια ρευστότητα αντίστοιχη με εκείνη των τίτλων του 
βρετανικού δημοσίου, με ανάλογη βελτίωση των απο
δόσεων των τίτλων στη δευτερογενή αγορά. Όπως και 
παλαιότερα, η Τράπεζα συνδύασε ορισμένες από τις 
εκδόσεις της με συμβάσεις για τον καθορισμό των επι
τοκίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία (deferred rate set 
ting), που της επέτρεψαν όχι μόνο να προφυλαχθεί 
από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων αλλά και να 
συνάψει πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων με ευνοϊκούς 
όρους. ,, 

* * 

Το γαλλικό φράγκο κατέλαβε, όπως και το 1988, την 
τρίτη θέση μεταξύ των νομισμάτων δανεισμού της Τρά
πεζας, αν και οι πόροι που αντλήθηκαν στο νόμισμα 
αυτό (1 164 εκατομ. Ecu) σημείωσαν αύξηση έναντι της 
προηγούμενης χρήσης (853,8 εκατομμύρια). Η ζήτηση 
συγκεντρώθηκε ιδιαίτερα στο τελευταίο τρίμηνο, 
γεγονός που ανάγκασε την Τράπεζα να καταφύγει σε 
πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων (δολαρίων ΗΠΑ και 
καναδικών δολαρίων) ή να επιταχύνει τις παρεμβάσεις 
της στην αγορά, όσο οι συνθήκες της το επέτρεπαν. Η 
Τράπεζα προσέφυγε τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και 
στην αγορά ευρωφράγκων. Μη έχοντας τη δυνατότητα 
να αυ^σει το ονομαστικό ύψος των εκδόσεών της, 
όπως επιθυμούσε, εξέδωσε — όπως και στη βρετανική 
αγορά — ανταλλάξιμους τίτλους ως προσθήκη σε προ
γενέστερη έκδοση. Τέτοια ήταν η περίπτωση ενός 
δανείου, ύψους 1,5 δισεκατ. γαλλικών φράγκων, που 
εκδόθηκε τον Ιούνιο και στο οποίο προστέθηκε ένα δεύ
τερο τμήμα, ύψους 1 δισεκατομμυρίου, τον Οκτώβριο. 
Παρόμοια, μια έκδοση ύψους 1,5 δισεκατ. FRF στην 
αγορά ευρωφράγκων αποτελούσε νέο — δεύτερο —  
τμήμα ενός δανείου που είχε εκδοθεί το 1988. Τέλος, 
λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια μιας αγοράς η 
οποία, λόγω της άρσης των συναλλαγματικών περιορι
σμών, γινόταν διαρκώς επιδεκτικότερη σε εξωτερικές 
επιρροές, η Τράπεζα εξακολούθησε να συνδυάζει τις 
εκδόσεις της με συμβάσεις για τον καθορισμό των επι
τοκίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

« 
» • 

Λόγω του σημαντικού ύψους των πρόωρων εξοφλή
σεων δανείων από ορισμένους δανειολήπτες της και 
της ελάττωσης της ζήτησης για εκταμιεύσεις δανείων 
σε γερμανικά μάρκα, οι αντληθέντες στο νόμισμα αυτό 
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Πίνακας 12: Αντληθέντες κατά το 1989 πόροι κατά νόμισμα 

Πριν σττότις πρόξειςανταλλογής 

σε ε κατομ 
Ecu % 

Πράξεις 
ανταλλαγής 

σε εκατομ Ecu 

Μετάτις πράξεις ανταλλαγής 

σε εκατομ. 
Ecu % 

1. ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Δάνεια σταθερού επιτοκίου 8 355,77 92,51 -101,63 V] 8 254,14 91,36 

Κοινοτικά νομίσματ α 6 959,66 77,06 246,37 7 206,02 79,76 
GBP 1 769,34 19,59 - 227,35 1 541,99 17,07 
ECU 1395,00 15,45 131,23 1 526,23 16,89 
FRF 915,96 10,14 248,34 1 164,30 12,89 
DEM 915,76 10,14 — 915,76 10,14 
ESP 571,89 6,33 128,91 700,80 7.76 
ITL 495,29 5,48 - 34,77 460,52 5,10 
BEF 345,68 3,83 — 345,68 3,83 
NLG 317,28 3,51 — 317,28 3,51 
LUF 91,98 1,02 — 91,98 1,02 
PTE 86,36 0,96 — 86,36 0,96 
IEP 51,64 0,57 — 51,64 0,57 
DKK 3,48 0,04 — 3,48 0,04 

Νομίσματα τρίτων χωρών 1 396,11 15,46 -347,99 1048,12 11,60 
JPY 506,99 5,61 - 75,46 431,53 4,78 
USD 533,49 5,91 - 157,28 376,21 4,16 
CHF 240,38 2,66 — 240,38 2,66 
CAD 115,25 1,28 - 115,25 — — 

Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου 328,48 3,64 182,30 V) 510,78 5,65 
GBP — — 227,04 227,04 2,51 
ITL 130,71 1,45 34,77 165,48 1,83 
ECU — — 75,10 75,10 0,83 
DEM 144,57 1,60 - 101,40 43,17 0,48 
ESP 53,20 0,59 - 53,20 — — 

Σύνολο 8 684,25 96,15 8764,93 97,02 

2. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

Commorciai paper 278,11 3,08 200,00 2^1 
ECU 200,00 2,21 — 200,00 2,21 
USD 78,11 0,86 - 78,11 — — 
Πιστοποιητικά καταθέσεων σε Ecu 37,50 0,42 — 37,50 0,42 

Σύνολο 315,61 3,49 237,50 2,63 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΡΙΤΟΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ 
Η ΤΡΑΠΕΖΑ 

CHF 23,44 0,26 23,44 0,26 
USD 8,65 0,10 — 8,65 0,10 

Σύνολο 32,09 0,36 — 32,09 0,36 

Σύνολο (1+2 + 3) 9 031,95 100,00 9 034,51 100,00 

(^) Συμπεριλαμβανομένων των ττροοαρμογών λόγω ττράξεων ανταλλαγής, ύψους 2,56 εκατομμυρίων. 
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πόροι μειώθηκαν έναντι του 1988, από 1 545,3 εκατομ. 

Ecu σε 958,9 εκατομ. Ecu. Κατά τους πρώτους μήνες 

του χρόνου, πριν από την κατάργηση του νόμου περί 

παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των εσόδων από 

ομόλογα της εγχώριας αγοράς, η Τράπεζα μπόρεσε να 

διευρύνει την παρουσία πις στη διεθνή αγορά κεφα

λαίων σε γερμανικά μάρκα, με την έκδοση τριών 

δανείων, συνολικού ύψους 1 500 εκατομ. DEM. Δύο από 

τις εκδόσεις αυτές, ύψους 600 εκατομμυρίων η καθεμία, 

έτυχαν καλής υποδοχής και επέτρεψαν τη βελτίωση 

της ρευστότητας της αγοράς των τίτλων της. Η Τρά

πεζα επανήλθε στην αγορά στο τέλος του χρόνου, με 

μια έκδοση σταθερού επιτοκίου μικρότερου ονομα

στικού ύψους, ενώ ενδιάμεσα προσέφυγε στο τμήμα 

κυμαινόμενου επιτοκίου, όπου πραγματοποίησε δύο 

πράξεις δανειοληψίας συνολικού ύψους 300 εκατομ. 

DEM. 

200 δισεκατ. λιρετών. Τέλος, ο τομέας των ιδιωτικών 

τοποθετήσεων απέφερε συμπληρωματικούς πόρους 

ύψους 50 δισεκατ. λιρετών. 

• 
• • 

* 
• • 

Με ύψος αντληθέντων πόρων 700,8 εκατομ. Ecu, έναντι 

236,8 εκατομμυρίων το 1988, η πεσέτα ανήλθε στην 

πέμπτη θέση μεταξύ των νομισμάτων δανεισμού. Επω

φελούμενη από το ευνοϊκό κλίμα που επικράτησε στην 

αγορά, τουλάχιστον κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 

χρόνου, η Τράπεζα αύξησε έντονα την παρουσία της 

στην εγχώρια αγορά εκδόσεων εξωτερικού (αγορά 

"matador"). Με έξι εκδόσεις δανείων, συνολικού ύψους 

75 δισεκατ. πεσετών, έγινε ο κυριότερος δανειολήπτης 

στην αγορά αυτή και συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξή 

της, σε επίπεδο τόσο πρωτογενούς όσο και δευτερογε

νούς αγοράς. Στην τελευταία εισήγαγε μάλιστα την 

τεχνική του "purchase fund", η οποία είχε ήδη δοκιμα

στεί με άλλα νομίσματα. 

Συνεχίζοντας μια πρακτική που είχε εφαρμόσει και το 

1988, η Τράπεζα ανέθεσε την ηγεσία των ομίλων 

έκδοσης των δανείων της ύστερα από πρόσκληση υπο

βολής προσφορών που απηύθυνε σε ισπανικές τρά

πεζες. Τέλος, ο προσπορισμός συμπληρωματικών 

πόρων έγινε κυρίως μέσω πράξεων ανταλλαγής νομι

σμάτων, για συνολικό ποσό 17 δισεκατoμ4iυpίωv  

πεσετών. 

Η άντληση πόρων σε ιταλικές λφέτες κινήθηκε στα 

επίπεδα του προηγούμενου χρόνου (626 εκατομ. Ecu,  

έναντι 651,8 εκατομμυρίων το 1988). Όπως και στο 

παρελθόν, οι παρεμβάσεις της Τράπεζας μοιράστηκαν 

ανάμεσα στην αγορά ευρωλιρετών, όπου πραγματο

ποίησε τρεις εκδόσεις συνολικού ύψους 600 δισεκατ. 

λιρετών, και στην εγχώρια αγορά, από όπου άντλησε 

300 δισεκατ. λιρέτες, μέσω δύο εκδόσεων δανείων σε 

δημόσια εγγραφή. Προκειμένου να ανταποκριθεί στη 

ζήτηση των δανειοληπτών της, η Τράπεζα απευθύν

θηκε και πάλι στο τμήμα κυμαινόμενου επιτοκίου της 

αγοράς, όπου αφενός εξέδωσε απευθείας δάνεια 

κυμαινόμενου επιτοκίου και αφετέρου συνήψε μια 

πράξη ανταλλαγής επιτοκίων, για ένα συνολικό ποσό 

Στο Βέλγιο, όπου η απελευθέρωση της αγοράς συνεχί

στηκε, η Τράπεζα άντλησε 15 δισεκατ. βελγικά φράγκα 

ή το ισόποσο 345,7 εκατομ. Ecu, έναντι 473,3 εκατομ. 

Ecu το 1988. Η μείωση αυτή οφειλόταν κυρίως στο 

μικρό ύψος των πόρων που αντλήθηκαν με στόχο την 

πρόωρη εξόφληση ληφθέντων δανείων. Η δραστηριό

τητα της Τράπεζας περιλάμβανε ιδιωτικά δάνεια και μια 

έκδοση δανείου σε δημόσια εγγραφή, κατά την οποία 

επέτυχε — όπως προγενέστερα το βελγικό Δημόσιο —  

να μειώσει πς προμήθειες των τραπεζών του εκδοτικού 

της ομίλου για την τοποθέτηση του δανείου. 

Στις Κάτω Χώρες, σε μια σχετικά αποδοτική αγορά, το 

ύψος των αντληθέντων πόρων ανήλθε μόλις στο ισό

τιμο των 317,3 εκατομ. Ecu, έναντι 500,1 εκατομ. Ecu το 

1988. Στη διεθνή αγορά, η Τράπεζα εξέδωσε ένα δάνειο 

σε δημόσια εγγραφή ύψους 150 εκατομ. φιορινιών, 

ενώ, καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνήψε με θεσμι

κούς επενδυτές ιδιωτικά δάνεια συνολικού ύψους 591,5  

εκατομ. φιορινιών. 

Στο Λουξεμβούργο, μέσω μιας έκδοσης δανείου σε 

δημόσια εγγραφή και ιδιωτικού δανεισμού, αντλήθηκαν 

πόροι σε φράγκα Λουξεμβούργου ανερχόμενοι στο 

Εκταμιεύσεις και εκκρεμές υπόλοιπο 

Οι εκταμιεύσεις δανείων από ιδίους πόρους της Τρά
πεζας ανήλθαν το 1989 σε ύψος 11 015,0 εκατομμυρίων, 
από τα οποία 10 706,5 εκατομμύρια διατέθηκαν στο 
εσωτερικό της Κοινότητας και 308,5 εκατομμύρια έξω 

από την Κοινότητα. 

Το εκκρεμές υπόλοιπο των δανείων από ιδίους πόρους 
και των εγγυήσεων πέρασε από τα 47 627 εκατομμύρια 
σης 31 Δεκεμβρίου 1988 στα 53 630,3 εκατομμύρια σης 

31 Δεκεμβρίου 1989 (-h 12,6%). Οι κύριες μορφές εγγυο
δοσίας που ισχύουν για τα εκκρεμή δάνεια, αναφέρ
ονται στο Παράρτημα Β (σημείωση 2) των χρηματοοικο

νομικών καταστάσεων, σελ. 65. 

Οι εκταμιεύσεις στα πλαίσια των παρεμβάσεων από 
πόρους της Κοινότητας ή των κρατών μελών ανήλθαν 

το 1989 σε ύψος 346,3 εκατομμυρίων, από τα οποία 
245,9 εκατομμύρια αφορούσαν τα δάνεια στα πλαίσιο 
του ΝΚΜ και 100,4 εκατομμύρια ης χορηγήσεις στα 
κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού 

και σε ορισμένες μεσογειακές χώρες. Το συνολικό 
εκκρεμές υπόλοιπο των πράξεων του Ειδικού Τμήματος 

πέρασε από τα 8764,6 εκατομμύρια (τέλος 1988) στα 
8 053,4 εκατομμύρια στο τέλος της χρήσης 1989. 
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ισόποσο των 92 εκατομ. Ecu, έναντι 85,4 εκστομ. Ecu το 
1988. 

Επωφελούμενη από μια αγορά όπου η ζήτηση από 
μέρους ξένων επενδυτών παρέμεινε υψηλή, η Τράπεζα 
εξέδωσε στην ιρλανδική κεφαλαιαγορά ένα δάνειο 
ύψους 40 εκατομ. φλανδικών λφών, εφαρμόζοντας 
την πρακτική της πρόσκλησης για υποΟολή προ
σφορών. 

Στην Πορτογαλία, παρενέβη εκ νέου στην αγορά ομο
λόγων εξωτερικού σε εοκούδα, με δύο πράξεις δανειο-
ληψίας συνολικού ύψους 15 δισεκατ. εσκούδων. Στην 
εγχώρια αγορά κεφαλαίων της Δανίας, ύστερα από 
"εγγραφή" ("sheif registration") στο Χρηματιστήριο της 

Κοπεγχάγης, τοποθέτησε συνολικά ένα ποσό σε 
δανικές κορόνες ανερχόμενο στο ισόποσο των 3,48 
εκστομ. Ecu. 

Τέλος, στην Ελλάδα, η Τράπεζα δεν προέβη σε καμία 
πράξη δανειοληψίας. 

* • · 

Η συμμετοχή των μη κοινοτικών νομισμάτων στο 
σύνολο των αντληθέντων πόρων της Τράπεζας μειώ
θηκε και πάλι, πέφτοντας στο 12% του συνόλου. 
Σημανπκό μέρος των πόρων (ιδίως σε δολάρια και γιεν) 
αντλήθηκε με στόχο την πρόωρη εξόφληση ληφθέντων 
δανείων ή τη σύναψη πράξεων ανταλλαγής νομι
σμάτων, που επέτρεψαν στην Τράπεζα να προσπορι-

Πίνακας 13: Αντληθέντες κατά το 1989 πόροι για τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της Τράπεζας 
Κατανομή κατά νόμισμα 

ECU OEM FRF G8P m ESP BEF NLG DKK PTE IEP LUF uso CHF jpy Ιύνολο 

σε εκστομ. 
Ecu 

1801,3 958,9 1 164,3 1 769,0 626,0 700,8 345,7 317,3 3,5 86,4 51,6 92,0 384,9 263,8 431,5 8 997,0 

% 20,0 10,7 12,9 19.7 7,0 7.8 3,8 3.5 1.0 0,6 1,0 4,3 2.9 4.8 100,0 

Αντληθέντες ττόροι από το 1985 έως το 1989 

(σε εκστομ. Ecu) 
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στεί πόρους σε κοινοτικά νομίσματα από τα οποία είχε 

ανάγκη. 
Το συνολικό ύψος των πόρων που αντλήθηκαν σε 

δολάρια ΗΠΑ — σε μια αγορά σχεπκά ευνοϊκή και η 

οποία κατέλαβε το χρόνο αυτό την πρώτη θέση στον 

τομέα των ευρωομολόγων — δεν μεταβλήθηκε σημα

ντικά έναντι του 1988, ανερχόμενο στο ισόποσο των 

384,8 εκατομ. Ecu ένανπ 307,5 εκατομμυρίων τον προη

γούμενο χρόνο. Η Τράπεζα απευθύνθηκε μόνο στην 

ευρωπαϊκή αγορά, όπου πραγματοποίησε τρεις εκδό

σεις δανείων σε δημόσια εγγραφή. Στο νόμισμα αυτό, 

ιδιαίτερα έντονη ήταν η δραστηριότητα σε πράξεις 

ανταλλαγής, εφόσον από τρείς εκδόσεις σε δημόσια 

εγγραφή το προϊόν των δύο ανταλλάχθηκε σε κοινο

τικά νομίσματα (Ecu και γαλλικά φράγκα) και ένα μικρό 

τμήμα της έκδοσης commercial paper στην αμερικανική 

αγορά — η οποία είναι συνδυασμένη με ένα μακρο

πρόθεσμο όριο πιστώσεων — χρησιμοποιήθηκε για τον 

προσπορισμό πόρων σε πεσέτες μέσα από μια ανά

λογη πράξη ανταλλαγής. 

Οι πόροι που αντλήθηκαν σε γιέν ανήλθαν στο ισό

ποσο των 431,5 εκατομ. Ecu. σημειώνοντας αύξηση 

ένανπ του προηγούμενου χρόνου (314,2 εκατομμύρια). 

Η ασθενής ζήτηση για γιεν από μέρους των δανειολη

πτών της, ώθησε την Τράπεζα να περιορίσει τον 

αριθμό των εκδόσεών της σε ένα μόνο δάνειο στην 

αγορά ευρωγιέν, ύψους 30 δισεκατ. γιεν. Οι συμπληρω-

μαπκοί πόροι αντλήθηκαν με ιδιωτικό δανεισμό και 

τραπεζικές πιστώσεις. Σημανπκό μέρος του δανεισμού 

είχε ως στόχο είτε τη χρηματοδότηση πρόωρων εξο

φλήσεων ληφθέντων δανείων, είτε τη σύναψη πράξεων 

ανταλλαγής για τον προσπορισμό πόρων σε Ecu. 

Λόγω της πολύ μικρής ζήτησης των πελατών της για 

ελβετικά φράγκα, η δανειοληπτική δραστηριότητα της 

Τράπεζας στο νόμισμα αυτό περιορίστηκε σε δύο εκδό

σεις σε δημόσια εγγραφή και ένα ιδιωτικό δάνειο, που 

απέφεραν συνολικά το ισόποσο των 240,8 εκατομ. Ecu  

έναντι 555,9 εκατομ. Ecu το 1988. 
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Αποτελέσματα χρήσης 

Τα αποτελέσματα χρήσης της Τράπεζας το 1989 επηρ-

ρεάστηκαν από την ευνοϊκή εξέλιξη των αγορών λόγω 

της ανόδου των επιτοκίων τοποθετήσεων. Όπως και 

στο παρελθόν, η χρήση των ιδίων κεφαλαίων υπήρξε η 

κύρια πηγή προσόδων. 

Το ύψος των εισπραχθέντων το 1989 τόκων και προμη

θειών χορηγηθέντων δανείων ανήλθε σε 4 208 εκατομ

μύρια, έναντι 3 712 εκατομμυρίων το 1988, ενώ οι τόκοι 

και οι δαπάνες ληφθέντων δανείων ανήλθαν σε 3 505  

εκατομμύρια, έναντι 3 088 εκατομμυρίων το 1988. Οι 

διαχειριστικές προμήθειες κινήθηκαν στα επίπεδα του 

προηγούμενου χρόνου (17 εκατομμύρια, έναντι 18 εκα

τομμυρίων το 1988). 

Τα έσοδα από τόκους και προμήθειες επενδύσεων 

πέρασαν από 240 εκατομμύρια το 1988 σε 320 εκατομ

μύρια το 1989, λόγω της συνεχούς ανόδου των επιτο

κίων, καθ'όλη τη διάρκεια του χρόνου, και της αύξησης 

των επενδυθέντων κεφαλαίων. 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα διαμορφώ

θηκαν ουσιαστικά στο ίδιο ύψος το 1989, σε αντίθεση με 

τον προηγούμενο χρόνο, όπου η διαφορά τους ήταν 

θετική. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην κάμψη των 

χρηματιστηριακών αξιών προς το τέλος του 1989. 

Λαμβανομένων υπόψη των συναλλαγματικών δια

φορών και ύστερα από καταλογισμό των αποσβέσεων 

των δαπανών εκδόσεων και των προμηθειών εξαγοράς. 

ύψους 84 εκατομμυρίων, των δαπανών και εξόδων δια

χείρισης και των αποσβέσεων των κτιρίων, των επί

πλων και σκευών και των λοιπών εγκαταστάσεων, το 

λειτουργικό πλεόνασμα της Τράπεζας ανήλθε σε 871  

εκατομμύρια. Ύστερα από καταλογισμό της υποτί

μησης των 63 εκατομμυρίων, που προκύπτει λόγω 

μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών, το υπό

λοιπο του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης για το 

1989 ανήλθε σε Β08 εκατομμύρια, έναντι 705 εκατομμυ

ρίων το 1988. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συστήσει στο 

Συμβούλιο των Διοικητών να μειώσει την πρόβλεψη για 

μεταβολή της τιμής μετατροττής του Ecu κατά 63 εκα

τομμύρια. που αποτελούν την καθαρή υποτίμηση η 

οποία προκύπτει στις 31 Δεκεμβρίου 1989 από την 

επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της Τρά

πεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του 

άρθρου 7 του καταστατικού της, και να καταχωρήσει το 

λειτουργικό πλεόνασμα της χρήσης 1989, ύψους 871  

εκατομμυρίων, αφενός, κατά το ποσό των 6 εκατομμυ

ρίων, στην πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετα

τροπής του Ecu και, αφετέρου, το υπόλοιπο ύψους 865  

εκατομμυρίων, στο έκτακτο αποθεματικό. 

Το σύνολο του ενεργητικού έφτανε σης 31 Δεκεμβρίου 

1989 στα 55 010 εκατομμύρια, έναντι 49 120 εκατομμυ

ρίων στις 31 Δεκεμβρίου 1988, σημείωσε δηλαδή 

αύξηση κατά 12%. 

Μεταβολές των ισοπμιών των νομισμάτων ένανπ 
του ECU αττό το 1979 έως το 1989  

(με βάση πς στσπστικές τιμές μετατροπής) 
(Ιο τρίμηνο 1979 » 100) 

1 • ' ' ι • ' ' Γ· 
1979 19Θ0 1961 19 82 1 983 19 84 1985 1 986 1 987 19 88 

USD •JPY DEM FRF GBP ITL 
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Διοίκηση 

Διευθύνουσα Επιτροπή 

Κατά την ετήσια σύνοδο της 19ης Ιουνίου 1989, το Συμ

βούλιο των Διοικητών διόρισε τον κ. Roger LAVELLE  

Αντιπρόεδρο, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα κ. C.  

Richard ROSS. Ο κ. LAVELLE, ο οποίος ήταν Head of the  

European Secretariat στο βρεταννικό Cabinet Office και 

είχε διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Τράπεζας, ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Αυγού

στου 1989. 

Σε αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφερε στην 

Τράπεζα, το Συμβούλιο των Διοικητών απένειμε στον κ. 

Ο. Richard ROSS τον τίτλο του Επίτιμου Αντιπροέδρου. 

Ο κ. Erling JORGENSEN, Αντιπρόεδρος από τον Ιούνιο 

1988 και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 1986  

έως το 1988, αποβίωσε αιφνιδίως την 15η Φεβρουαρίου 

1990. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διευθύνουσα Επι

τροπή και το προσωπικό της Τράπεζας τιμούν ομό

θυμα τη μνήμη του κ. JORGENSEN, του οποίου θα 

θυμούνται πάντα τα εξαιρετικά επαγγελματικά και 

ανθρώπινα χαρίσματα. 

Έλεγχος και παρακολούθηση της δραστηριότητας 

της Τράπεζας 

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη πολυπλοκότητα 

της δραστηριότητάς της, η Τράπεζα αναπτύσσει 

διαρκώς τις διαδικασίες ελέγχου της. Έχει καθιερώσει 

ένα σύστημα ελέγχου σε διάφορα επίπεδα, το οποίο, 

εκτός από το Συμβούλιο των Διοικητών, το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τη Διευθύνουσα Επιτροπή, που ασκούν 

γενικό έλεγχο, περιλαμβάνει επίσης δύο ανεξάρτητα 

σώματα — την Ελεγκτική Επιτροπή, που διορίζεται 

από το Συμβούλιο των Διοικητών, και τους εξωτερικούς 

ελεγκτές — καθώς και το τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

και τις υπηρεσίες ελέγχου και παρακολούθησης των 

χρηματοδοτούμενων έργων Π). 

Τον Ιούνιο 1989, συνήφθη μεταξύ της Τράπεζας, της 

Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνέδριου ένας διακανο

νισμός, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες 

ελέγχου της Τράπεζας, ρυθμίζει τις πρακτικές λεπτομέ

ρειες ελέγχου των έργων που χρηματοδοτεί η Τράπεζα 

ύστερα από εντολή της Επιτροπής, ως εκπροσώπου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Από την ημερομηνία έκδοσης της τελευταίας ετήσιας 

έκθεσης, ο κ. Timothy Ρ. LANKESTER, τακτικό μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαταστάθηκε από τον 

κ. Hwy Ρ. EVANS, ενώ οι κ.κ. Jacques DELMAS-MAR- 

SALET, Christian NOYER και Paolo RANUZZI DE BIANCHI,  

αναπληρωτές, αντικαταστάθηκαν από την κα Hélène  

PLOIX, τον κ. Daniel GIROUX και τον κ. Giovanni SACCO.  

Εξάλλου, οι κ.κ. Antonio Maria COSTA και Waldemar  

MÜLLER-ENDERS, τακτικά μέλη, αντικαταστάθηκαν από 

τους κ.κ. Giovanni RAVASIO και Winfried HECK, στων 

οποίων τη θέση, ως αναπληρωτών, διορίστηκαν οι κ.κ. 

Thomas O'DWYER και Eckard PIESKE. 

To Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του 

προς τους κ.κ. COSTA, DELMAS-MARSALET, LANKE 

STER, MÜLLER-ENDERS, NOYER και RANNUZI DE  

BIANCHI για την πολύτιμη συμβολή τους στο έργο της 

Τράπεζας. 

Ελεγκτική Επιτροττή 

Κατά την ετήσια σύνοδο της 19ης Ιουνίου 1989, το Συμ

βούλιο των Διοικητών αποφάσισε να ανανεώσει τη 

θητεία του μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής του 

οποίου η θητεία έληγε. Έτσι, ο κ. Albert HANSEN, απερ

χόμενος Πρόεδρος, επαναδιορίστηκε μέλος της επι

τροπής για τις χρήσεις 1989, 1990 και 1991. Η προεδρία 

της επιτροπής πέρασε στον κ. Joâo PINTO RIBEIRO έως 

την έγκριση, κατά την ετήσια σύνοδο του 1990, του ισο

λογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

του 1989. 

Πολιτική προσωπικού 

Για δεύτερο κατά σειρά χρόνο, η Τράπεζα λειτούργησε 

με βάση το νέο μισθολογικό σύστημα, το οποίο δίνει 

μεγαλύτερη έμφαση στην αναγνώριση των ατομικών 

επιδόσεων. Τα αποτελέσματα, τόσο από την άποψη 

της ανταπόκρισης του προσωπικού, όσο και του 

ελέγχου της αύξησης των μισθολογικών δαπανών, κρί

θηκαν απολύτως ικανοποιητικά. Ο γόνιμος διάλογος 

που εφαρμόστηκε με τους αντιπροσώπους του προ

σωπικού, ήδη από την φάση μελέτης του νέου συστή

ματος, συνέβαλε σημαντικά στην αποδοχή του από το 

σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας. Συμφωνήθηκε 

εξάλλου με τους αντιπροσώπους του προσωπικού να 

γίνει μια σφαιρική αξιολόγηση του συστήματος αμέσως 

μετά τον τρίτο χρόνο εφαρμογής του. 

Ο κύριος άξονας της πολιτικής προσωπικού που ακο
λουθεί σήμερα η Τράπεζα είναι η περαιτέρω βελτίωση 

του ήδη υψηλού επιπέδου παραγωγικότητας των υπη

ρεσιών της. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με την ανά

πτυξη της χρήσης της πληροφορικής, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις που καθόριστηκαν το 1987. 

Η εφαρμοζόμενη πολιτική έχει συμβάλει στον εμπλου

τισμό των καθηκόντων του συνόλου του προσωπικού. 

Για τον ίδιο σκοπό, η Τράπεζα συνεχίζει τις προσπά-

θειές της με στόχο την καλύτερη προσαρμογή του προ

σωπικού της στο σύνθετο χαρακτήρα των καθηκόντων 

του, κυρίως μέσα από τη γνώση των τεχνολογικών εξε-

(1) Βλ. επίσης ετήσια έκθεση 1986, σελ. 89. 
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Διοίκηση και προσωπικό njç Τράπεζας 

Εξέλιξη του προσωπικού και της συνολικής δραστη
ριότητας της Τράπεζας (1960 —1969) 

Προσωπικό Δρασπιριόττρν 
(αριθμός) Ισε εκατομ. ECU) 

• Ποοά at τιμΙς 1989 

• Ποοά σε τρέχουσες τιμές 

npoouTTiKÖ (αριθμός) 
10000 

5000 

λίξεων. Η πολιτική οαιτή συμπληρώθηκε με την εισα
γωγή περισσότερο εξειδικευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης, τα οποία κάλυψαν συνολικά 3 964 ημέρες 
εργασίας το 1989. 

Κατά το χρόνο αυτό τέθηκε σε λειτουργία ένα νέο dea 
ling room, όργανο αποτελεσμαπκό, το οποίο, σε συν
δυασμό με ένα πρόγραμμα αναδιοργάνωσης ορι
σμένων υπηρεσιών, επιτρέπει στη Διεύθυνση Οικονο
μικών Υ*πηρεσιών της Τράπεζας να ακολουθεί την εξέ
λιξη των αγορών και να ανταποκρίνεται καλύτερα σης 
νέες ανάγκες ταμειακής διαχείρισης. 

Το 1989 η Τράπεζα άνοιξε ένα γραφείο στη Μαδρίτη, το 
οποίο έρχεται να προστεθεί στα υπάρχοντα γραφεία 
της Αθήνας, της Λισσαβώνας, του Λονδίνου και της 
Ρώμης και στο γραφείο εκπροσώ-πησης στις Βρυξέλλες. 

Προσωπικό 

Το προσωπικό της Τράπεζας ανερχόταν στις 31 Δεκεμ
βρίου 1989 στα 718 άτομα, από τα οποία 366 ήσαν διοι
κητικοί υπάλληλοι. Μέσα στο χρόνο προσλήφθηκαν 30  
άτομα και αποχώρησαν 22. 

Κατά την τελευταία πενταετία, ενώ το ποσοστό 
αύξησης του προσωπικού ήταν σχετικά χαμηλό 
(+ 6,7% συνολικά), ο αριθμός των διοικητικών υπαλλή

λων αυξήθηκε κατά 25%, ανππροσωπεύοντας εδώ και 
δύο χρόνια περισσότερο από το 50% του συνόλου του 
προσωπικού. 

Σύνολο 
Διοιιαιτικοί 
υπάλληλοι 

Μη διοικητικοί 
υπόΑληλοι, 

γραμματείς, τεχνικοί 

1985 673 293 380 
1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 352 

Βραβεία και υποτροφίες της Τράπεζας 

Το Βραβείο ETE 1989 απονεμήθηκε στην κα Angelien  
KEMNA, για τη διδακτορική της διατριβή "Options in  
Real and Financial Markets", την οποία υποστήριξε με 
επιτυχία στο Πανεπιστήμιο Erasmus του Ρόττερνταμ, το 
1988. 

Το βράβειο ETE, το οποίο απονέμεται ανά διετία και 
συνίσταται στη χορήγηση 10 000 Ecu, θεσπίστηκε με 
στόχο την προαγωγή της πολύπλευρης μελέτης του 
τομέα των επενδύσεων και των χρηματοδοτήσεων στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα των κρατών μελών της Κοι
νότητας. 

Εξάλλου, προκειμένου να προαγάγει την έρευνα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η Τράπεζα χορηγεί κάθε χρόνο 
τρεις υποτροφίες σε φοιτητές που ακολουθούν μετα
πτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Ίδρυμα της Φλωρεντίας. 

* * * 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ευαρέσκεια του 
για την υψηλή ποιότητα της εργασίας που επιτέλεσαν 
όλες οι υπηρεσίες της Τράπεζας μέσα σε ένα κλίμα 
έντονης ανόδου της δραστηριότητάς της. Επιθυμεί να 
συγχαρεί το σύνολο του προσωπικού για τα επιτευ-
χθέντα αποτελέσματα και να του εκφράσει πς ευχαρι
στίες του. 

Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 1990 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ernst — Günther BRÖDER 
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Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 1989 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 

Προς καταβολή από τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμμετοχής 
τους στο κεφάλαιο (Παράρτημα Α) 

Ταμείο και τράπεζες 

Όψεως και μέχρις ενός έτους 2 087 965 892 

Πέρα του έτους 2 283164 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου (Σημείωση Β) 

Μέχρις ενός έτους 447 859 979 

Πέρα του έτους 758 346 252 

Προϊόν δανεισμού προς είσπραξη  

Απαιτήσεις από τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του κεηκχ· 
λαίου (Παράρτημα Δ) . 

Χορηγήσεις (Παράρτημα Β) 

Συνολικό υπόλοιπο S3 288 385 531 

Μείον: μη εκταμιευθέν τμήμα των χορηγηθέντων δανείων . . , , 5615 908103 

Ανπθεπκοί λογαριασμοί εγγυήσεων 

Επί δανείων ύστερα από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 1989: 207 296 335, 1988; 
239116372 

Επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 1989: 
133815219, 1988: 140 631 740 

Γήπεδα και κτίρια (Σημείωση Γ)  

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες  

Απαιτήσεις και επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκαταβληθεί 
στα πλαίσια του ΕΝΣ (Σημείωση Η)  

Δαπάνες εκδόσεων προς απόσβεση 432 463 912 

Προμήθειες εξαγοράς προς απόσβεση 4 604 544 

Ειδικές καταθέσεις προς εξυττηρέτηση δανεισμού (Σημείωση Δ) . . 

Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

31. 12. 1989 31. 12. 1988 

657 750 000 

2 090 249 056 

1206 206 231 

495510 535 

27 596112 

47 672 477 428 

834 931 

36 053339 

1 319 388 218 

163 825 079 

437 068 456 

780 987 222 

122 058 061 
55 010 004 668 

2 150 858 339 

184 055 479 
793 080691 

47 245 604575 
4 965 761 812 

371 308 724 

5 248 112 

822187 500 

2 150 858 339 

977 136 170 

228 788 578 

3 709 671 

42279 842 763 

1 614 681 

37 734 339 

1 151 897 584 

196031477 

376 556 836 

681 264179 

212649 268 
49120 271 385 
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Παθητικό  

Κεφάλαιο (Παράρτημα Α) 
Αναληφθέν 28 800 000 000 

Μη απαιτητό 26 204 061 724 

Αποθεματικό (Σημείωση Λ)  

Έκτακτο αποθεματικό (Σημείωση Λ)  

Πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής του Ecu 
(Σημείωση Α)  

Ταμείο συντάξεων προσωπικού (Σημείωση Ε)  

Υποχρεώσεις προς τα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του κε
φαλαίου (Παράρτημα Δ)  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (Παράρτημα Γ)  

Μεσοπρόθει^α και μακροπρόθεσμα δάνεια (Παράρτημα Γ) 

Ομολογίες και γραμμάτια 34 993 465 387 

Λοιπά 6 330 902 897 

41 324 368 284 

Προμήθειες εξαγοράς ομολογιών 7960 259 

Διάφοροι πιστωτές (Σημείωση ΣΤ)  

Εγγυήσεις 

Επί δανείων ύστερα από εντολή  

Επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους: 19^: 207 296335, 
1988: 239116372 

Επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια της Τράπεζας: 1989: 
133 815 219, 1988: 140 631 740 

Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου (Σημείωση Η) 516 703 803 

Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις επιτοκίου 
(Σημείωση Η) 56 678 721 

Δεδουλευμένοι τόκοι και προμήθειες και προεισπραχθέντες τόκοι 

Οφειλόμενα και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολογίες (Σημεί
ωση Δ)  
Διάφορα (Σημείωση Ζ)  

Υπόλοιπο λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης (Σημείωση Λ) . . 

Λογαριασμοί τάξεως 
Ειδικό Τμήμα 

Καταπιστευθέντα κεφάλαια προς διαχείριση 

— για λογαριασμό των κρατών μελών  

— για λογαριασμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

Χρεόγραφα ληφθέντα ως εγγύηση δανείων που χορηγήθηκαν ύστερα 
από εντολή  
Χρεόγραφα ληφθέντα ως κατάθεση  

31. 12. 1989 31. 12. 1988 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

2 221 397 327 

56 861 930 

118 080 850 

18 793 621 

997 512 045 

41 332 328 543 

960 137 633 

834 931 

573 382 524 

1 537 001 360 

780 987 222 

128 674 918 

808 073 488 
55 010 004 668 

235 531 682 
7152891 450 

834 931 
50 000 000 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

30 143 678 990 

6 775 656 929 

36919 335919 

8125970 

626641 398 

71 263 184 

2 595 938 276 

2880000 000 

1 543 701 492 

29 814 104 

101 225 882 

11 738 998 

773 554 040 

36 927461 889 

779 492 370 

1 614 681 

697 904 582 

1 299 873 442 

681 264 179 

91 943789 

704743661 
49 120 271 385 

247 252 319 
7 664 607 966 

1614681 
42 641 014 

59 



Κατάσταση του Ειδικού Τμήματος (ή 
στις 31 Δεκεμβρίου 1989 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Ενεργητικό 31. 12. 1989 31, 12. 1988 

Χώρες μέλη της Κοινότητας 

Από πόρους π)ς Ευρωπαϊκής Κοινόπ)τας Ατομικής Ενέργειας 

Εκκρεμή δάνεια 

— εκταμιευθέντο {2} 1 937 319 120 2145 319 115 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
(νέο κοινοτικό μέσο σύναψης και χορήγησης δανείων) 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση · · · 208322119 411850131 

— εκταμιευθέντα 4 398 617 093 4 775 607 700 

Σύνολο (3) 4 606 939 212 5187 457 831 
Τουρκία 

Από πόρους των κρατών μελών 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση , . ί . ... . . . . . 28 298 759 31 546131 

— εκταμιευθεντα 235 531 682 247 252 319 
Σύνολο (*) 263 830 441 278 798 450 

Μεσογειακές χώρες 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Εκκρεμή δάνεια 

— προς εκταμίευση 12199341 16415204 

— εκταμιευθεντα 293 591 499 290 538 796 

305 790 840 306 954 000 

Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 

~ ποσά προς καταβολή 19717178 9188783 

— ποσά καταβληθέντα 5 656 492 5 811 217 

25 373 670 15 000 000 

Σύνολο (5) 331 164 510 321 954 000 
Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Εφηνικού 
και υπερπόντιες χώρες και εδάφη 

Από πόρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

Συμβάσεις της Γιαουντέ I κ αι II 

Εκταμιευθεντα δάνεια 83 860 687 87 855 627 

Συμμετοχή σε επενδύσεις επισφαλών κεφαλαίων 

— ποσά καταβληθέντα 1 215 971 1 197 483 

Σύνολο (6) 85 076 658 89 053110 
Συμβάσεις του Αομέ I, II κ αι III 

Πράξεις με επισφαλή κεφάλαια 

— ποσά προς καταβολή 396 454 274 383 764 214 

— ποσά καταβληθέντα 432 630 588 358 278 028 

Σύνολο (ή 829 084 862 742 042 242 

Γενικό σύνολο 8 053 414 803 8 764 624 748 

Υτΐόμνημα: 

Καταβληθέντα και μη εξοφληθέντα ποσά από δάνεια που χορηγήθηκαν με ειδικούς όρους από την Επιτροπή και για τα οποία η Τράπεζα έκανε αποδεκτή εντολή 
της ΕΟΚ γ ια είσπραξη των τοκοχρεωλυσίων; 
α) στα πλαίσια των συμβάσεων του Λομέ I. II και III; στις 31.12.1989: 937 775 153, στις 31.12.1988; 843500481 
8) στα πλαίσια των πρωτοκόλλων που υπογράφηκαν με τις μεσογειακές χώρες; στις 31.12.1989; 109 048 459. στις 31.12.1988; 102 473 948 

(ή Το Ειδικό Τμήμα δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο των Διοικητών 
στις 27 Μαΐου 1963. Με απόφαση της 4ης Αυγούστου 1977, στο Ειδικό 
Τμήμα καταχωρούνται οι πράξεις που πραγματοποιούνται για λογα
ριασμό και με εντολή τρίτων. 

(2) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(77/271/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 29ης Μαρτίου 1977, {82/170/ΕΥΡΑΤΟΜ} της 
15ης Μαρτίου 1982 και (85/537/ΕΥΡΑΤΟΜ) της 5ης Δεκεμβρίου 1985 

μέχρι συνολικού ποσού τριών δισεκατομμυρίων για τη χρηματοδότη
ση ττυρηνικών σταθμών στις χώρες της Κοινότητας με εντολή, για 
λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής 
Ενέργειας: 2 773167139 

Πλέον; συναλλαγμαπκές προσαρμογές + 131 869696 

Μείον: εξοφλήσεις - 967 717 715 

1 937 319 120 
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Παθητικό 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Καταπιστευθέντα κεφάλαια προς διαχείριση 

Με εντολή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας . . . . 1937 319120 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα; 

— Νέο Κοινοτικό Μέσο ^ . . . . . 4 398 617 093 

— Χρηματοδοτικά πρωτόκολλο με μεσογειακές χώρες . . ... . 299247991 

— Συμβάσεις της Γιαουντέ 1 και II 85 076 658 

— Συμβάσεις του Λομέ I, II και III 432 630 588 

Με εντολή των κρατών μελών  

Σύνολο 

Κεφάλαια προς καταβολή 

Για δάνεια του Νέου Κοινοτικού Μέσου 208 3ÂÎ119 

Για δάνεια στην Τουρκία στα πλαίσια του συμπληρωματικού του δεύτε
ρου πρωτοκόλλου 28 298 759 

Για δάνεια και πράξεις με επισφαλή κεφάλαια σε μεσογειακές χώρες 31 916 519 

Για πράξεις με επισφαλή κεφάλαια βάσει των συμβάσεων του Λομέ I, II 
και III 396 454 274 

Σύνολο 

Γενικό σύνολο 

7152 891 450 
235 531 682 

7 388 423 132 

664 991 671 
8 053414 803 

2145319115 

4 775 607 700 
296 350 013 
89 053110 
358 278 028 

411 850131 

31 546 131 
25 603 987 

383 764 214 

7 664 607 966 
247 252 319 

7 911 860 285 

852 764463 
8 764 624 748 

(3) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν στα πλαίσια 
των αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(78/870/ΕΟΚ) της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο). 
(82/169/ΕΟΚ) της 15ης Μαρτίου 1982. (83/200/ΕΟΚ) της 19ης Απριλίου 
1983 και (87/182/ΕΟΚ) της 9ης Μαρτίου 1987 για την προώθηση των 
επενδύσεων στην Κοινότητα, καθώς και (81/19/ΕΟΚ) της 20ής Ιανουα
ρίου 1981 για την ανασυγκρότηση των περιοχών στην Καμπανία και 
τη Βασιλικάτα (Ιταλία) τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του Νοεμβρίου 
1980 και (81/1013/ΕΟΚ) της 14ης Δεκεμβρίου 1981 για την ανασυγκρό
τηση των περιοχών της Ελλάδας τις οποίες έπληξαν οι σεισμοί του 
Φεβρουαρίου/Μαρτίου 1981, με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυ
νο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές 

Μείον : ακυρώσεις 112 982 352 

εξοφλήσεις 1 656 761 852 

6 336 372 385 
-μ 40 311 031 

-1769744 204 
4606 939 212 

(^) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στην Τουρκία με εντολή, για 
λογαριασμό και με κίνδυνο των κρατών μελών: 417 215 000 

Πλέον: συναλλαγματικές προσαρμογές ·+· 3 840 129 
Μείον: ακυρώσεις 215 (ΗΧ) 

εξοφλήσεις 157 009 688 -157 224 688 

263 830 441 

(®) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες του Μαγκρέμπ και 
του Μασράκ, καθώς και στη Μάλτα. Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα 
(10 000 000 χορηγήθηκαν πριν από την προσχώρησή της στην ΕΟΚ 
την 1η Ιανουαρίου 1981) με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος: 334 709 000 

Μείον: ακυρώσεις 1658000 

εξοφλήσεις 1886 490 - 3544490 

331 164 510 

(®) Αρχικό ποσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στα συνδεδεμένα αφρικανικά 
κράτη, τη Μαδαγασκάρη και το Μαυρίκιο και στις υπερπόντιες χώρες, 
εδάφη και διαμερίσματα (ΣΑΚΜΜ-ΥΧΕΔ) με εντολή, για λογαριασμό 
και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

— δάνεια με ειδικούς όρους 139 483 056 
— συμμετοχή σε επενδύσεις 

2502 615 επισφαλών κεφαλαίων 2502 615 141 985 671 
Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοι τόκοι 1 178 272 
— συναλλαγματικές προσαρμογές 8 351 508 Ι- 9529780 
Μείον: 
— ακυρώσεις 1 573 610 
— εξοφλήσεις 64 865 183 - 66 438 793 

85 076658 

(7) Αρχικό πόσό των συμβάσεων που υπογράφηκαν για τη χρηματο
δότηση επενδυτικών προγραμμάτων στις χώρες της Αφρι^ς, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού καθώς και στις υπερπόντιες χώρες και 
εδάφη (ΑΚΕ-ΥΧΕ) με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας: 

— δάνεια υπό αίρεση και εξαρτημέ
νο δάνεια 

— μετοχικές επενδύσεις 

Πλέον: 
— κεφαλαιοποιημένοιτόκοι 

Μείον: 

— ακυρώσεις 

— εξοφλήσεις 

— συναλλαγματικές προσαρμογές 

902915000 

13600239 

47 570 466 
34427048 
6468 626 

916 515 239 

-Ι- 1035 763 

- 88466140 

829 084 862 
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Ανάλυση λογαριασμού αποτελέσματων χρήσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 1989 
σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Έσοδα 

Τόκοι και προμήθειες χορηγηθέντων δανείων 4207834064 

Τόκοι και προμήθειες επενδύσεων 319 643 247 

Διαχειριστικές προμήθειες (Σημείωση Θ) 16945985 

Χρηματοοικονομικά και λοιπά έσοδα (Σημείωση Κ) . 23 575 901 

Έξοδα 
Δαπάνες και έξοδα διαχείρισης (Σημείωση 1} 77 212 367 

Τόκοι και δαπάνες ληφθέντων δανείων 3 505 313 646 

Απόσβεση δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς .... 84 275 081 

Χρηματοουιονο^ακά έξοδα (Σημείωση Κ) 24 867 873 

Αποσβέσεις 
— επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων 2 515 029 
— κτιρίων 1 681 000 

Συναλλαγμαπκές διαφορές 864 184 

Αατουργικό πλεόνασμα  

Καθαρή υποτίμηση/υπεραξία που προκύπτει από την επανεκτίμη
ση των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που δεν υπόκεινται 
στην προσαρμογή του άρθρου 7 του κατασταπκού της (Σημεί

ωση Α §1)   

Έκτακτη επιβάρυνση (Σημείωση Μ)  

Υπόλοιπο (Σημείωση Α)  

1989 1988 

3711968471 

240 398 162 

18 375 728 

26 578 830 

4 567 999 197 

3 696 729 180 

71 338 790 

3 087 856 329 

92 757 832 

14 077 480 

1 894 803 
1 681 000 

219122 

3 997 321 191 

3 269 825 356 

871 270 017 

— 63196 529 

808 073 488 

727495 835 

+ 27 047 826 

- ̂9 800 000 

704 743 661 
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Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης για τη χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 1989 
σε Ecu — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

1989 1988 

Πηγές κεφαλαίων 

Υπόλοιπο λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης  808 073 488 704 743 661 

Λογαριασμοί που δεν συνεπάγονται κινήσεις κεφαλαίων: 

Αποσβέσεις κπρίων, επίπλων, σκευών και λοιπών εγκαταστάσεων . . 4196 029 3 575 803 

Αποσβέσεις δαπανών εκδόσεων και προμηθειών εξαγοράς .... 84275 081 92 757 832 

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς καταβολή και 
65 687 931 προεισπραχθέντων τόκων  237127 918 65 687 931 

Αύξηση δεδουλευμένων τόκων και προμηθειών προς είσπραξη . . . - 167 490 634 - 128 758 763 

966 181 882 738006464 
Λοιπές πηγές: 
Προϊόν δανειιηιού  8641 488 912 7494226 063 

Αποπληρωμές χορηγηθέντων δανείων  4893 365 208 2 789 837 860 

Ποσά που κατέβαλαν τα κράτη μέλη στα πλαίσια της συμμετοχής τους 
στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις  164 437 500 236 487 952 

Συναλλαγματικές προσαρμογές επί χορηγηθέντων δανείων .... 840780 232 - 800 769767 

Μείωση (αύξηση) του λογαριασμού ενεργητικού Διάφορα  90 591 207 - 97 855490 

Αύξηση (μείωση) των λογαριασμών παθητικού Διάφοροι πιστωτές, 
Διάφορα και Ταμείο συντάξεων προσωπικού και των καθαρών επιδο

300137 353 τήσεων επιτοκίου  141 915 700 300137 353 

Σύνολο 15738 760 641 10 660 070435 

Χρήσεις κεφαλαίων 
Τα ταμειακά διαθέσιμα χρησιμοποιήθηκαν για: 

Καθαρές εκταμιεύσεις δανείων  11 126 780 105 7 813 248 837 

Αποπληρωμές ληφθέντων δανείων  3454 031 024 3 226 566 137 

Δαπάνες εκδόσεων και προμήθειες εξαγοράς  144 786 701 106 537 295 

Γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις  2 515 029 1 884 879 

Συναλλαγματικές προσαρμογές επί ληφθέντων δανείων  825 355 186 - 790 448 346 

Καθαρή αύξηση (μείωση) λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου των 
κρατών μελών  16831 818 - 12 564 452 

Αύξηση των λογαριασμών Ταμείο και τράπεζες και Επενδύσεις χαρτο
φυλακίου  168 460 778 314 846 085 

Σύνολο 15 738 760 641 10660 070435 

Παράρτημα Α — Κατάσταση των εγγραφών στο κεφάλαιο 
σης 31 Δεκεμβρίου 1989 
σε Ecu — βλ. σημειώσεις επί των )^5ηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Καταβεβλημένο (μερικώς) κεφάλοα ο 
Αναληφδέν Μη απαιτητό Καταβεβλημένο 

Χώρες μέλη κεφάλαιο (ή κεφάλαιο (2) στις 31. 12. 1989 Προς κα ταβολή (ή Σύνολο 

Γερμανία ......... 5 508 725 000 5011 195625 379 593 125 117936 250 497 529 375 
ΓοΛλία 5 508 725000 5 011 195625 379593125 117936 250 497 529375 
Ιταλία 5 508 725 000 5 011 195 625 348 093125 149 436 250 497 529 375 
Ηνωμένο Βασίλειο 5 508 725 000 5 011 195625 379593125 117936 250 497 529375 
Ισπανία 2 024 928 000 1 843 594 060 135 087 540 46 246 400 181 333 940 
Βέλγιο 1 526 980 000 1 390 237 750 101 868 250 34 874 000 136 742 250 
Κάτω Χώρες 1 526980000 1 390237750 101 868250 34874000 136742250 
Δανία 773154 000 703917450 51 578850 17 657 700 69236550 
Ελλάς 414 190 000 377098250 27 632 250 9 459 500 37 091 750 
Πορτογαλία . 266 922000 243 018 914 17 806 986 6 096 100 23 903 086 
Ιρλανδία 193 288 000 175 978 900 12 894 700 4 414 400 17 309100 
Λουξεμβούργο 38 658 000 35196150 2 578 950 882900 3 461 850 

Σύνολο 28 800 000 000 26 204 061 724 1 938188 276 657 750 000 2 595 938276 

(ή Από την 1η Ιανουαρίου 1986, το αναληφθέν κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε από 14 400 000 000 Ecu σε 28 000 000 000 Ecu. Ο διπλασιασμός αυτός είναι αποτέλεσμα 
τόσο της αύξησης της συνεισφοράς των δέκα παλαιών κρατών μελών, περιλαμβανομένης της ευθυγράμμισης του μεριδίου του κεφαλαίου που έχει αναλάβει η Ιταλία 
μ' εκείνο της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βσσλείου (απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών τη ς 11ης Ιουνίου 1985), όσο και της συνεισφοράς των δύο 
νέων — Ισπανία και Πορτογα λία (άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αρ. 1 της πράξης προσχώρησης που υπογράφηκε σης 12 Ιουνίου 1985). Το προς καταβολή κεφάλαιο 
των 657 750 000 Ecu αντιπροσωπεύει τις οκτώ ισόποσες δόσεις των 82 218 750 Ecu που πρέπει να καταβάλουν στις 30 Απρλίου και τις 31 Οκτωβρίου των ετών 1990  
έως 1993 τα κράτη μέλη, στα πλαίσια της συμμετοχής τους στην αύξηση του κεφαλαίου της 11ης Ιουνίου 1985. 

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαιτήσει τη σχετική καταβολή, εφόσον είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους 
πιστωτές της. 
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Παράρτημα Β — Ανάλυοη των εκκρεμών δανείων 
σης 31 Δεκεμβρίου 1989 

σε Ecu — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Αριθμός Εκκρεμές Μη εκταμιευθέν Εκταμιευθέν 
% του 

εκκρεμούς 
Γεωγραφική θεση των επενδυτικών σχεδίων δανείων υπόλοιπο (ΐ) (2) (3) ακόμη ποσό ποσό υπολοίπου 

1. Δάνεια για επενδύσεις στο εσωπερικό της Κοινότητας και εξομοιούμενα δάνεια: 
Γερμανία  124 2 594 608 128 6 846 270 2 587 761 858 4,87 
Γαλλία  345 6 880 451 120 727 565 862 6 152 885 258 12,91 
Ιταλία  1614 20 512 645 414 800 991 730 19 711 653 684 38,49 
Ηνωμένο Βασίλειο . . . . 323 5 738 238 395 919 557 956 4 818 680 439 10,77 
Ισπανία  119 3 889 432 282 1 055 571 869 2 833 860 413 7,30 Βέλγιο  22 546 173 711 70 435 763 475 737 948 1,03 
Κάτω Χώρες  21 759 265 905 78 662 758 680 603 147 1,42 
Δανία  136 2 397 080425 100 252 360 2 296 828 065 4,50 Ελλάς  162 2 099958122 138 815 785 1 961 142 337 3,94 
Πορτογαλία  128 2187 274 693 441 940 139 1 745 334 554 4,11 
Ιρλανδία  183 2272 326 674 21 550 379 2 250 776 295 4.26 
Λουξεμβούργο  3 31 502 565 — 31 502 565 0,06 
Εξομοιούμενα δάνεια (*) . . 11 497 787 199 — 497 787199 0,93 

Σύνολο 3191 50406 744 633 4362190 871 46044 553 762 94,59 
2. Δάνεια για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα: 
2.1 Μεσογειακές Χώρες 

Γ ιουγκοσλσβία .... 16 523 825 961 273 622 496 250 203 465 
Αίγυπτος  15 319 890 898 156 390 000 163500 898 
Αλγερία  7 240 554 796 139115 700 101 439 096 
Μαρόκο  10 206 636 575 58 937 740 147 698 835 
Τυνησία  20 157 053 761 63 941 260 93112501 
Συρία  5 85 595 230 19 522 000 66 073 230 
Ιορδανία  17 76 013 811 25 799 500 50 214 311 
Τουρκία  7 59 434 930 — 59 434 930 
Κύπρος  4 41 684 152 — 41 684 152 , 
Μάλτα  2 28 897 673 16 592000 12 305 673 
Λίβανος  4 12 251 235 12 251 235 

Μερικό σύνολο 107 1 751 839 022 753 920 696 997 918 326 3,29 
2.2 Χώρες ΑΚΕ/ΥΧΕ 

Νιγηρία  5 161 629115 115000000 46 629115 
Κένυα  13 118 596 760 57 473 650 61 123110 
Ακτή Ελεφαντοστού . . 19 95 839 477 26 042 590 69 796 887 
Καμερούν  8 84 713 807 3 780 581 80 933 226 
Ζιμπάμπουε . . . . ^ 7 81 596 734 44 810 786 36785 948 
Φίτζι  ..-ί ' ί' , '· g 59 692 770 20 930 500 38 762 270 
Μποτσουάνα ..... ' 9 50 706 146 24 155 412 26 550 734 Ζάί'ρ  1 49908 910 49 025 883 004 
Παπουασία-Νέσ Γουινέα . • •••^· 5 48 241 801 21 371 000 26 870 801 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο . 5 41 240 401 19 099 000 22141 401 
Μαυρίκιος  8 35 463 086 13 876 000 21 587 086 
Ιαμαϊκή  4 33 063 647 19 726 834 13336 813 
Γκαμπόν . . . . . . 3 23511 189 — 23511 189 
Γκάνα . . . 3 22 558 279 11 134309 11423 970 
Σενεγάλη ... · - · !.. : . ' -ä ~ 4 20 702701 — 20702 701 
Ζάμπια . . / . ^ . . 4 19 583 415 — 19583 415 
Μπαχάμας 17208445 6841 919 10 366 526 
Μαυριτανία . . . . » "Λ ' ·.. , 1 15019 394 — 15019 394 
Μαλάουι ·. 6 12 721 443 5744 800 6 976643 
Ολλανδικές Αντίλλες . . 3 12 537 835 5 700 000 6 837 835 
Δυτική Αφρική .... .'i ·. • . 2 12 030 401 10 000 000 2 030 401 
Σουαζιλάνδη ..... ".J ,. ''i 5 11 289 697 6000 000 5 289 697 
Κονγκό  3 10909116 355 249 10 553 867 
Γαλλική Πολυνησία . . . 3 10653 207 7000 000 3653 207 
Μπαρμπάντος .... . 5 9 961 850 3 000 (ΧΚ) 6 961 850 
Τόγκο  4 8 984191 — 8984191 
Νίγηρ  ,." . ' • .i ν ' ' 2 8147454 — 8147 454 
Γουινέα   .'Λ -y··' 2 6 472 360 — 6 472 360 
Ανατολική Αφρική ... .Γ,, V 1 6 000000 6 000 000 
Αγία Λούκια " ™ · , ,• .· ' ·' · 2 6000000 6 000 000 
Νέα Καληδονία . ... ' '!" y '· ' · 1 5 808 813 5^8 813 
Κεντραφρική . . . . . 1 5000 000 5000000 
Μπουρκίνα Φάσο . . . 1 4 307 459 — 4 307459 
Λιβερία . . • . , .. :7 2 3 804978 — 3 804978 
Μπελίζ  2 3 758 948 2228 000 1530948 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι . .. ·Λ' 1 3 000 000 3 000000 
Αγιος Βικέντιος .... 1 3 000 000 3 000 000 
Τόγκα  1 2 000 000 2 000 000 — 
Νήσοι Κάυμαν .... 1 1 760 424 — 1760424 
Σεϋχέλλες  1 1 500 000 1500 000 
Μοντσεράτ  1 652 172 — 652172 
Περιοχή Καραϊβικής . . 1 225 451 — 225 451 

Μερικό σύνολο 162 1 129 801 876 499 796 536 630 005 340 2,12 
Σύνολο 269 2 881 640 898 1 253 717 232 1 627 923 666 5,41 

Γενικό Σύνολο  3 460 53 288 385 531 5 615908103 47672477 428 100,00 
(') Δάνεια εξομοιούμενα με τα δάνεια που χορηγούνται στο εσωτερικό της Κοινότητας. Πράξεις που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 18.1, εδάφιο 2 του κατα

στατικού και αφορούν επενδύσεις στην Αυστρία και την Τυνησία, καθώς και την προμήθεια και τη θεση σε γεωστατική τροχιά τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων και την 
εγκατάσταση ενός διηπειρωτικού τηλεπικοινωνιακού καλωδίου. 
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(1) Νομίσματα αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων: 

Νόμισμα: Ποσό: 

Νομ'κηχατα των κρατών μελών 36 009113 168 

Λοιπά νομίσματα 11 663 364 260 

Εκταμιευθέν τμήμα των δανείων 47 672 477 428 

Πλέον: μη εκταμιευθέν τμήμα των δανείων: 

Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
και σταθερή δέσμη νομισμάτων που καθορίζο
νται στη χρηματοδοτική σύμβαση 437 045 491 

Δάνεια προς εκταμίευση με σταθερό επιτόκιο 
που καθορίζεται στη χρηματοδοπκή σύμβαση, 
για τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα 
επιλογής των νομισμάτων εκταμίευσης .... 1 258 322 226  

Δάνεια προς εκταμίευση με ανοικτό επιτόκιο, για 
τα οποία η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα επιλο
γής των επιτοκίων και των δεσμών των νομισμά
των εκταμίευσης 3 793 817 664 

Δάνεια προς εκταμίευση με κυμαινόμενο επιτόκιο 126 722 722 

5 615 908103 

53 288 385 531 

Χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής 
χιλιάδες Ecu 

των χορηγηθέντων δανείων σε 

Περίοδος 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 έως 1999 
2000 έως 2004 
2005 έως 2009 
2010 έως 2016 

Σύνολο 

στις  
31.12.1989 

3701 937 
4340 034 
5 248 435 
5 995 729 
6 343 761 
19 683 276 
6 286 829 
1 569 987 
118 398 

53 288 386 

Περίοδος 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 έως 1998 
1999 έως 2003 
2004 έως 2008 

2009 έως 2013 
Σύνολο 

στις  
31.12.1988 

3117116 
3 757 268 
4 323 971 
4 840 699 
5 506 790 
18 527 448 
6062 826 
1 016 670 
92 817 

47 245 605 

(2) Ανάλυση των εκκρεμών δανείων σπς 31 Δεκεμβρίου 1989 κατά 
κύρια μορφή εγγυοδοσίας (α) 

Α. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις στο εσωτερικό της Κοινότη
τας και εξομοιούμενα δάνεια (6) 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη μέλη ή 
εγγυοδοτηθέντα από αυτά 30 729 656 963 (γ-δ) 
Δάνεια χορηγηθέντα σε δημόσια ιδρύματα 
των κρατών μελών ή εγγυοδοτηθέντα από 
αυτά 9357399643 (γ) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε χρηματοδοπκούς 
οργανισμούς (τράπεζες, ιδρύματα μακρο
πρόθεσμων πιστώσεων και ασφαλισηκές 
εταιρίες} ή εγγυοδοτηθέντα από αυτούς . . 5 334 992 868 (γ) 

Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από εταιρίες (εκτός 
από χρηματοδοτικούς οργανισμούς), η πλει
οψηφία των μετοχών των οποίων ελέγχεται 
από τα κράτη μέλη ή από δημόσια ιδρύματα 
των κρατών μελών 859 498 309 (γ) 
Δάνεια εγγυημένα με εμπράγματες ασφά
λειες επί ακινήτων 254 963 463 
Δάνεια εγγυοδοτηθέντα από ιδιωτικές επι
χειρήσεις (εκτός από τράπεζες) 2 659 670 509 
Δάνεια εγγυημένα με άλλες εμπράγματες 
ασφάλειες επί άλλων πραγμάτων, λοιπές 
ασφάλειες 1 210 562 878 

Μερικό σύνολο 50 406 744 633 

3. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της δεύ
τερης Σύμβασης του Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδοτη
θέντα από αυτά  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . .  

Δάνεια χορηγηθέντα για την ανάπτυξη του 
μεταλλευτικού και ενεργειακού δυναμικού 
(άρθρο 59) 

4. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της τρί
της Σύμβασης του Λομέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδοτη
θέντα από αυτά  

Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 

5. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια των 
χρηματοδοτικών συμφωνιών της ΕΟΚ με με
σογειακές χώρες 

Δάνεια χορηγηθέντα, εγγυοδοτηθέντα ή 
αντεγγυηθέντα από τις μεσογειακές χώρες 
που υπέγραψαν τις συμφωνίες αυτές . . . 

Μερικό σύνολο 

Σύνολο εκκρεμών δανείων  

(α) 

382 308 836 
12 903 637 

14 736 965 
409 949438 (στ) 

547 428 880 
37143151 
584 572 031 (στ) 

1 751 839 022 (γ) 

2 881 640 898 

53 288 385 531 

Ορισμένα δάνεια καλύπτονται σωρευτικά από περισσότερες μορφές εγγυή
σεων ή ασφαλειών. 

(β) Εξομοιούμενα δάνεια: πράξεις που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρ
θρου 18.1, εδάφιο 2 του καταστατικού και αφορούν επενδύσεις στην Αυ
στρία και την Τυνησία, καθώς και την προμήθεια και τη θέση σε γεωστατική 
τροχιά τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων και την εγκατάσταση ενός διηπεφω-
ηκού τηλεπικοινωνιακού καλωδίου. 

(γ) Η κ αθολική εγγύηση που παρέχει η ECK ανερχόταν σε 2556656785 ECU  
σης 31 Δεκεμβρίου 1989 έναντι 2315667510 σης 31 Δεκεμβρίου 1988. Η εγ 
γύηση αυτή παρέχεται για την κάλυψη κάθε κινδύνου που προέρχεται από 
•ης χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στις μεσογειακές χώρες, καθώς και από τις 
παρεμβάσεις στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία που έχουν 
πραγματοποιηθεί πριν από την προσχώρησή τους στην ΕΟΚ και οι οποίες 
ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου 1989 σε ̂ 2479 663 ECU. 

(δ) Τα δάνεια για τα οποία έχει δώσει την εγγύησή της η ΕΟΚ έφταναν σης 
31 Δεκεμβρίου 1989 στα 24 782 767 ECU. 

(ε) Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια της δεύτερης Σύμβασης της 
Γ\αουντέ έχουν την εγγυηηκή κάλυψη των έξι ιδρυνκών κρατών μελών της 
Τράπεζας. 

(στ) Οι εγγυήσεις που παρέχουν τα κράτη μέλη για την κάλυψη κάθε κινδύνου 
που προέρχεται από τις χρηματοδοτικές παρεμβάσεις στα πλαίσια των 
συμβάσεων του Λομέ ανέρχονται σε: 
— 114 842 500 ECU για την πρώτη σύμβαση, 
— 391334 140 ECU για τη δεύτερη σύμβαση, 
— 443637000 ECU γα την τρίτη σύμβαση. 

(3) Αρχικό ύφος των χορηγηθέντων δανείων 
με βάση τις ισοτιμίες που εφαρμόστηκαν κα
τά τις ημερομηνίες υπογραφής τους 74 766 148 622 

Πλέον: 
συναλλαγματικές προσαρμογές -I- 1 153 733798 

75919 882420 

Μείον: 

καταγγελίες και ακυρώσεις . . 

καταβληθέντα χρεωλύσια στην 
Τράπεζα 21 578 807122 

συμμετοχές τρίτων σε χορηγη
θέντα δάνεια της Τράπεζας . . 

Εκκρεμή δάνεια  

918 874 548 

133 815 219 - 22631 496 889 
53 288 385 531 

Β. Δάνεια χορηγηθέντα για επενδύσεις έξω από την Κοινότητα 

1. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της δεύ
τερης Σύμβασης της Γιαουντέ 

Δάνεια χορηγηθέντα στα Συνδεδεμένα Αφρι
κανικά Κράτη, τη Μαδαγασκάρη και το Μαυ
ρίκιο που υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή 
εγγυοδοτηθέντα από αυτά  

2. Δάνεια χορηγηθέντα στα πλαίσια της 
πρώτης Σύμβασης του Λομέ 
Δάνεια χορηγηθέντα στα κράτη ΑΚΕ που 
υπέγραψαν τη σύμβαση αυτή ή εγγυοδοτη
θέντα από αυτά  
Δάνεια εγγυημένα με άλλες ασφάλειες . . 

1604 490 (ε) 

127 641 653 

6 034 264 

Σπς 31 Δεκεμβρίου 1989, το συνολικό τρέχον ύψος των δανείων και 
εγγυήσεων που είχε χορηγήσει η Τράπεζα, το οποίο σύμφωνα με το 
άρθρο 18, παράγραφος 5 του καταστατικού της δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το 250 % του αναληφθέντος κεφαλαίου ή τα 72 000 000 000 με 
τα σημερινά δεδομένα, ανερχόταν σε: 

133 675 917 (στ) 

δάνεια  

εγγυήσεις: 

επί δανείων που χορηγήθηκαν με εντολή . . .  

επί δανείων που χορηγήθηκαν από τρίτους . .  

επί συμμετοχών τρίτων σε χορηγηθέντα δάνεια 
της Τράπεζας  

Σύνολο εκκρεμών δανείων και εγγυήσεων . . . 

53 288 385 531 

834 931 
207 296 335 

133815219 
341 946 485 

53 630 332 016 
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Παράρτημα Γ — Συνοπτική κατάσταση των ληφθέντων δανείων 
στις 31 Δεκεμβρίου 1989 

σε Ecu — 6λ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Παράρτημα Ε 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
Μη αποσβεσθέντα χρεωλύσια Επιτόκιο 

Πληρωτέο σε στις 31.12.1988 στις 31. 12. 1 989 (σταθμικός μέσος) 

ECU . . . 352 500 000 590 000 000 10,26 
USD: ονομαστική αξία  426 371 761 417 714 434 8,22 
Μείον: 
μη αποσβεσθείσες προεξοφλή<«ις . . . - 5317 721 - 10 202 389 

Σύνολο 773 554 040 997 512 045 

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια 
Χρήση Μη αττοσβεσθέντα χρεωλύσια σης 31. 12. 1989 

Μη αποσβεσθέντο Επιτόκια 

Πληρωτέο σε 
χρεωλύσια Συναλλαγματικές (σταθμικός Περίοδος 

Πληρωτέο σε σης 31. 12. 1 988 Ληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις προσαρμογές Ποσό (1) μέσος) εξόφλησης 
ECU .... 3 949 040 000 1 395 000 000 289 410 000 5 054 630 Οω 8,67 1990/2001 
DEM ... . 7 415114 471 1 060 333 770(2) 945 066 023 200 883 221 -ί- 7 731 265 439 6,78 1990/2016 
FRF .... 2 480 395 156 915 962 466(2) 106 735 002 78 137 422 + 3 367 760 042 10,34 1990/2003 
GBP .... 2100 724 153 1 769 342 684(2) 60 027 409 434 656 427 — 3 375 383 001 10,29 1990/2009 
ITL 2143 784 308 626 001 636(2) 103 816 596 19 249466 + 2 685 218 814 11,65 1990/2004 
BEF .... 1 394116 027 345 684 018 50528 817 37 565 972 + 1 726 837 200 8,69 1990/2000 
NLG .... 3 611 336 324 317 275 665 225 078 727 96 577 953 + 3800111 215 7,97 1990/2009 
DKK .... 68 494 601 3 479 856 __ 1 360 813 73 335 270 11,34 1994/1997 
IEP  51 384 161 51 638 356 — 991 379 + 104 013 896 9,27 1990/1996 
LUF .... 333 515 008 91 976 577 20 527 793 9 171 492 -1- 414135 284 8,12 1990/1997 
ESP .... 244 587 099 625 090 023 (2) 22 091 596 3 946227 + 851 531 753 11,84 1990/1999 
PTE .... 29119 881 86 355 895 — 3 762655 — 111713121 14,31 1991/1997 
USD .... 5 556 654 851 533 488 206(2) 715 232 303 88 978 941 — 5 285 931 813 10,31 1990/2000 
CNF .... 2 792 182 344 240 380 787 320 587180 122 914 375 — 2589 061 576 5,10 1990/2002 
JPY .... 4 194 667 304 506 992178(2) 561 316 741 621 539 800 — 3 518 802 941 5,96 1990/2002 
ATS .... 108 636 308 — 33 612 837 2187 934 

-l· 
77 211 405 6,86 1995/1996 

CAD .... 445 583 923 115 250 747(2) — 3409156 - 557 425 514 10,09 1991/1999 

Σύνολο . . . 36 919 335 919 8 684 252 864 3454 031 024 825189475 _ 41 324 368 284 
Προμήθειες 
εξαγοράς . . 8 125 970 ~ — 165 711 - 7 960 259 

Γενικό σύνολο 36 927 461 889 8684 252 864 3 454 031 024 825 355186 _ 41 332 328 543 

Ρ) Στον ττίνακα που ακολουθεί σημειώνονται σε χιλιάδες Ecu το ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή των μεσομακροπρόβεσμων δανείων: 

Περίοδος 

1991 

1993 

1994 

1996 έως 1999 .  

2000έως2004 .  

2005έως2009 .  

2010 και επ^να 

Σύνολο 

σης Περίοδος στις 
31. 12. 1989 31. 12. 1988 

3 055187 1989 . . . . 2516378 
3203753 1990 . . . . 3020163 
3592 073 1991 . . . . 3 003 847 
4525236 1992 . . . . 3 765 210 
4566462 1993 . . . . 4 364637 

19 667463 1994 έως 1998 . . . . 17902767 
1 731 248 1999 έως 2003 . . . . 1751116 

817993 2004 έως 2008 . . . . 303 836 
172914 2009 και επόμενα  . . . . 299508 

41332329 Σύνολο 36927462 

(2) Το 1989, ορισμένα δάνεια σε DEM. USD, JPY, και CW3 ανταλλάχθηκαν σε δάνεια σταθερού επιτοκίου σε USD, σταθερού επιτοκίου και κυμαινόμενου επιτοκίου σε ECU και σταθερού ετπτοκίου σε 
FRF, και άλλα δάνεια σε GBP, ITL και ESP ανταλλάχθηκαν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου και σταθερού επιτοκίου στα ίδια νομίσματα. 

Παράρτημα Δ — Προς είσπραξη 
από τα κράτη μέλη ή προς κατα
βολή στα κράτη μέλη λόγω ανα
προσαρμογής του κεφαλαίου 
στις 31 Δεκεμβρίου 1989 

σε Ecu — βλ. σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
Παράρτημα Ε 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, η εφαρμογή των τιμών 
μετατροττής που υπάρχουν στη σημείωση Α του Παραρτήματος Ε 
συνεπάγεται την προσαρμογή των ποσών που καταβάλλονται από 

τα κράτη μέλη στα εθνικά τους νομίσματα στα πλαίσια της συμμετο
χής τους στο κεφάλαιο της Τράπεζας. 

Τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τράπεζα ποσά είναι: 

Προς είσπραξη από: Ιταλία 1 752 643 

Ηνωμένο Βασίλειο 24 889126 

EUàòa 888 932 
Ιρλανδία 65 411 

27 596112 

Προς καταβολή σε: Γερμανία 11 142 593 

Γαλλία 3 301402 
Ισπανία 78 262 
Βέλγιο 1 264850 
Κάτω Χώρες . 2 963 236 
Λουξεμβούργο 43 278 

18 793 621 
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Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της 30ής 
Δεκεμβρίου 1977, τα προς είσπραξη ή προς καταβολή από την Τρά

πεζα ποσά θα κανονίζονται στις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου, εάν η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής τιμής μετατροττής ενός νομίσματος 

και της επιλεγείσας για τον καθορισμό της αναπροσαρμογής πμής 
μετατροπής υπερβαίνει το 1,5%. Στην περίπτωση που η διαφορά 

αυτή δεν υπερβαίνει το ± 1,5%, τα προς αναπροσαρμογή ποσά θα 
ξαναμεταφέρονται στους άτοκους λογαριασμούς προσαρμογής. 

Παράρτημα Ε — Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στις 31 Δεκεμβρίου 1989 — σε Ecu 

Σημείωση Α — Κυριότερες λογιστικές αρχές 

1. Βάσεις μετατροπής 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) του καταστατικού της, η Τράπεζα χρησι
μοποιεί ως μονάδα έκφρασης των λογαριασμών κεφαλαίου των κρα
τών μελών και για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών της κα
ταστάσεων το Ecu που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

Το Ecu είναι άθροισμα των παρακάτω ποσών των εθνικών νομισμά

των των κρατών μελών: 

DEM 0,6242 
GBP 0,08784 

BEF 
LUF 

3,301 ESP 6,885 
0,13 PTE 1,393 

FRF 1,332 DKK 0,1976 

ITL 151,8 IEP 0,00855? 

NLG 0,2198 GRD 1,440 

Η πεσέτα και το εσκούδο π εριελήφθησαν στο κ αλάθι των νομισμά
των με το οποίο κ αθορίζεται η αξία του Ecu και του οποίου η σύνθε
ση τρο ποποιήθηκε από τις 21 Σεπτεμβρίου 1989, σύμφωνα με από
φαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η προηγούμενη 
σύνθεση του Ecu ήταν η εξής: 

DEM 0,719 BEF 3,71 

GBP 0,0878 LUF 0,14 

FRF 1,31 DKK 0,219 

ITL 140.0 IEP 0,00871 
NLG 0,256 GRD 1,15 

Οι τιμές μετατροττής μεταξύ των νομισμάτων των κρατών μελών και 
του Ecu καθορίζονται με βάση τις αγοραίες τιμές και δημοσιεύονται 
καθημερινά στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί αυτές πς τιμές μετατροττής και για τον υπο
λογισμό των τιμών άλλων νομισμάτων που χρησιμοποιεί στις εργα

σίες της. 

Η Τράπεζα διενεργεί τις εργασίες της τόσο στα νομίσματα των κρα
τών μελών της και στο Ecu όσο και σε μη κοινοτικά νομίσματα. 

Οι πόροι της προέρχονται από το κεφάλαιό της, τα δάνεια που συ
νάπτει και τα σωρευμένα καθαρά έσοδά της στα διάφορα νομίσματα 
και διατηρούνται, επενδύονται ή χορηγούνται στα ίδια νομίσματα. Η 
Τράπεζα μετατρέπει μερικές φορές το προϊόν των δανείων που συ
νάπτει σ' ένα νόμισμα σε άλλα νομίσματα, προκειμένου όμως να ει
σπράξει τα εν λόγω ποσά στο αρχικό νόμισμα, συνάπτει ταυτόχρονα 
συμβάσεις προθεσμιακής αγοράς του νομίσματος αυτού. 

Για την κατάρτιση των ισολογισμών της 31ης Δεκεμβρίου 1989 και 

1988 χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες τιμές μετατροττής: 

1 Ecu « 

Γερμανικά μάρκα 
Γαλλικά φράγκα 

Λίρες στερλίνες 
Ιταλικές λιρέτες 

Ισπανικές πεσέτες 
Βελγικά φράγκα 

Ολλανδικά φιορίνια 
Δανικές κορόνες 

Δραχμές 
Πορτογαλικά εσκούδο 

Ιρλανδικές λίρες 
Φράγκα Λουξεμβούργου 

Δολάρια ΗΠΑ 
Ελβετικά φράγκα 

1989 

2,02412 
6,92042 
0,742783 

1 517,55 
131,059 
42,5920 
2.28602 
7,88161 

188,287 
179,030 
0,769128 

42,5920 
1,19699 
1,84277 

2,07781 
7,09821 
0,648551 

1531,10 
132,877 
43,5760 
2,34586 
8,02983 

172.909 
171,704 
0,778450 

43,5760 
1,17258 
1,76063 

Λίρες Λιβάνου 

Γιεν 
Αυστριακά σελίνια 
Δολάρια Καναδά 
Φράγκα Χωρών Κεντρικής 
Αφρικής 

604,480 
171,888 
14,2466 
1,38684 

346,021 

621,467 
146,455 

14,6162 
1,39830 

354,911 

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Τράπεζας μετα
τρέπονται σε Ecu. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη με
τατροπή αυτή εγγράφονται σε χρέωση ή σε πίστωση του λογαρια
σμού αποτελεσμάτων χρήσης. Από τους υπολογισμούς αυτούς εξαι
ρούνται τα περιουσιακά στοιχεία που αντιστοιχούν στο μερίδιο του 
κεφαλαίου που έχουν καταβάλει τα κράτη μέλη στο εθνικό τους νό
μισμα και το οποίο αποτελεί αντικείμενο περιοδικής αναπροσαρμο
γής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού (βλ. Παράρτημα Δ). 

2. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα γραμμάτια και οι ομολογίες αποπ-
μώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσης, της ονομαστι

κής αξίας ή της χρηματιστηριακής αξίας. 

3. Χορηγηθέντα δάνεια 

Τα χορηγηθέντα δάνεια καταχωρούνται στο ενεργητικό του ισολογι
σμού της Τράπεζας κατά το καθαρά εκταμιευθέν τμήμα τους. 

4. Ακινητοποιήσεις 

Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στην αξία κτήσης τους, αφού 
αφαιρεθεί η αρχική υποτίμηση του κτιρίου του Kirchberg και οι συνο
λικές αποσβέσεις. Η κατ' εκτίμηση αξία των κτιρίων του Kirchberg και 
της Λισσαβώνας αποτελεί αντικείμενο γραμμικής απόσβεσης σε πε

ρίοδο 30 και 25 ετών αντίστοιχα. Η απόσβεση των εγκαταστάσεων, 
των επίπλων και σκευών και του λοιπού εξοπλισμού γίνεται στο έτος 

κτήσης τους. 

5. Δαπάνες εκδόσεων και προμήθειες εξαγοράς 

Η απόο^εση των δαπανών εκδόσεων και των προμηθειών εξαγοράς 
γίνεται σε όλη τη διάρκεια του δανείου με βάση τα ανεξόφλητα υπό

λοιπα. 

6. Προεισπραχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου 

Ορισμένα δάνεια χορηγούνται με επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν 
προεισπραχθεί στην τρέχουσα αξία τους. Οι επιδοτήσεις αυτές κατα
χωρούνται στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσης κατά τις ημερομη

νίες καταβολής των τόκων επί των οποίων εφαρμόζονται. 

7. Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Η Τράπεζα έχει δημιουργήσει ένα ταμείο συντάξεων για το προσωπι
κό της. Όλες οι εισφορές που καταβάλλει η Τράπεζα και το προσω
πικό της επενδύονται στα στοιχεία ενεργητικού της Τράπεζας. Κάθε 

τρία χρόνια πραγματοποιείται μια αναλογιστική εκτίμηση. 

8. Φορολογία 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι προσαρτημένο στη συνθήκη για 
την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας Επιτροττής των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, τα στοιχεία ενεργητικού, τα 
έσοδα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Τράπεζας απαλλάσ

σονται από όλους τους άμεσους φόρους. 
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Σημείωση Β — Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμ
βάνει; 

τα εθνικά έντοκα γραμμάτια, τα 
γραμμάτια και τις ομολογίες 
που έχουν αποτιμηθεί στη χα
μηλότερη αξία μεταξύ της αξίας 
κτήσης, της ονομαστικής αξίας 
ή της χρηματιστηριακής αξίας 
(χρηματιστηριακή αξία 
1989: 850 829 283  
1988:786 657 495)  

τις ομολογίες της Τράπεζας 
που δεν μπορούν να ακυρω

θούν στην τιμή εξαγοράς τους . 

τα τραπεζικά γραμμάτια στην 
ονομαστική τους αξία .... 

Ανάλυση κατά ημερομηνία λήξης: 

μέχρι 3 μηνών  

πέρα των 3 και μέχρι 6 μηνών .  

πέρα των 6 και μέχρι 12 μηνών 

πέρα των 12 μηνών .... 

1988 

το υπό εκκαθάριση ή προς κατα
βολή ποσά  

850 240 571 

355 965 660 
1 206 206 231 

423 829414 

21 799 304 

2 231 261 

756 346 252 
1 206 206 231 

783 940 790 

13 218 856 

179 976 524 
977136170 

181 143491 

2 911 988 

793 080 691 
977 136 170 

Σημείωση Γ — Γήπεδα και κτίρια 

Ο λογαριασμός ενεργητικού «Γήπεδα και κτίρια» ύψους 36053339  
αναλύεται ως εξής; 

763 833 Γήπεδα  
Καθαρή αξία του κτιρίου τού" Kirchberg στο Λου
ξεμβούργο  

Καθαρή αξία του κτιρίου της Λισσαβώνας . . . 

34 997 000 

292 506 

Σημείωση Δ -- Ειδικές καταθέσεις προς εξυπηρέτηση δανεισμού 

Η θ έση αυτή που αντιστοιχεί στο λογαριασμό παθητικού «Οφειλόμε
να και μη πληρωθέντα τοκομερίδια και ομολογίες», αφορά το ποσό 

των οφειλόμενων τοκομεριδίων και ομολογιών που δεν έχουν πα
ρουσιαστεί προς είσπραξη. 

Σημείωση Ε — Ταμείο συντάξεων προσωπικού 

Το υπόλοιπο που υπάρχει στον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 
1989 ύψους 118 080850 (31. 12. 1988: 101 225882) είναι το αποτέλε

σμα της αναλογιστικής εκτίμησης των κεκτημένων δικαιωμάτων, σύμ

φωνα με τον κανονισμό του ταμείου συντάξεων, αυξημιένο κατά τις 
εισφορές των εργαζομένων και του εργοδότη και κατά τις προσό
δους και μειωμένο κατά τις αναλήψεις που έχουν γίνει οπό την εκτί
μηση αυτή. 

Οι δαπάνες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού μαζί 
με τους τόκους που πλήρωσε η Τράπεζα για τη χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 1989 έφτασαν στα 14 416 788 (12777 885 το 1988). 

29 565 409 
960 137 633 

33 837 255 
779 492 370 

Σημείωση Ζ — Λογαριασμοί ισολογισμού Διάφορα 

Στους λογαριασμούς αυτούς 
καταχωρούνται: 

στο ενεργητικό 

τα στεγαστικά δάνεια και οι προ
καταβολές στο προσωπικό . .  

τα καθαρά ποσά των πράξεων 
«swaps» 
οι διάφοροι χρεώστες . . . . 

στο παθητικό 

οι δαπάνες υπό εκκαθάριση, τα 
άλλα προβλεπόμενα διαχειριστι
κά έξοδα ή εκείνα που δεν θα εκ
καθαριστούν στο τέλος της χρή
σης και διάφορα  

1989 

37 942 376 

38 951 212 
45164473 
122058 061 

34 075 797 

131 395 906 
47 177 565 
212649268 

128 674 918 91 943 789 

Σημείωση Η — Προεισττροιχθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου 

α) Στη θέση αυτή καταχωρούνται τα ποσά των επιδοτήσεων επιτο
κίου των δανείων που χορηγούνται για επενδυτικά προγράμματα 
έξω από την Κοινότητα στα πλαίσια των συμβάσεων και των πρωτο
κόλλων που έχουν συναφθεί με τις χώρες ΑΚΕ και τις μεσογειακές 
χώρες, καθώς και οι επιδοτήσεις επιτοκίου ορισμένων δανείων που 
χορηγεί η Τράπεζα από τους ιδίους της πόρους στο εσωτερικό της 
Κοινότητας, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή της στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου-των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 3ης Αυγούστου 1979. 

β) Οι «Προεισπραχθείσες για λογαριασμό τρίτων επιδοτήσεις επιτο
κίου» είναι τα ποσά που λαμβάνονται ως επιδοτήσεις επιτοκίου των 
δανείων που χορηγούνται από πόρους της ECK στα πλαίσια των 
αποφάσεων του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (78/870)  
της 16ης Οκτωβρίου 1978 (Νέο Κοινοτικό Μέσο), (82/169) της 15ης 

Μαρτίου 1982 και (83/200) της 19ης Απριλίου 1983 και σε εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/79 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων της 3ης Αυγούστου 1979, όπως τροποποιήθηκε από 

τον Κανονισμό (ΕΟΚ), αριθ. 2790/82 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων της 18ης Οκτωβρίου 1982. 

γ) Ένα μέρος των ποσών που εισπράχθηκαν στα πλαίσια του ΕΝΣ 
χορηγήθηκε ως μακροπρόθεσμη προκαταβολή. Ο αντίστοιχος αντι
θετικός λογαριασμός ενεργητικού είναι ο λογαριασμός «Απαιτήσεις 
από επιδοτήσεις επιτοκίου που έχουν προκαταβληθεί στα πλαίσια 
του ΕΝΣ». 

Σημείωση θ — Διεκχειριστικές προμήθειες 

Η θ έση αυτή αναφέρεται σης προμήθειες που εισπράττει η Τράπεζα 
για τη διαχείριση, στα πλαίσια του ειδικού τμήματος, των δανείων 
που χορηγούνται με εντολή, για λογαριασμό και με κίνδυνο των κρα
τών μελών ή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σημείωση ΣΤ — Διάφοροι πιστωτές 

Η θ έση αυτή περιλαμβάνει: 1989 1988 Σημείωση I — Δαπάνες και έξοδα διαχείρισης 

τα βραχυπρόθεσμα τραπεζικά Έξοδα προσωπικού 1989 1988 
δάνεια  157 175 539 91 668 485 Μισθοί και επιδόματα . . . . 50113013 45 799 622 

τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊ Κοινωνικές δαπάνες . . . 10 992 851 9 865 905 
κής Οικονομικής Κοινότητας: Λοιπά έξοδα προσωπικού . 4 524 806 4459 203 

για πράξεις στα πλαίσια του ει 65 630 670 60124 7Χ 
δικού τμήματος και διάφορα Γενικά και διαχειριστικά έξοδα 11 581 697 11214060 
άλλα συναφή υπό εκκαθάριση 

Γενικά και διαχειριστικά έξοδα 

77 212 367 71 338 790 
ποσά  739164 795 614414 890 

77 212 367 71 338 790 

τους λογαριασμούς καταθέ

739164 795 614414 890 

Το προσωπικό της Τράπεζας σης 31 Δεκεμβρίου 1989 ανερχόταν σε 
σεων  34231 890 39 571740 718 άτομα (710 σης 31 Δεκεμβρίου 1988). 
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Σημείωση Κ — Χρηματοοικονομ 
οικονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά και λοιπά 
έσοδο περιλαμβάνουν: 

τα πραγματοποιηθέντα λογισπκά 
κέρδη από πράξεις χαρτοφυλακίου 

τα λοιπά έσοδα  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περι
λαμβάνουν: 

τα λοιπά έξοδα και την αύξηση της 
μη πραγματοποιηθείσας υποτίμη
σης του χαρτοφυλακίου .... 

και λοιπά έσοδο, χρηματο-

1989 1988 

22 529907 

1 045 994 

23 575901 

25 020 685 

1 558 145 
26578830 

24 867 873 14077 480 

Σημείωση Λ — Αποθεματικά και πρόβλεψη και διάθεση του λει
τουργικού πλεονάσματος 

Το Συμβούλιο των Διοικητών αποφάσισε στις 19 Ιουνίου 1989: 

— να αυξήσει την πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής 

του Ecu κατά 27 047 826 που αποτελούν την καθαρή υπεραξία 
που προκύπτει στις 31 Δεκεμβρίου 1988 από την επανεκτίμηση 
των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας που δεν υπόκεινται 
στην προσαρμογή του άρθρου 7 του κατασταπκού, 

— να καταχωρήσει το λειτουργικό πλεόνασμα της χρήσης 1988  
ύψους 727495 835 μειωμένο κατά το ποσό των 49 800000 της 
έκτακτης επιβάρυνσης, ή συνολικά 677 695 835, στο έκτακτο απο
θεματικό. 

Κίνηση των λογαριασμών αποθεματικών και πρόβλεψης για τη 
χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1 

Κατάσταση των 
λογαριασμών 

στις 31.12.1988 

Διάθεση του 
υπολοίπου του 

λογαριασμού 
αποτελεσμάτων 
χρήσης του 1988 

Κατάσταση των 
λογαριασμών 

σης 31.12.1989 

Αποθεματυ(6 . . . 

Έκτακτο αποθεμα
τικό  

Πρόβλεψη για μετα
βολή της τιμής με-
τατροττής του Ecu 

2 880 000 000 

1543701492 

29 814 104 
4 453 515 596 

— 2 880 000000 

+ 677 695 835 2 221 397 327 

+ 27 047 826 56 861 930 
+ 704 743 661 5158 259 257 

Η Διευθύνουσα Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο να συστήσει στο Συμβούλιο των Διοικητών να μειώσει την 
πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής του Ecu κατά 
63 196 529 που αποτελούν την καθαρή υποτίμηση που προκύπτει 
στις 31 Δεκεμβρίου 1989 από την επανεκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων της Τράπεζας που δεν υπόκεινται στην προσαρμογή του 
άρθρου 7 του καταστατικού και να καταχωρήσει το λειτουργικό πλεό
νασμα της χρήσης 1989 ύψους 871 270 017, μέχρι του ποσού των 
6 334 599 στην πρόβλεψη για μεταβολή της τιμής μετατροπής του 
Ecu και το υπόλοιπο, ήτοι 864 935 418, στο έκτακτο αποθεματικό. 

Σημείωση Μ — Έκτεαηη επιβάρυνση 

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων στις 3 Μαρτίου 1988, η Τράπεζα κατέβαλε στην 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το ποσό των 49,8 εκατομ
μυρίων Ecu ως φόρο παρακρατηθέντα επί των μισθών και συντάξε
ων του προσωπικού της Τράπεζας ως τις 31 Δεκεμ
βρίου 1987. 

Από την έναρξη της χρήσης 1988, η καταβολή του παρακρατούμενου 
φόρου επί των μισθών και συνάξεων του προσωπικού γίνεται μηνι
αία. 

Έκθεση των εξωτερικών ελεγκτών 

Προς τον 
Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
Λουξεμβούργο 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Ευρω
παϊκής Τράπεζας επενδύσεων της 31ης Δεκεμβρίου 1989 και 1988  
σύμφωνα με πς διεθνείς οδηγίες ελέγχου. 

Κατά τη γνώμη μας, αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα απεικο
νίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Τρά
πεζας Επενδύσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 1989 και 1988, τα αποτε
λέσματα των εργασιών της και πς μεταβολές στην οικονομική της 
θέση για τις χρήσεις που έληξαν την ίδια ημερομηνία. Οι σημα-
νπκότερες λογιστικές αρχές για τη σύνταξη αυτών των χρηματοοικο 
νομικών καταστάσεων περιγράφονται στο Παράρτημα Ε. 
σημείωση Α. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καλύπτονται από την 
έκθεσή μας είναι οι ακόλουθες: 

Ισολογισμός 

Κατάσταση του Ειδικού Τμήματος 

Ανάλυση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

Κατάσταση μεταβολών της οικονομικής θέσης 

Κατάσταση των εγγραφών στο κεφάλαιο Παράρτημα Α 

Ανάλυση των εκρεμών δανείων Παράρτημα Β 

Συνοππκή κατάσταση των ληφθέντων δανείων Παράρτημα Γ 

Προς είσπραξη από τα κράτη μέλη ή προς καταβολή 
στα κράτη μέλη λόγω αναπροσαρμογής του κεφαλαίου 

Παράρτημα Δ 
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παράρτημα Ε 

Λουξεμβούργο, 9 Φεβρουαρίου 1990 PRICE W ATERHOUSE 
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Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών της Τρά
πεζας για μια περίοδο τριών ετών. Κάθε χρόνο, ένα μέλος της Επιτροπής αντικαθίσταται ή η θητεία του ανανεώνεται. 
Η προεδρία της Επιτροπής ασκείται για ένα χρόνο από το μέλος εκείνο του οποίου η θητεία λήγει το χρόνο αυτό. Η 
Επιτροπή επαληθεύει ότι οι εργασίες της Τράπεζας έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
από το καταστατικό, ελέγχει την κανονικότητα των εργασιών και των βιβλίων και βεβαιώνει ότι ο ισολογισμός και οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ακρίβεια, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό, την κατάσταση 
της Τράπεζας. 

Η Επιτροπή εκπληρώνει την αποστολή της στηριζόμενη στις διαρκείς εργασίες του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της 
Τράπεζας και ενός διεθνούς γραφείου εξωτερικών ελεγκτών, καθώς και στις εργασίες ελέγχου των διαφόρων υπηρε
σιών της Τράπεζας. 

Η Ελεγκτική Επιτροπή αναφέρεται στο Συμβούλιο των Διοικητών, το οποίο, πριν εγκρίνει την ετήσια έκθεση και τους 
λογαριασμούς της λήγουσας χρήσης, λαμβάνει υπόψη του την ακόλουθη δήλωση: 

Δήλωση της Ελεγκτικής Εττιτροττής 

Η Επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού και το άρθρο 25 του εσωτερικού κανονισμού 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με σκοπό να βεβαιώσει ότι οι εργασίες της Τράπεζας διεξήχθησαν κανονικά 
και τα βιβλία της τηρούνται κατά ορθό τρόπο, 

— αφού μελέτησε τα βιβλία, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα που έκρινε απαραίτητο να εξετάσει κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων της, 

— αφού εξέτασε τις εκθέσεις που συνέταξε η Price Waterhouse στις 9 Φεβρουαρίου 1990, 

έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 1989, τον ισολογισμό της Τράπεζας και την κατάσταση του Ειδικού Τμήματος στις 
31 Δεκεμβρίου 1989, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία, όπως τα συνέταξε 
το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 3 Απριλίου 1990, 

έχοντας υπόψη τα άρθρα 22, 23 και 24 του εσωτερικού κανονισμού, 

βεβαιώνει: 

ότι 01 εργασίες της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 1989 διεξήχθησαν σύμφωνα με τους τύπους 
και τις διαδικασίες που προβλέπουν το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός, 

ότι ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης και η κατάσταση του ειδικού τμήματος συμφωνούν με τις λογιστικές 
εγγραφές και απεικονίζουν με ακρίβεια, τόσο στο ενεργητικό όσο και στο παθητικό, την κατάσταση της Τράπεζας. 

Λουξεμβούργο. 30 Απριλίου 1990 

Η Ελεγκτική Επιτροττή 

J. PINTO RIBEIRO Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. HANSEN 
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Χρηματοδοτική δραστηριότητα 

Μορφή των χρηματοδοτήσεων 

Η Τράπεζα προσφέρει στους δανειολήπτες της διάφορες δυνατότητες χρηματοδότησης, μέσα από μια ποικιλία 
τύπων δανείων και επιτοκίων. 

Οι όροι των δανείων της προσαρμόζονται με ευέλικτο και ορθολογικό τρόπο στη ζήτηση από μέρους των δανειολη
πτών της και αντικατοπτρίζουν άμεσα τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές κεφαλαίων, από τις οποίες η Τρά
πεζα αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των πόρων της. 

Τα δάνεια εκταμιεύονται στο άρτιο, ανάλογα δε με τις προτιμήσεις του δανειολήπτη και τα διαθέσιμα της Τράπεζας 
εκταμιεύονται: 

— σε ένα μόνο νόμισμα (π.χ. στο νόμισμα ενός κράτους μέλους ή σε Ecu), 

— σε περισσότερα του ενός νομίσματα, με τη μορφή είτε τυποποιημένης δέσμης νομισμάτων, της οποίας η διάρκεια, 
η σύνθεση και το επιτόκιο είναι προκαθορισμένα, είτε προσαρμοζόμενης δέσμης, ανάλογα με τα διαθέσιμα της 
Τράπεζας και τις προτιμήσεις των δανειοληπτών της. 

Ο καθορισμός του επιτοκίου γίνεται σύμφωνα με το νόμισμα και τη διάρκεια του δανείου. Όταν ένα δάνειο καταβάλ
λεται σε περισσότερα του ενός νομίσματα, εφαρμόζεται το επιτόκιο που ισχύει για κάθε νόμισμα. 

Δάνεια 

Οι κύριες μορφές χρηματοδοτήσεων που προσφέρει η Τράπεζα είναι οι εξής: 

— ατομικά δάνεια, που προορίζονται για τη χρηματοδότηση μιας ή περισσότερων επενδύσεων ενός και μόνου 
φορέα, στον οποίο χορηγούνται είτε απευθείας ή μέσω ενός μεσολαβούντος ιδρύματος (άλλης εταιρείας ή χρημα
τοδοτικού οργανισμού), 

— συνολικά δάνεια, τα οποία χορηγούνται σε περιφερειακά ή εθνικά χρηματοδοπκά ιδρύματα προκειμένου να διατε
θούν μέσω αυτών για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών, με την έγκριση της Τράπεζας 
και σύμφωνα με τα κριτήριά της, 

— η Τράπεζα μπορεί επίσης να συμβάλει στην πραγματοποίηση επενδύσεων παρέχοντας την εγγύηση της. 

Επιτόκια 

Το επιτόκιο ενός δανείου καθορίζεται είτε κατά την υπογραφή της σύμβασης είτε κατά την ημερομηνία κάθε εκταμί
ευσης (σύμβαση ανοικτού επιτοκίου). 

Η Τράπεζα χορηγεί κατά κύριο λόγο δάνεια με σταθερό επιτόκιο. Μέσα σε ορισμένα όρια, ωστόσο, χορττγεί επίσης 
δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο και δάνεια με αναθεωρήσιμο σταθερό επιτόκιο. 

— Δάνεια σταθερού επιτοκίου 
Τα επιτόκια τους είναι εκείνα που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή κατά τις ημερομηνίες 
εκταμίευσης και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση μέχρι τη λήξη του δανείου. 

— Δάνεια αναθεωρήσιμου σταθερού επιτοκίου 
Τα επιτόκια τους είναι τα ίδια με εκείνα που ισχύουν για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου και καθορίζονται για ορισμένη 
χρονική περίοδο (κατά κανόνα 4 έως 10 χρόνια), στο τέλος της οποίας αναθεωρούνται για την υπόλοιπη διάρκεια του 
δανείου. Η αναθεώρηση αυτή γίνεται με βάση τα επιτόκια που ισχύουν τη στιγμή εκείνη και ανάλογα με τις δυνατό
τητες άντλησης νέων πόρων από την Τράπεζα στο νόμισμα που επιθυμεί ο δανειολήπτης, μεταξύ των νομισμάτων 
που έχει επιλέξει κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

— Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου 
Τα επιτόκιά τους καθορίζονται ανά τρίμηνο, με βάση το μέσο πραγματικό κόστος των πόρων κυμαινόμενου επιτοκίου 
που έχει αντλήσει η Τράπεζα στο αντίστοιχο νόμισμα. 
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Κατάλογος των χορηγήσεων στο εσωτερικό της Κοινότητας (') 

Α. Δάνεια που χορηγήθηκαν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας κατά το 1989 

Το συνολικό ύψος των δανείων που χορήγησε η Τράπεζα από τους ιδίους της πόρους για επενδυτικά σχέδια στο 

εσωτερικό της Κοινότητας έφτασε στα 11 555,9 εκατομμύρια. Η Τράπεζα έχει την οικονομική ευθύνη των πράξεων 

αυτών και τις καταχωρεί στον ισολογισμό της. Οι οικονομικοί στόχοι τους οποίους εξυπηρετούν τα ατομικά δάνεια, 

σημειώνονται στα δεξιά των επενδυτικών σχεδίων. 

Κοινοτικές υποδομές 

Περιβάλλον — Πλαίσιο ζωής 

Εκσυγχρονκηα,ός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

ΒΕΛΓΙΟ (3 950 εκατομμύρια βελγικά φράγκα — BEF) 

σε εκστομ. ECU 

91.1 

Ατομικά δάνεια (10,4) 

Ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργαιήας βιομηχανικών αποβλήτων και τοξικών χημικών απορριμάτων, 

στην Αμβέρσα 
— Industrlele Afvalverwerking N-V. 
450 εκατομμύρια BEF 10,4 

Συνολικά δάνεια 

ΔΑΝΙΑ (4 390,1 εκατομμύρια δανικές κορόνες — DKK) 

(1) Τα ανοίγματα πιστώσεων εκφράζονται κατά κανόνα στο ισόποσο του αντίστοιχου εθνικού νομίσματος. 
Οι συντομογραφίες αναλύονται στη σελ. 111. 

(80.7) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υττη-
ρεσιών 
— Banque Bruxelles-Lambert S.A./Bank Brüssel-Lambert N.V. 
3 000 εκατομμύρια BEF 69,2 
— Banque Parlbas Belgique S.A./Bank Paribas Betgië N.V. 
500 εκατομμύρια BEF 11,5 

545,8 

Ατομικά δάνεια (494,6) 

Επέκταση των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου 
• στις κομητείες Βάιλε, Ρίμπε και Sonderjylland (Νότια Γιουτλάνδη) — Naturgas Syd l/S 
150 εκατομμύρια DKK 18,7 
• στην ευρύτερη περιφέρεια Κοπεγχάγης 

— Hovedstadsregionens Naturgas l/S 
363,3 εκατομμύρια DKK 45,2 
• στις κομητείες Ρίνγκαιμπινγκ, Βίμπορ. Όρχους και Nordjylland 

— Naturgas Midt/Nord l/S 
250 εκατομμύρια DKK 31,1 

Επέκταση του δικτύου αστικής θέρμανσης 
• του Ώρχους 

— Aarhus Kommune 
93 εκατομμύρια DKK 11,5 
• του Φρέντερικσμπεργκ 

— Frederiksberg Kommune 
55,1 εκατομμύρια DKK 6,8 

Εκσυγχρονισμός των ι^δηροδρόμων, αγορά τροχαίου υλικού και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου 
και αυτόματων ισόπεδων διαβάσεων — Aavucó Δημόσιο 
790,2 εκατομμύρια DKK 98,2 

Τμήματα αυτοκινητοδρόμων: Ώρχους - Ώλμποργκ (105 χλμ.), Βάιλε - Χόρσενς (28 χλμ.) (Βόρεια Γιουτ
λάνδη) και Ρίνγκστεντ - Σκόβσε (^ χλμ.) (Σαίλαν) — Δανικό Δημό<ηο 
1 192,4 εκατομμύρια DKK 148,2 

Αγορά οκτώ αεροσκαφών Fokker 50 για δρομολόγηση σε ενδοκοινοτικές γραμμές — Maersk Air l/S 

287,5 εκατομμύρια DKK 35,8 

Ενίσχυση των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και του δικτύου μεταβίβασης δεδομένων μέσω οπτικών 
ινών, στη Σαίλαν και στο Μπόρνχολμ — KJobenhavns Telefon A/S 
600,9 εκατομμύρια DKK 74.7 
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Κοινοτικές υποδομές 

Περιβάλλον — Πλαίσιο ζωής 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάτττυξη 

σε εκατομ. ECU 

Έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στο Έσμπγιερ (Ρίμπε) — Esbjerg Kommune  
130 εκατομμύρια DKK 16,2 

Κέντρο έρευνας και ανάπτυξης και εξοπλισμός για τον σχεδιασμό και την παραγωγή αντλιών με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο Bjerringbro (Βίμποργκ) — Grundfos Company 
66 εκατομμύρια DKK 8^ 

Συνολικά δάνεια (51,2) 

Χρηματοδότηση, μέσω οργανισμών τοτηκής αυτοδιοίκησης, έργων υποδομής μικρού και μεσαίου μεγέ
θους — Kreditforeningen af Kommuner I Danmark 
54 εκατομμύρια DKK 6,7 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπη
ρεσιών 
— Finance for Danish Industry 
322,8 εκατομμύρια DKK 40,2 
— Δανικό Δημόσιο 
35 εκατομμύρια DKK 4.3 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (1 773,4 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα — DEM) 856,5 

Ατομικά δάνεια (286,3) 

Εγκαταστάσεις απονίτρωσης σε ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 
• στο Λάουσβσρντ και το Φλίνγκερν — Stadwerke Düsseldorf 
30 εκατομμύρια DEM 14,4 
• στο Βέρντε και τ ο Χέρνε — STEAG 
-W εκατομμύρια DEM 19,2 
• στο Herdecke και το Werdohl-Elverlingsen — Elektromark 
25 εκατομμύρια DEM 12,1 

Φράγμα-ταμιευτήρας στην κάτω κοιλάδα του ποταμού Βούπερ, για την ομαλοποίηση της ροής του, 
και μικρή υδροηλεκτρική μονάδα {Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία) — Wupperverband  
21,3 εκατομμύρια DEM 10,3 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του σταθμού καθαρισμού των λυμάτων Κολωνίας-Σταμχάιμ — Δήμος 
Κολωνίας 
20 εκατομμύρια DEM 9,7 

Τοπικές βελτιώσεις του οδικού δικτύου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας — Land Βόρειας Ρηνανίας-
ΒεστφαλΙας 
169,3 εκατομμύρια DEM 81,6 

Εξοπλισμός αυτόματης διαχείρισης ενός κέντρου τιμολόγησης στο Νόρντερστεντ (βόρεια του 
Αμβούργου) — Deutsche Lufthansa  
12 εκατομμύρια DEM 5.8 

Θέση σε λειτουργία 41 οχημάτων τραμ στη Στουτγάρδη — Stuttgarter Straßenbahnen  
55 εκατομμύρια DEM 26,5 

Επέκταση και ανακαίνιση των κπρίων της εμπορικής έκθεσης της Κολωνίας — Messe- und 
Ausstellungs-Gesellschaft 
25 εκατομμύρια DEM 12,0 

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρονικού υλικού, εξειδικευμένη στην παραγωγή υβριδικών ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων, στο Σλέσβιχ-Χολστάιν — Salzgitter Elektronik  
25 εκατομμύρια DEM 12,1 

Δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος με άμεση πρόσβαση, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, για τις 
αεροπορικές μεταφορές και τον τουρισμό — AMADEUS  
170,7 εκατομμύρια DEM 82,6 
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Κοινοτικές υττοδομές 

Περιβάλλον — Πλαίσιο ζωής 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε ε κατομ. ECU 

Συνολικά δάνεια 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται σε ένα από τους 
παρακάτω στόχους: 

• εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος 
— Deutsche Ausgleichsbank 
70 εκατομμύρια DEM 
— Bank für Gemeinwirtschaft 
75 εκατομμύρια DEM 
— Bremer Landesbank Kredita nstalt Oldenburg Girozentrale 
80 εκατομμύρια DEM 
— Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
299.6 εκατομμύρια DEM 

— Kreditanstalt für Wiederaufbau 
200 εκατομμύρια DEM 

• εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη των βιομηχανικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, προηγμένη τεχνολογία, βιομηχανική συνεργασία 
— industriekreditbank 
355.7 εκατομμύρια DEM 

• προηγμένη τεχνολογία 
— Landeskreditbank Baden-Württemberg 
99,9 εκατομμύρια DEM 

{570,2} 

33,9 

36,1 

38,6 

144.8 

96,6 

171.9 

48,3 

ΕΛΛΑΔΑ (48 910 εκατομμύρια δραχμές — QRD) 271,4 

Ατομικά δάνεια (207,8) 

Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του λιγνιτωρυχείου της Μεγαλόπολης και κατασκευή θερμοηλε
κτρικού σταθμού 300 MW με εξοπλισμό αποθείωσης — ΔΕΗ 
15 000 εκατομμύρια GRD 82,8 

Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του υπαίθριου λιγνιτωρυχείου Νότιου Πεδίου Πτολεμαΐδας —  
ΔΕΗ 
10 000 εκατομμύρια GRD 55,2 

Ενίσχυση και επέκταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος — ΔΕΗ 

1 855 εκατομμύρια GRD 10,2 

Αντικατάσταση και εκσυγχρονισμός απαξιωμένου τροχαίου υλικού στη σιδηροδρομική γραμμή 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης — ΟΣΕ 
2750 εκατομμύρια GRD 15.2 

Έργα βελτίωσης και ενίσχυσης εθνικών και περιφερειακών οδών σε μήκος 210 χλμ. — Ελληνικό 
Δημόσιο — Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
1 000 εκατομμύρια GRD 5,5 

Βελτίωση της οδικής εξυπηρέτησης της Θεσσαλονίκης — Ελληνικό Δημόσιο — Υπουργείο Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
1 000 εκατομμύρια GRD 5.5 

Έργα βελτίωση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιφέρειας πρωτευούσης, σε μήκος 11 χλμ. —  
Ελληνικό Δημόσιο — Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
850 εκατομμύρια GRD 4.7 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του αερολιμένα Αθηνών — Ελληνικό Δημόσιο — Υπουργείο Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
155 εκατομμύρια GRD 0.9 

Ανοικοδόμηση δημόσιων και βιομηχανικών κτιρίων και αποκατάσταση οδικών κατασκευών και αποχε
τευτικών δικτύων, που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς του Σεπτεμβρίου 1986 στην περιοχή 
Καλαμάτας 

— Ελληνικό Δημόσιο — Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
3 000 εκατομμύρια GRD 16,6 
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Κοινοτικές υποδομές 

Περιβάλλον — Πλαίσιο ζωής 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

— Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
1 313,5 εκατομμύρια GRD 7,3 

Εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στην Ψυττάλεια — Ελληνικό Δημόσιο —  
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
700 εκατομμύρια GRD 4,0 

Συνολικά δάνεια (S3,6) 

Χρηματοδότηση μικρών ενεργειακών προγραμμάτων, στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών 
Προγραμμάτων — ΔΕΗ 
1 223,8 εκατομμύρια GRD 7,0 

Χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρού και μεσαίου μεγέθους, στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων 
Μεσογειακών Προγραμμάτων — Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εθνικής Οικονομάς) 
3 562,7 εκατομμύρια GRD 20,0 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών 
• στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του τουρισμού - ΕΤΒΑ 
1 500 εκατομμύρια GRD 
- Banque Nationale de Paris — Υποκατάστημα Αθηνών 
2 500 εκατομμύρια GRD 

• στους τομείς της γεωργίας και της αγροτοβιομηχανίας 
- ΑΤΕ 
2 500 εκατομμύρια GRD 

8.7 

13,8 

14.2 

ilHANiA (202 376,5 εκατομμύρια πεσέτες — ESP) 1541,7 

Ατομικά δάνεια (1280,0) 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ανδα
λουσία και πς γειτονικές της επαρχίες, και ενίσχυση των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων — Com·  
pania Seviiiana de Eiectricidad S.A. μέσω 
— της Banco Biibao Vizcaya S.A. 
8 016,2 εκατομμύρια ESP 60,9 
— της Banco Hispano Americano S.A. 
3 500 εκατομμύρια ESP 26.6 
— της Banco EspaAoi de Crédito S.A. 
2 913,8 εκατομμύρια ESP 22,1 
— της Banco Central S.A. 
2 535 εκατομμύρια ESP 19,3 
— της Banco de Santander S.A. de C. 
2 535 εκατομμύρια ESP 19,3 

Μετατροπή του δικτύου αερίου της Μαδρίτης σε δίκτυο φυσικού αερίου και επέκταση του δικτύου δια
νομής - Gas Madrid S.A. 
4 200 εκατομμύρια ESP 31,6 

Κατασκευή οδών συνολικού μήκους 30 χλμ. και έργα σε υφιστάμενες οδούς (66 χλμ.) — Comunidad  
Autònoma de Madrid  
5 000 εκατομμύρια ESP 38,6 

Έργα βελτίωσης σε δώδεκα τμήματα (173 χλμ.) περιφερειακών οδών και δ εκατέσσερα τμήματα (249  
χλμ.) αγροτικών οδών — Comunidad Autònoma Castilia-La Mancha  
2 500 εκατομμύρια ESP 18,8 

Οδικά έργα στους άξονες Σεβίλλης-Γρανάδας-Μπάζα και Λ α Καρολίνα-Γουαδίξ-Αλμερίας (140 χλμ.) —  
Comunidad Autònoma de Andaiucia  
7 500 εκατομμύρια ESP 57,8 

Ανανέωση του στόλου της Iberia για τη βελτίωση των ενδοκοινοτικών και διεθνών αεροπορικών συνδέ
σεων — Iberia Llnéas Aèreas de Espafìa S.A. 
28 (XX) εκατομμύρια ESP 216,0 
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Κοινοτικές υποδομές 

Περιβάλλον — Πλαίσιο ζωής 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

Βελτίωση των συγκοινωνιών στην ευρύτερη περιφέρεια της Βαλένθια: τμήμα αυτοκινητόδρομου στη 
Λίρια και ανισόπεδοι κόμβοι, ενίσχυση γραμμών του σιδηροδρομικού δικτύου (Βαλένθια-Αλμποράια, 
Εμπάλμε-Σεμινάριο και Εμπάλμε-Πατέρνα) και αγορά τροχαίου υλικού — Generalidad Valenciana  
1 200 εκατομμύρια ESP 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου — Telefònica de EspaAa S.A. μέσω του 
institute de Crédito Oficial 
66 859 εκατομμύρια ESP 503,2 

Βελτίωση της παροχής νερού στη Βαρκελώνη — Entidad del Medio Ambiente  
6 000 εκατομμύρια ESP 46,3 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού σε 21 παραθαλάσσιους δήμους και κοινότητες της επαρχίας 
της Ταραγκόνα — Consorcio Concesionario de Agues para los Ayuntamientos e Industria de  
Tarragona 
3 000 εκατομμύρια ESP 23,1 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στη Γρα-
νάδα — Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada S.A. 
1 950 εκατομμύρια ESP 14.8 

Έργα αποχέτευσης και ύ δρευσης — Comunldad Autònoma de Castllla y Léon 
2 500 εκατομμύρια ESP 19.1 

Αναβάθμιση του περιφερειακού οδικού δικτύου σε μήκος 201 χλμ., έργα παροχής πόσιμου νερού στην 
επαρχία Ποντεβέδρα και εγκαταστάσεις καθαρισμού των λυμάτων στο Λούγκο — Comunidad Autò 
noma de Galicla 
4 000 εκατομμύρια ESP 30,5 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και ενός εργαστηρίου έρευνας και 
ανάπτυξης στα περίχωρα της Μαδρίτης — Antibiòticos Parma S.A. 
2 500 εκατομμύρια ESP 19,0 

Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή στοιχείων των πτερύγων και του σώματος των αεροσκαφών Airbus  
Α320 και Α 330/340 - Construcclones Aeronàuticas S.A. 
13 667,5 εκατομμύρια ESP 103,9 

Συνολικά δάνεια (261,7) 

Χρηματοδότηση έργων υποδομής μικρού και μεσαίου μεγέθους — Banco de Crédito Local de  
EspaAa 
6 000 εκατομμύρια ESP 46,3 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
e στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών (κυρίως με την τεχνική της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης) 
— Banco EspaAoi de Crédito S.A. και Banco dei Desarroiio Econòmico EspaAoi S.A. 
8 000 εκατομμύρια ESP 61.7 
— Banco Popular EspaAoi S.A. και Banco Popular industriai S.A. 
5 ODO εκατομμύρια ESP 38,6 
— Banco de Crédito industriai 
5 000 εκατομμύρια ESP 38.6 
— Banco de Santander S.A. de C. και Banco Comerciai EspaAoi S.A. 
5 000 εκατομμύρια ESP 38,0 

e στους τομείς της γεωργίας και της αγροτοβιομηχανίας 
— Banco de Crédito Agrìcola S.A. 
5 000 εκατομμύρια ESP 38,6 
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Κοινοτικές υποδομές 

Περιβάλλον ~ Πλαίσιο ζωής 

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων 

Ενεργειακοί στόχοι 

ΓΑΛΛΙΑ (10 620,4 εκατομμύρια γαλλικά φράγκα — FRF) 

Περιφερειακή ανάπτυξη 

σε εκατομ. ECU 

1 512,8 

Ατομικά δάνεια (874,9) 

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνολικής ισχύος 92 MW στον ποταμό Ιζέρ, κοντά στη Γκρενόμπλ 
(Ροδανός-'Αλπεις) — EDP μέσω της Caisse Nationale de l'Energie 
300 εκατομμύρια FRF 42,3 

Εκσυγχρονισμός της μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου του Τρικαστέν (Ροδανός-'Αλπεις) — EURODIF  
S.A. 
250 εκατομμύρια FRF 35,7 

Σήραγγα κάτω από τη Μάγχη — Eurotunnel Finance S.A.  
814 εκατομμύρια FRF 115,4 

ΤΟνΆτλαντικού : κατασκευή των γραμμών Παρίσι-Λε Μαν και Παρίσι-Τουρ και θέση σε λειτουργία 95  
τρένων μεγάλης ταχύτητας — SNCF  
1 042,2 εκατομμύρια FRF 135,9 

Δίκτυο αυτοκινητόδρομων μέσω της Caisse Nationale des Autoroutes: 

• Τμήμα μήκους 61,8 χλμ., μεταξύ Voreppe και Bourg-de-Péage, του αυτοκινητόδρομου Α49 Γκρε-
νόμπλ-θαλάνς — Société des Autoroutes Rhône-Alpes 
250 εκατομμύριο FRF 35,5 

• Τμήμα μήκους 24,6 χλμ., μεταξύ Αρλ και Νιμ, του αυτοκινητόδρομου Α55 Νιμ-Μσσσαλίας — Société  
des Autoroutes du Sud de la France 
200 εκατομμύρια FRF 28,4 

• Τμήμα μήκους 182 χλμ., μεταξύ Μπουρζ και Κλερμόν Φεράν, του αυτοκινητόδρομου Α71 Ορλεάνης-
Κλερμόν Φεράν — Société des Autoroutes ParIs-RhIn-Rhône 
250 εκατομμύρια FRF 35,5 

• Τμήμα μήκους 81,5 χλμ., μεταξύ Λε Μαν και Ανζέ, του οαιτοκινητόδρομου Α11 Παρισιού-Νάντης — 
Société des Autoroutes du Sud de la France 
94 εκατομμύρια FRF 13,4 

• Τμήμα μήκους 33,5 χλμ., μεταξύ Μονμελιάν και Αλμπερβίλ, του αυτοκινητόδρομου Α43 — Société  
des Autoroutes Rhône-Alpes 
200 εκατομμύρια FRF 28,4 

• Τμήμα μήκους 34,5 χλμ.. μεταξύ Cuers και Le Cannet-des-Maures, του αυτοκινητόδρομου Α57 
που συνδέει την Τουλόν με τον Α8 — Société de I' Autoroute Esterel-Côte d'Azur 
75 εκατομμύρια FRF 10,7 

e Τμήμα μήκους 52,4 χλμ., μεταξύ Μανόσκ και Σιστερόν, του αυτοκινητόδρομου Α51 Μασσαλίας-Γκρε-
νόμπλ — Société de Γ Autoroute Esterei-CÔte d'Azur 
300 εκατομμύρια FRF 42,7 

e Τμήματα μήκους 18 χλμ., μεταξύ Καλαί και Νορντώσκ, και 52 χλμ., μεταξύ Λαόν και Ρεμς, του αυτοκι
νητόδρομου Α26 — Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France 
380 εκατομμύρια FRF 54,1 

Γραμμή αυτόματου ελαφρού μετρό (7,2 χλμ.), που συμπληρώνει τη σιδηροδρομική σύνδεση του Παρι
σιού με τον αερολιμένα του Ορλύ — ORLYVAL S.A. 
250 εκατομμύρια FRF 35,5 

Τμήμα μήκους 10 χλμ. (Mirail-Jolimont) της γραμμής Α, του αυτόματου ελαφρού μετρό της Τουλούζης 
— Métro Toulouse Développement S.A. μέσω του CLF 
500 εκατομμύρια FRF 71,4 

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του δικτύου εσωτερικών και διεθνών τηλεπικοινωνιών, μέσω της τεχνικής 
της χρηματοδοπκής μίσθωσης — France Télécom μέσω της CODETEL S.A. 
200 εκατομμύρια FRF 28,6 

Μονάδα αποτέφρωσης οικιακών αποβλήτων και ανάκτηση της θερμότητας για την παραγωγή ηλεκτρι
σμού και ζεστού νερού για το δίκτυο αστικής θέρμανσης της Λυών — Communauté Urbaine de Lyon  
60 εκατομμύρια FRF 8.5 
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Μονάδα παραγωγής μαγνητικών ταινιών για μαγνητόφωνα και μαγνητοσκόπια, στο Νταξ (Ακουιτανία) 
— SONY FRANCE S.A. 
50 εκατομμύρια FRF 7,1 

- SONY FRANCE S.A. μέσω της Société tmmobanque S.A. 
200 εκατομμύρια FRF 28,6 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας χαρτοβιομηχανίας στο Πα ντε Καλσί 
— Papeterie Beghin Corbehem S.A. μέσω της Société Générale 
400 εκατομμύρια FRF 57,1 

— Papeterie Beghin Corbehem S.A. 
350 εκατομμύρια FRF 50,0 

Δάνειο στην Εταιρία Περιφερειακής Ανάτττυξης Βρετάνης (SDR Bretagne) για τις: 
— Ets Guyomar'ch (αυτοματοποίηση ενός σφαγείου πουλερικών στη Βαν) 
— Coopagrl και Gelagrl (διάφορες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας γεωργικών προϊ
όντων) 
6,2 εκατομμύρια FRF 0,9 
— Bolloré (ταινίες από πολυπροττυλένιο) 
64 εκατομμύρια FRF 9,1 

Συνολικά δάνεια (637,9) 

Χρηματοδότηση, μέσω του CLF, δημόσιων επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους σης περιοχές: 
• Νορμανδία-Πικαρδία 
300 εκατομμύρια FRF 42,3 
• Λανγκτόκ-Ρουσιγιόν 
350 εκατομμύρια FRF 49,9 
• Ακουιτανία 
400 εκατομμύρια FRF 57,0 
• Προβηγκία-'Αλπεις-Κυανή Ακτή και Κορσική 

550 εκατομμύρια FRF 78,6 
• Μιντί-Πυρηναία 

400 εκατομμύρια FRF 57,1 

Χρηματοδότηση, κυρίως μέσω της τεχνικής της χρηματοδοτικής μίσθωσης: 
• επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υττηρειηών 
— LOCAFRANCE S.A. 
7(Χ) εκατομμύρια FRF 99,7 
— Ball Equipement S.A. 
300 εκατομμύρια FRF 42,7 
— Société Fructlccmi S.A. 
80 εκατομμύρια FRF 11,4 
— Société Fructiball S.A. 
60 εκατομμύρια FRF 8,6 

— Société Fructimurs S.A. 
60 εκατομμύρια FRF 8.6 
— LOCAMUR-SOFIGROS 
75 εκατομμύρια FRF 10,7 

~ SODERO/BATIROC 
200 εκατομμύρια FRF 28,6 
— SDR Breta gne/BATIROC 
200 εκατομμύρια FRF 28,6 

• δημόσιων επενδύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους και επενδυτικών πρωτοβουλιών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υ-πηρεσιών — Groupe des Banques Populaires 
500 εκατομμύρια FRF 71,5 

• επενδυπκών πρωτοβουλιών μικρού και μεσαίου μεγέθους στους τομείς της αλιείας, των λιμενικών 
υποδομών και της υδατοκαλλιέργειας — Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
300 εκατομμύρια FRF 42,8 
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Περιφερειακή ανάπτυξη 
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186,8 

Ατομικά δάνεια (186,8) 

Επέκταση κατά 214 χλμ. του αγωγού αερίου Κορκ-Δουβλίνου που μεταφέρει φυσικό αέριο από το 
υποθαλάσσιο κοίτασμα του Κινσαίηλ Χεντ, δίκτυο διανομής και σταθμός συμπίεσης — Bord Gals  

Eireann 
2 εκατομμύρια IEP 2,6 

Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος — Electricity Supply Board  

32 εκατομμύρια IEP 41.1 

Βελτίωση διαφόρων τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου — Ιρλανδικό Δημόσιο — Υπουργείο Οικο
νομικών 
10,6 εκατομμύρια IEP 13.7 

Νέος διάδρομος απογείωσης-προσγείωσης, τροχόδρομοι και πύργος ελέγχου στον αερολιμένα του 
Δουβλίνου — Aar Rianta opt  
4 εκατομμύρια IEP 5.1 

Προμήθεια δύο αεροσκαφών Boeing 737-400, για τη γραμμή Δουβλίνου-Λονδίνου, καθώς και ενός 
προσομειωτή πτήσεων — Aer Lingua pic  
30,3 εκατομμύρια IEP 39,0 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού δικτύου και επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί —  
Irish Telecommunications Investments pic 
35 εκατομμύρια IEP 45.1 

Βελτίωση της παροχής νερού στο Ντάνταλκ (βορειοανατολική χώρα) — Dundalk Urban District  
Council μέσω του Ιρλανδικού Δημοσίου — Υπουργείου Οικονομικών 
7,0 εκατομμύρια IEP 9.0 

Έργα ύδρευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων — Ενδιαφερόμενοι οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω του Ιρλανδικού Δημοσίου ·— Υπουργείου Οικονομικών 
4,8 εκατομμύρια IEP 6.2 

Εργασίες αναστήλωσης στο κάστρο του Δουβλίνου για τη διαμόρφωση ενός κέντρου διεθνών διασκέ
ψεων και συνεδρίων — Ιρλανδικό Δημόσιο — Υπουργείο Οικονομικών 
4,6 εκατομμύρια IEP 5,9 

Επέκταση πέντε κέντρων ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης στο Δουβλίνο, το Τράλυ και το Κορκ —  
Ενδιαφερόμενα εκπαιδευπκά κέντρα μέσω του Ιρλανδικού Δημοσίου — Υπουργείου Οικονομικών 

4,2 εκατομμύρια IEP 5.4 

Κτίριο και εξοπλισμός για τη σχολή μηχανολόγων του UCD (University College Dublin) — Ιρλανδικό 

Δημόσιο — Υπουργείο Οικονομικών 
10,7 εκατομμύρια IEP 13,8 

ΙΤΑΛΙΑ (5602,1 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες — ITL) 3688,7 

Ατομικά δάνεια (2653,8) 

Ανθρακικός σταθμός στο Μπρίντιζι, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει και με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, 
και εγκαταστάσεις αποθείωσης — ENEL 
150 δισεκατομμύρια ITL 98,2 

Ενίσχυση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Φιούμε Σάντο (Σαρδηνία) με την προσθήκη δύο 
συγκροτημάτων που μπορούν να λειτουργήσουν με άνθρακα ή πετρέλαιο — ENEL  
100 δισεκατομμύρια ITL 65,5 

Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στη Σικελία και στην Πούλια —  

ENEL 
300 δισεκατομμύρια ITL 197,0 
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Βελτίωση των διασυνδέσεων των ηλεκτρικών δικτύων της Σαρδηνίας, της Κορσικής και της ηπειρωτικής 
Ιταλίας — ENEL 
90 δισεκατομμύρια ITL 59,7 

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου: 
• της Λούνα, στα ανοικτά της Καλαβρίας — AGIP S.p.A. μέσω του ENI 
30 δισεκατομμύρια ITL 19,6 

• του Ανατολικό Πόρτο Κορσίνι Μάρε, στα ανοιχτά της Ραβένας και του Σαν Ποτίτο (ενδοχώριο κοί
τασμα), στα βόρεια της Ραβένας (Αιμιλία-Ρομανία) — AGIP S.p.A. 
50 δισεκατομμύρια ITL 33,2 

Αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου: 
• Ρόσπο Μάρε. στην Αδριατική θάλασσα, στα ανοικτά του Βάστο (Αβρούζια) 
— ELF Italiana S.p.A. μέσω της BNL 
30 δισεκατομμύρια ITL 19,6 
— AGIP S.p.A. μέσω του ENI 
45 δισεκατομμύρια ITL 29,4 

• Βιλαφορτούνα Τρεκάτε (ενδοχώριο κοίτασμα), ανατολικά της Νοβάρα (Πεδεμόνπο) — AGIP S.p.A. 
25 δισεκατομμύρια ITL 16,3 

Τμήμα μεταξύ Ταρβίζιο (Φριούλι), στα αυστριακά σύνορα, και Καμιζάνο Βιτσεντίνο (Βένετο), ενός 
αγωγού που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Σοβιετική Ένωση — SNAM S.p.A. 
80 δισεκατομμύρια n't 52,3 

Μεταφορά φυσικού αερίου στη βόρεια και κεντρική χώρα, για την ενίσχυση της παροχής στη Ρώμη, 
την Τεργέστη, το Κούνεο και τη Γένουα — SNAM S.p.A. 
45 δισεκατομμύρια ITL 29,5 

Μετατροττή σε χώρους αποθήκευσης αερίου: 
• ενός εξαντληθέντος κοιτάσματος στην Αιμιλία-Ρομανία — SNAM S.p.A. 
20 δισεκατομμύρια ITL 13,1 

•εξαντληθέντων κοιτασμάτων στην Αιμιλία-Ρομανία και τη Λομβαρδία — AGIP S.p.A. 
20 δισεκατομμύρια ITL 13,3 

Δίκτυα διανομής φυσικού αερίου: 
• σε περισσότερους από 120 δήμους και κοινότητες του Λάτιου, των Μαρκών, της Τοσκάνης και της 
Ούμπρια — ITALGAS S.p.A. 
30 δισεκατομμύρια ITL 19,6 

• σε 128 δήμους και κοινότητες της βόρειας και κεντρικής χώρας — Metano Città S.p.A. μέσω του 
Istituto Bancario Sao Paolo dl Torino 
35 δισεκατομμύρια ITL 22,9 

• σε 68 δήμους και κοινότητες της βόρειας και κεντρικής χώρας και 4 του Μετζοτζιόρνο — CamuzzI  
Qazometrl S.p.A. μέσω του Mediocredito Lombardo 
21 δισεκατομμύρια ITL (βόρεια και κεντρική χώρα) 13,9  
4 δισεκατομμύρια ITL (Μετζοτζιόρνο) 2,7 

e σε 119 δήμους και κοινότητες του Πεδεμόντιου και της Λιγυρίας — ITALGAS S.p.A. μέσω του 
Istituto Bancario San Paolo dl Torino 
60 δισεκατομμύρια ITL 39,8 

Διπλασιασμός της σιδηροδρομικής γραμμής Μακσρέζε-Ρώμης — Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργείο 
Μεταφορών 
70 δισεκατομμύρια ITL 45,7 

Διπλασιασμός της σιδηροδρομικής γραμμής Μιλάνου-Μποβίζα-Σαρόνο (Λομβαρδία) — Ferrovie Nord  

Milano Esercizio S.p.A. μέσω του Ιταλικού Δημοσίου — Υπουργείου Μεταφορών 
70 δισεκατομμύρια ITL 45,8 

Πρώτη γραμμή του μετρό της Νεάπολης: τμήμα μήκους 9 χλμ. μεταξύ του Σεκοντιλιάνο, στα βόρεια 

προάστεια. και του κέντρου της πόλης — Περιφέρεια Καμπανίος — Ιταλικό Δημόσιο 

^ δισεκατομμύρια ITL 26,5 
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Αυτοκινητόδρομος των Σηράγγων: τελευταία τμήματα, μήκους 57 χλμ., προς τα ελβετικά σύνορα 
(Πεδεμόντιο) — AUTOSTRADE μέσω του IRI  
155 δισεκατομμύρια ITL 101,2 

Αυτοκινητόδρομος Α2 Ρώμης-Νεάπολης: διαπλάτυνση του τμήματος Σαν Σεζαρεο-Νεάπολη (176 χλμ.) 
ώστε να έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας — AUTOSTRADE μέσω του IRI  
160 δισεκατομμύρια ITL 104,5 

Τερματικός σταθμός για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και οριζόντιας φορτοεκφόρτωσης 
στο Βόλτρι (Γένουα) — Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργείο Δημοσίων Έργων 
97 δισεκατομμύρια ITL 63,5 

Διαμόρφωση του ναύσταθμου "Toscana", στο λιμένα του Αιβούρνο, για πλοία μεταφοράς εμπορευ
ματοκιβωτίων και οριζόνπας φορτοεκφόρτωσης — Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργείο Δημοσίων Έργων 

34 δισεκατομμύρια ITL 22,3 

Τερμαπκός σταθμός για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και οριζόνπας φορτοεκφόρτωσης 
στον εμπορικό λιμένα της Λα Σπέτζια (Λιγυρία) — Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργείο Δημοσίων Έργων 
10 δισεκατομμύρια ITL 6.7 

Επέκταση του εξωτερικού μώλου και των κρηπιδωμάτων του λιμένα του Βάστο — Περιφέρεια 
Αβρουζια — Ιταλικό Δημόσιο 
5 δισεκατομμύρια ITL 3.3 

Προμήθεια τριών πλοίων οριζόνπας φορτοεκφόρτωσης και ενός ιπτάμενου σκάφους για τις συγκοινω
νίες μεταξύ Σικίλίας, Καμπανίας και Τοσκάνης και των παράκτιων νήσων — Θυγατρικές SIREMAR  
S.p.A., CAREMAR S.p.A. και TOREMAR S.p.A. της TIrrenia di Navigazione μέσω των: 
- BNL 
30,5 δισεκατομμύρια ITL 

- IRFIS 
4.5 δισεκατομμύρια ITL 

20,0 

3,0 

Επέκταση και ανακαίνιση του τερματικού σταθμού επιβατών του διεθνούς αερολιμένα της Πίζας —  
Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργείο Μεταφορών 
5,5 δισεκατομμύρια ITL 3.6 

Αγορά δύο αεροσκαφών για την πολιτική άμυνα και την καταπολέμηση των πυρκάίών στα δάση —  
Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργός Συντονυηιου της Πολιτικής Άμυνας 
35 δισεκατομμύρια ITL 23,4 

Σταθμός συνδυασμένων (οδικών-σιδηροδρομικών) μεταφορών κοντά στο Τουρίνο — Περιφέρεια 
Πεδ^χόνπου — Ιταλικό Δημόσιο 
10 δισεκατομμύρια ITL 6.7 

Ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου στο Μετζοτζιόρνο — SIP μέσω των: 

— IRI 
490 δισεκατομμύρια ITL 
— BNL 
30 δισεκατομμύρια ITL 
— CREDIOP 
70 δισεκατομμύρια ITL 
— CIS 
20 δισεκατομμύριο H'L 

321,3 

19,9 

46,5 

13,3 

Εγκατάσταση ενός εθνικού δικτύου τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου, για παρακολούθηση και 
παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών — Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργός Συντονι
σμού της Πολιτικής Αμυνας 

10 δισεκατομμύρια ITL 6.5 

Αύξηση και ορθολογική οργάνωση της παροχής νερού 

• σε 67 δήμους και κοινότητες των επαρχιών Ακουίλα και Τέραμο 
— Περιφέρεια Αβρουζια — Ιταλικό Δημόσιο 
5 δισεκατομμύρια ITL 

• σε τέσσερεις επαρχίες του Πεδεμόντιου 
— Περιφέρεια Πεδεμόνπου — Ιταλικό Δημόσιο 
20 δισεκατομμύρια ITL 

3,3 

13,4 
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Έργα συλλογής των ακαδάρτων και εγκαταστάσεις για; 
• την επεξεργασία των λυμάτων του Σαν Ρέμο και της Βενπμίλια 
— Περιφέρεια Λιγυρίας — Ιταλικό Δημόσιο 
7 δισεκατομμύρια ITL 4,6 

• τη μείωση της ρύπανσης κατά μήκος της αδριατικής ακτής 
— Περιφέρεια Μάρκες — Ιταλικό Δημόσιο 
17 δισεκατομμύρια ITL 11,1 

• την καταπολέμηση της ρύπανσης του Πάδου και των παραποτάμων του και της ευτροφικότητας 
της Αδριατικής 
— Περιφέρεια Αιμιλίας-Ρομανίας — Ιταλικό Δημόσιο 
18 δισεκατομμύρια ITL 11,9 
— Περιφέρεια Πεδεμόντιου — Ιταλικό Δημόσιο 
34 δισεκατομμύρια ITL 22,6 

• την επεξεργασία των λυμάτων της Αόστα και του Βαλντίνιε 
— Περιφέρεια Βάλλε ντΆόστα — Ιταλικό Δημόσιο 
10 δισεκατομμύρια ITL 6,6 

• την επεξεργασία των λυμάτων της Ρώμης 
— Περιφέρεια Λατίου — Ιταλικό Δημόσιο 
10 δισεκατομμύρια ITL 6,6 

• τη μείωση της ρύπανσης της λεκάνης του Άρνου 
— Περιφέρεια Τοσκάνης — Ιταλικό Δημόσιο 
25 δισεκατομμύρια ITL 16,6 

• τη μείωση της ρύπανσης στον κόλπο της Τεργέστης και τη διαμόρφωση δαιηκών εκτάσεων στην 
επαρχία Ούντινε 
— Περιφέρεια Φριούλι-Βενέτσια·Τζούλια — Ιταλικό Δημόσιο 
15 δισεκατομμύρια ITL 10,0 

• την επεξεργασία των οικιακών και βιομηχανικών λυμάτων στη λεκάνη του Γκορτζόνε 
— Περιφέρεια Βένετο — Ιταλικό Δημόσιο 
10 δισεκατομμύρια ITL 6,6 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και αποχετευπκά έργα στις περιοχές: 
• της λεκάνης του Μετάουρο 
— Περιφέρεια Μάρκες — Ιταλικό Δημόσιο 
8 δισεκατομμύρια ITL 5,2 

• της Πεσκάρα, του Σκάνο και του Τέραμο 
— Περιφέρεια Αβρούζια — Ιταλικό Δημόσιο 
4,5 δισεκατομμύρια (TL 2,9 

• της Μσρσάλα 
— Περιφέρεια Σικελίας — Ιταλικό Δημόιηο 
5 δισεκατομμύρια ITL 3,3 

• της λίμνης Ομοντεο και του Πόρτο Τόρες 
— Περιφέρεια Σαρδηνίας — Ιταλυιό Δημόσιο 
6 δισεκατομμύρια ITL 4,0 

Συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης στις λιμνοθάλασσες του 
Μαράνο και του Γκράντο, και διάθεση των στερεών αποβλήτων στην επαρχία Ούντινε — Περιφέρεια 
Φριούλι-Βενέτσια-Τζούλια — Ιταλικό Δημόσιο 
18 δισεκατομμύρια ITL 12,0 

Συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων στη λιγυρική ακτή και την ενδοχώρα, και καύση των στερεών 
αποβλήτων με ανάκτηση της ενέργειας κοντά στη Γένουα — Περιφέρεια Λιγυρίας — Ιταλικό Δημόσιο 

15 δισεκατομμύρια ITL 10,0 

Συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων της λεκάνης του Αρνου και εγκαταστάσεις καύσης των αστικών 
απορριμάτων στο Αιβούρνο — Περιφέρεια Τοσκάνης — Ιταλικό Δημόσιο 
20 δισεκατομμύρια ITL 13,3 

Διαμόρφωση χώρων εναπόθεσης των απορριμάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και λιπασματο-
ποίησης των στερεών αποβλήτων στο Ρέτζιο Καλαβρία, το Καταντζάρο και το Ροσάνο — Περιφέρεια 
Καλαβρίας — Ιτα^ό Δημόσιο 
62,2 δισεκατομμύρια ITL 41,2 
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Έργα συλλογής, αποθήκευσης και καύσης στερεών αποβλήτων — Περιφέρεια Αιμιλίας-Ρομανίας —  

Ιταλικό Δημόσιο 
10 δισεκατομμύρια ITL 6.6 

Αντιπλημμυρικά έργα στην κοιλάδα του Πάδου, και συγκεκριμένα στις επαρχίες Ροβίγκο (Βένετο), Μάν-
τοβας (Λομβαρδία) και Φερράρας (Αιμιλία-Ρομανία) — Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργείο Δημοσίων 

Έργων 
18 δισεκατομμύρια ITL "'"^-8 

Αντιπλημμυρικά έργα σε παραποτάμους του Τίβερη και του Καΐνο, στην επαρχία Περούτζια (Ούμπρια) 

— ΙταλΜό Δημόσιο — Υπουργείο Γεωργίας και Δασών 
4 δισεκατομμύρια ITL 2.6 

Αντιδιαβρωτικά έργα στις ορεινές περιοχές της επαρχίας Ισέρνια (Μολίζε) 
— Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργείο Δημοσίων Έργων 

7,5 δισεκατομμύρια ITL 
— Περιφέρεια Μολίζε — Ιταλικό Δημόσιο 
7,5 δισεκατομμύρια ITL 

5,0 

5,0 

Έργα ομαλοποίησης της ροής ρυακιών και πρόληψης της διάβρωσης στις επαρχίες Ματέρο και 

Ποτέντζα — Περιφέρ^α Βασιλικάτα — Ιταλικό Δημόσιο 

30 δισεκατομμύρια ITL 20,1 

Αντιδιαβρωπκά έργα και έργα ομαλοποίησης της ροής του Κορντέβολε, κύριου παραπόταμου του 

Πιάβε — Περιφέρεια Βένετο — Ιταλικό Δημόσιο 
4,5 δισεκατομμύρια ITL 3,0 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού στην επαρχία Ρώμης, έργα συλλογής και επεξεργασίας των 
λυμάτων στην περιοχή της λίμνης Μπολσένα και αντιδιαβρωτικά έργα στις παραθαλάσσιες περιοχές 
νότια της Ρώμης — Περιφέρεια Λάπο — Ιταλικό Δημόσιο 
20 δισεκατομμύριο ITL ^3,4 

Εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στις παράκτιες ζώνες και έργα πρόληψης των 
κατολισθήσεων του εδάφους στην κοιλάδα του Τέννα — Περιφέρεια Μάρκες — Ιταλικό Δημόσιο 

10 δισεκατομμύρια ÌTL 6,7 

Έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων, πρόληψης της διάβρωσης των ακτών και στερεοποί
ησης του εδάφους — Περιφέρεια Αβρούζια — Ιταλικό Δημόσιο 
10 δισεκατομμύρια ITL 6,6 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόληψης των 

κατολισθήσεων του εδάφους — Περιφέρεια Βένετο — Ιταλικό Δημόσιο 

20 δισεκατομμύρια ITL 13,3 

Έργα πρόληψης της διάβρωσης και των κατολισθήσεων του εδάφους και εγκαταστάσεις συλλογής και 

επεξεργασίας των υγρών και στερεών αποβλήτων στην επαρχία Ποτέντζα — Περιφέρεια Βασιλικάτα 

— Ιταλικό Δημόσιο 
10 δισεκατομμύρια ITL 6.5 

Έργα δασικής οδοποιίας σε δασικές εκτάσεις 8 300 εκταρίων στις 'Αλπεις και στην κοιλάδα του Νατι-
σόνε — Περιφέρεια Φριούλι-Βενέτσια-Τζουλια — Ιταλικό Δημόσιο 

2,5 δισεκατομμύρια ITL 1.7 

Αναδάσωση, και διάφορο έργα δασικής ανάπτυξης και δασικής οδοποιίας στην επαρχία Κάλιαρι —  

Περιφέρεια Σαρδηνίας — Ιταλικό Δημόσιο 

6 δισεκατομμύρια ITL 4,0 

Επέκταση των εργαστηρίων έρευνας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστήμιου του Βιτερμπο (Λάτιο) 

— Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργείο Πανεπιστημίων και Επιστημονικής Ερευνας 

4,5 δισεκατομμύρια 1TL 2.9 
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Επέκταση ενός επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου στα περίχωρα της Τεργέστης — Ιταλικό 
Δημόιηο — Υπουργείο Πανεπιστημίων και Επιστημονικής Έρευνας 
3 δισεκατομμύρια ITL 2.0 

Ανάπτυξη της ιχθυοτροφίας σε λιμνοθάλασσες των δυπκών ακτών της Σαρδηνίας, κοντά στο Οριστάνο 
— Περιφέρεια Σαρδηνίας — Ιταλικό Δημόσιο 
4,7 δισεκατομμύρια ITL 3.1 

Μεταφορά μιας μονάδας παραγωγής υάλινων φιαλών στην περιφέρεια του Άσπ (Πεδεμόνπο) και 
εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των 
εκπομπών ρύπων — Aziende Vetrarie Italiane Ricciardi S.p.A. μέσω του IMI  
15 δισεκατομμύρια ITL 9.8 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής υάλινων φιαλών στην Πέσια (Τοσκάνη) — Industria Vetraria  
Italiana Muccloii S.p.A. μέσω της INTERBANCA  
20 δισεκατομμύρια ITL 13,3 

Παραγωγή βενζίνης με χαμηλή περιεκπκότητα μολύβδου και αμόλυβδης σε ένα διυλιστήριο στην 
Αουγκούστα (Σικελία) — Esso Italiana S.p.A. μέσω της Banco dl Sicilia  
24 δισεκατομμύρια ITL 15.7 

Μετατροπή δύο διυλιστηρίων, στον Τάρσντα (Πούλια) και το Μλάτζο (Σικελία), για την παραγωγή αμό
λυβδης βενζίνης και τη μείωση των εκπομπών ρύπων — AGIP S.p.A. μέσω του ENI  
45 δισεκατομμύρια ITL 29.4 

Εκσυγχρονισμός, με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, μονάδων παραγωγής πολυπροπυλένιου στο 
Μπρίντιζι (Πούλια) και στο Τέρνι (Ούμπρια) — ΗΙΜΟΝΤ Italiana S.p.A. μέσω του IMI  
12 δισεκατομμύρια ITL 7,8 

Εργασίες και εξοπλισμός με στόχο τον εκσυγχρονισμό ενός χημικού συγκροτήματος στην Τοσκάνη, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της προστασίας του 
περιβάλλοντος — SOLVAY e C.le S.A. μέσω της INTERBANCA  
10 δισεκατομμύρια ITL 6,5 

Κέντρο φαρμσκευπκής έρευνας και ανάπτυξης στο Νερβιάνο (Λομβαρδία) — Farmltalla Carlo Erba  
Srl μέσω του IMI  
40 δισεκατομμύρια ITL 26,1 

Επέκταση μιας μονάδας παραγωγής φαρμακευπκών προϊόντων στο Άσκολι Πιτσένο (Μάρκες) — Far- 
mitaiia Carlo Erba Sri μέσω του IMI  
20 δισεκατομμύρια ITL 13,1 

Επέκταση ενός κέντρου φαρμακευπκής έρευνας και ανάπτυξης στο Μπρέσσο και δημιουργία παραρ
τημάτων του στο Κορμάνο (Λομβαρδία) — Groupe Zambon S.p.A. και η θυγατρική του SImes S.p.A.  
μέσω του IMI  
15 δισεκατομμύρια ITL 

Κέντρο ιολογικής έρευνας σπιν Πομέτζια (Λάπο) — Istituto Ricerche dl Biologia Molecolare S.p.A.  
μέσω του IMI  
6 δισεκατομμύρια ITL 3.9 

Επέκταση εγκαταστάσεων παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευπκών προϊόντων στην Πομέ
τζια (Λάπο) — Sigma-Tau S.p.A. μέσω του ISVEiMER  
50 δισεκατομμύρια ITL 32,7 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση μιας μονάδας παραγωγής οικιακών απορρυπαντικών στο Μολίζε -- 
Lever Södel S.p.A. μέσω της Banco di Napoli  
13 δισεκατομμύρια ITL 8,5 

Ενίσχυση μονάδων κατασκευής αυτοματοποιημένων συστημάτων παραγωγής στο Τουρίνο — COMAU  
S.p.A. μέσω της BNL  

25 δισεκατομμύρια ITL 16,6 
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Εγκαταστάσεις παραγωγής κινητήρων ντίζελ με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή στο Ρέτζιο 
Εμίλιο — Lombardini Fabbrica Italiana Motori S.p.A. μέσω του IMI  
27 δισεκατομμύρια ITL 18,0 

Εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής ελαφρών εμπορικών οχημάτων για την Fiat και την PSA  
στα Αβρούζια — SEVEL S.p.A. μέσω του CREDIOP 
20 δισεκατομμύρια ITL 13,1 

Επέκταση και αναδιάρθρωση μιας αυτοκινητοβιομηχανίας στο Κασίνο (Λάτιο) — Flat Auto S.p.A.  
μέσω των: 

— IMI 
175 δισεκατομμύρια ITL 114,9 
— Banco dl Sicilia 
75 δισεκατομμύρια ITL 49.3 

Εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας για τον σχεδιαι^ό και την παραγωγή εξαρτημάτων βιομηχανικών 
οχημάτων σε τρεις βιομηχανικές μονάδες στο Τουρίνο, την Μπρέσια και το Μιλάνο 
— IVECO FIAT S.p.A. μέσω της BNL 
15 δισεκατομμύρια ITL 10 0 
— IVECO FIAT S. p.A. μέσω του IMI 
35 δισεκατομμύρια ITL 23,2 

Μονάδα παραγωγής εξαρτημάτων συστημάτων πέδησης γιο αυτοκίνητα στο Μοντούνιο (Πούλια) —  
Bendix Altecna S.p.A. μέσω της MEDIOBANCA  
20 δισεκατομμύρια ITL 13,1 

Ανάπτυξη και κατασκευή του γαλλο-ιταλικού αεροσκάφους μικρών αποστάσεων ATR 72 σε δύο 
μονάδες στην Κομπανία — AERITALIA S.p.A. μέσω του IRI  
20 δισεκατομμύρια ITL 13,1 

Ενίσχυση μιας μονάδας παραγωγής αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου στο Του^κνο —  
Società dl Elettronica per l'Automazione S.p.A. μέσω του IMI  
25 δισεκατομμύρια ITL 16,3 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση μιας μονάδας παραγωγής τηλεοττπκών οθονών μεγάλων και μέσων δια
στάσεων στο Λάτιο — Videocoior S.p.A. μέσω του IMI  
120 δισεκατομμύρια ITL 78.4 

Εισαγωγή προηγμένης τεχνολογίας στην παραγωγή και διαχείριση μιας μονάδας κατασκευής πλυντη
ρίων και στεγνωτηρίων στο Πορντενόνε (Φριούλι-Βενέτσια-Τζούλια) — Industrie ZanussI S.p.A. μέσω 
των: 
— BNL 
15 δισεκατομμύρια ITL 
— MEDIOBANCA 
15 δισεκατομμύρια ITL 

10,0 

10,0 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των εγκαταστάσεων παραγωγής ζυμαρικών και προϊόντων αρτοποιίας, 
και επενδύσεις έρευνας, ανάπτυξης και αυτοματοποίησης σε τρεις μονάδες της επαρχίας Πάρμας —  
Barilla G. e R. Fill S.p.A., Barilla Alimentare S.r.l., Barilla Alimentare e Dolciaria S.r.l.. Barilla  
Dolciaria S.r.l. μέσω του IMI  

50 δισεκατομμύρια ITL 33,2 

Εκσυγχρονισμός μιας παγωτοβιομηχανίας στην Κομπανία και μιας μονάδας παραγωγής κατεψυγ

μένων τροφίμων στο Λάτιο — Società Alimentare Generale Italiana S.pJL μέσω των: 
- ISVEIMER 
40 δισεκατομμύρια ITL 261 

— BNL 
15 δισεκατομμύρια ITL 9,8 

Μονάδα παραγωγής προϊόντων από χαρτοβάμβακα στα Αβρούζια — Cartière Scott Sud S.p.A.  
μέσω του IMI  
35 δισεκατομμύρια ITL 22,9 
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Κατασκευή δύο πρότυπων ξενοδοχείων για την κατάρτιση ξενοδοχειακού προσωπικού στο Γκαργκάνο 
και το Σαλέντο — Περιφέρεια Πούλια — Ιταλικό Δημόσιο 
38,2 δισεκατομμύρια ITL 25,0 

Αναστήλωση του Ανακτόρου των Δουκών στη Γένουα — Περιφέρεια Λιγυρίας — Ιταλικό Δημόσιο 
14 δισεκατομμύρια ITL 9,3 

Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων ενός ινστιτούτου αντικαρκινικής έρευνας και θερα
πείας στο Μιλάνο — Ιταλικό Δημόσιο — Υπουργείο Δημοσίων Εργων 
14 δισεκατομμύρια ITL 9,3 

Διαπεριφερειακό εργαστήριο κτηνιατρικών αναλύσεων και ερευνών στην Πάδουα — Ιταλικό Δημόσιο 
— Υπουργείο Δημοσίων Εργων 
10 δισεκατομμύρια ITL 6,6 

Συνολικά δάνεια (1034,8) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπη
ρεσιών 
• στη βόρεια και κεντρική χώρα 
— BNL 
55 δισεκατομμύρια ITL 36,2 
— VENEFONDIARIO 
20 δισεκατομμύρια ITL 13,1 
— Mediocredito Centrale για τα περιφερειακά Mediocrediti 
78,1 δισεκατομμύρια ITL 51,7 
— IMI 
80 δισεκατομμύρια ITL 53.3 
— EFIBANKA 
25 δισεκατομμύρια ITL 16,7 
— INTERBANKA 
30 δισεκατομμύρια ITL 20,0 
— Mediocredito Lombardo 
30 δισεκατομμύρια ITL 20,0 
— CENTROBANKA 
15 δισεκατομμύρια ITL 10,0 
— Istituto Federale di Credito Agrario per II Piemonte, la Liguria e la Valle d' Aosta (σγροτο- 
βιομηχανία) 
15 δισεκατομμύρια ITL 9,8 
— Istituto Regionale Agrario Emilia-Romagna (αγροτοβιομηχανία) 
20 δισεκατομμύρια ITL 13,3 
— Istituto Bancario San Paolo di Torino (αγροτοβιομηχανία) 
35 δισεκατομμύρια ITL 23.1 

• στο Μετζοτζιόρνο 
— IRFIS 
30 δισεκατομμύρια ITL 19,8 
— ISVEIMER 
130 δισεκατομμύρια ITL 85,5 
— Banco dl Napoli 
40 δισεκατομμύρια ITL 26,1 
— Mediocredito Centrale για τα περιφερειακά Mediocrediti 
46 δισεκατομμύρια ITL 30,2 
— CREDIOP 
10 δισεκατομμύρια ITL 6,5 
— CIS 
50 δισεκατομμύρια ITL 32,9 
— BNL 
30 δισεκατομμύρια ITL 20,0 

~ IMI 
50 δισεκατομμύρια ITL 33,4 
— Sezione dl Credito Fondiario del Monte del Paschi di Siena (τουρισμός και ξενοδοχειακές  

εγκαταστάσεις) 
10 δισεκατομμύρια ITL 6,5 
—· Istituto Bancario San Paolo di Torino (τουρισμός και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις) 

15 δισεκατομμύρια ITL 9,8 
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Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυτικών πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται σε ένα ή περισ
σότερους από τους εξής στόχους ; εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, κοινοτικές υποδομές, 
προηγμένη τεχνολογία 
• στην κεντρική και βόρεια χώρα 
— CENTROBANCA 
10 δισεκατομμύρια ITU 6,5 
— EFIBANCA 

15 δισεκατομμύρια ITL 10,0 
— VENEFONDIARIO 
8 δισεκατομμύρια ITL 5,2 
— Cassa di Risparmio deiie Provincie Lombarde 
8,5 δισεκατομμύρια ITL 5,5 
— Istituto Bancario San Paoio di Torino 
62,8 δισεκατομμύρια ITL 41,5 
— Mediocredito Centrale για τα περιφερειακά Mediocrediti 
183,7 δισεκατομμύρια iTL 122,2 
— BNL 
68,3 δισεκατομμύρια ITL 45,1 
— INTERBANCA 
35 δισεκατομμύρια ITL 23,1 
— Mediocredito Lombardo 
50 δισεκατομμύρια ITL 32,9 
— IMI 
90 δισεκατομμύρια ITL 59,4 
— CREDIOP 
20 δισεκατομμύρια ITL 13,3 

• στο Μετζοτζιόρνο 
— INTERBANCA 
20 δισεκατομμύρια ITL 13,1 
— istituto Bancario San Paolo di Torino 
20 δισεκατομμύρια ITL 133 
— EFIBANCA 
14 δισεκατομμύρια ITL 9,4 
— BNL 
12 δισεκατομμύρια ITL 8,0 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομηχανικών πρωτοβουλιών προηγμένης τεχνολογίας, στην κεντρική 
και βόρεια χώρα 
- IMI 
102,5 δισεκατομμύρια ITL 
- BNL 
31,5 δισεκατομμύρια ITL 

67,7 

20.7 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (740,3 εκατομμύρια ολλανδικά φιορίνια — NLG) 317,1 

Ατομικά δάνεια (228,3) 

Αγορά οκτώ αεροσκαφών Boeing 747-400 για δρομολόγηση στις διεθνείς γραμμές — Konlnküjke  
Luchtvaart Maatschappij N.V. 
248,8 εκατομμύρια NLG 106,4 

Αγορά ενός Boeing 747-200 και δύο Boeing 767-300 για δρομολόγηση στις ενδοκοινοτικές και διε
θνείς γραμμές τσάρτερ — Martinair Holland N.V. 
154,1 εκατομμύρια NLG 66,1 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής πλαστικών υλών υψηλών επιδόσεων για τεχνικές χρήσεις, στο 
Χερλέεν (Λιμβούργο) — DSM Kunstoffen b.v. 
110 εκατομμύρια NLG 47,2 

Μονάδα παραγωγής συνθετικών ινών υψηλής αντοχής στο Χερλέεν και μονάδα παραγωγής πολυ
μερών στο Γκελέεν — High Performance Fibres b.v. 
20 εκατομμύρια NLG 8,6 
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Συνολικά δάνεια (88,β) 

Χρηματοδόπιση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπη
ρεσιών 
— Nationale Investeringsbank N.V. 
100 εκατομμύρια NLG 42,6 
— Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. 
50 εκατομμύρια NLG 21,3 
— Algemene Bank Nederiand N.V. 
57,4 εκατομμύρια NLG 25,0 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (130 596,5 εκατομμύρια εοηιούδα — PTE) 755,7 

Ατομικά δάνεια (875,1) 

Ανθρακικός σταθμός στο Γινες — Electricldade de Portugal, EP 
3 4^ εκατομμύρια PTE 19,9 

Αποκατάσταση και ενίσχυση του υδροηλεκτρικού σταθμού της Πρακάνα (Αισσαβώνα και Κολάδα του 
Τάγου) — Eiectrlcidade de Portugal, EP 
6 (HX) εκατομμύρια PTE 35,0 

Υδροηλεκτρικός σταθμός του Άλυτο Λιυτόζο (βόρεια χώρα) — Eiectrlcidade de Portugal. EP 
21 888 εκατομμύρια PTE 127.6 

Ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος — Eiectrlcidade de Portugal, 
EP 
11 457 εκατομμύρια PTE 66,8 

Ενίσχυση και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου (στον άξονα Λισσαβώνο-Πορτό και στις 
γραμμές προς τα ισπανικά σύνορα μέσω ΒΛάρ Φορμόζο, καθώς και στις γραμμές των προαστείων της 
Λισσαβώνας και του Πορτό). και αντικατάσταση απαξιωμένου τροχαίου υλικού — Πορτογαλικό 
Δημόσιο ^ Gamlnhos-de-Ferro Portugueses, EP 
6 000 εκατομμύρια PTE 34,3 

Κατασκευή ενός τμήματος μήκους 45 χλμ., μεταξύ Σίμα και Τόρρες Νόβας, του αυτοκινητοδρόμου ΑΙ 
Λισσαβώνας-Κοΐμπρα, και ενός τμήματος μήκους 17 χλμ., μεταξύ Λισσαβώνας και Κασκάις, του αυτοκι
νητοδρόμου Α5 
— BRISA, Auto-Estradas de Portugal, Sari 
9 000 εκατομμύρια PTE 52.5 

Τμήματα αυτοκινητόδρομων στην περιφέρεια του Πορτό; τμήματα μεταξύ Πορτό-Μάια (8,5 χλμ.) και 
μεταξύ Μάια-Φαμαλικάο-Κρουζ (27 χλμ.) του αυτοκινητόδρομου A3 και τμήμα μεταξύ Άγουας Σάντας-
Κάμπο (12 χλμ.) του A4 — BRISA, Auto-Estradas de Portugal, Sari, μέσω του Πορτογαλικού 
Δημοσίου 
5 504 εκατομμύρια PTE 31,8 

Έργα αναβάθμισης του εθνικού οδικού δικτύου — Πορτογαλικό Δημόσιο — Junta Autònoma de  
Estradas 
1 940 εκατομμύρια PTE 11,1 

Αγορά τριών αεροσκαφών ATP, για τη βελτίωση των επικοινωνιών μεταξύ των νήσων του αρχιπελά
γους των Αζορών, και έργα βελτίωσης των αερολιμενικών εγκαταστάσεων — Serviço Açoreano de  
Transportes Aéreos, EP 
3 350 εκατομμύρια PTE 19,3 

Οδικές και τουριστικές υποδομές, επέκταση του διαδρόμου απογείωσης-προσγείωσης και των εγκατα
στάσεων του αερολιμένα της νήσου Φλόρες και μικρά λιμενικά έργα υποδομής — Αυτόνομη περιφέ

ρεια Αζορών 
6 000 εκατομμύρια PTE 34,4 
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Ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου 

— Telefones de Lisboa e Porto, EP 
3 000 εκατομμύρια PTE 

— Corretos e Telecommunicaçôes de Portugal, EP 
2 750 εκατομμύρια PTE 

17,7 

16,0 

Μονάδα παραγωγής ινοπλακών μέσης -πυκνότητας και μεταφορά, εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκα
ταστάσεων παραγωγής διαποτισμένου χάρτου και μοριοπλακών, στην κεντρική χώρα 

— Socledade de Madeiras Industrializadas e Transformadas S.A. (SOMIT) 
1 000 εκατομμύρια PTE 
— Sociedade de Iniciativa e Aproveitamentos Florestais S.A. (SIAF) 
4 000 εκατομμύρια PTE 

5.8 

23.1 

Επέκταση μιας μονάδας παραγωγής πινακίδων και πλακιδίων από φελλό — industria de Pavl- 
mentos e Decoraçâo S.A. 
1 000 εκατομμύρια PTE 5,7 

Εκσυγχρονισμός τριών ζυθοποιείων και μιας μονάδας παραγωγής μη οινοττνευματωδών ποτών —  
Uniâo Cervejeira S.A. 
1 500 εκατομμύρια PTE 8,7 

Ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας μιας μονάδας παραγωγής ανεπίχριστου λευκού χάρτη στη 
Σετούμπαλ {Λισσαβώνα και Κοιλάδα του Τάγου) — Papéis Inapa S.A. 
4 000 εκατομμύρια PTE 23,3 

Μονάδα παραγωγής ανεπίχριστου χάρτη στην κεντρική χώρα και φυτείες ευκαλύπτων — Socledade  
Portuguese de Celulose S.A. (SOPORCEL) 
5 281 εκατομμύρια PTE 30,0 

Κατασκευή 23 ξενοδοχείων πάνω σε οδικούς άξονες — Portis-Hotéis Portugueses S.A. 
2 100 εκατομμύρια PTE 12,0 

Συνολικά δάνεια (180,6) 

Χρηματοδότηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των υπη
ρεσιών (κυρίως με την τεχνική της χρηματοδοτικής μίσθωσης) 
— Socledade FInanceIra de Locaçâo, S.A. 
1 000 εκατομμύρια PTE 5,8 
— Lusoleaslng-Socledade de Locaçâo Financelra Mobiliarla, S.A. 
2 000 εκατομμύρια PTE 11,7 
— Caixa Gérai de Depósitos 
5 151 εκατομμύρια PTE ' 30,0 
— Banco Português de Investimento 
5 600 εκατομμύρια PTE 32,3 
— Euroleaslng-Socledade Portuguese de Locaçâo 
1 000 εκατομμύρια PTE 5,8 
— Banco de Fomento Nacional 
5 116.5 εκατομμύρια PTE 29,3 
— Banco Português do Atlàntico, E.P. 
1 500 εκατομμύρια PTE 8,6 
— Banco Tot ta & Açores, S.A. 
1 500 εκατομμύρια PTE 8,6 
— Πορτογαλικό Δημόσιο 
7 000 εκατομμύρια PTE 40,0 
— Banco Espirilo Santo e Comerclal de Lisboa 
1 500 εκατομμύρια PTE 8,6 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1 084,4 εκατομμύρια στερλίνες — GBP) 1 622,8 

Ατομικά δάνεια (1494.0) 

Ανθρακικός σταθμός συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στο Σλάου (νοτιοανατολική 
χώρα) — Slough Trading Estate Limited 
15 εκατομμύρια GBP 22,0 
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Αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου του Βόρειου Ράβενσπουρν, στα ανοιχτά των ακτών του 
Χάμπερσάιντ 
— Renown Energy Ltd μέσω της Renown Petroleum Ltd 
15 εκατομμύρια GBP 
— Entreprise Oll pic μέσω της Entreprise Petroleum Ltd 
80 εκατομμύρια GBP 

23,1 

117,1 

Αξιοποίηση του ενδοχώριου κοιτάσματος πετρελαίου του Γουίτς Φαρμ, στη νοποδυτική χώρα — Kelt  
Wytch Farm Finance pic μέσω της Kelt Energy pic 
33,6 εκατομμύρια GBP 49,4 

Σήραγγα κάτω οπό τη Μάγχη — Eurotunnel Finance Limited 
75 εκατομμύρια GBP 115,4 

Επέκταση ενός τερματικού σταθμού για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στο λιμένα του 
Φέλιξστόου (ανατολική Ανγκλια) — Felixstowe Dock and Railway Company  
25 εκατομμύρια GBP 36,7 

Δεύτερος τερματικός σταθμός επιβατών στον διεθνή αερολιμένα Λονδίνου-Στάνστεντ — ΒΑΑ pic  
100 εκατομμύρια GBP 153,6 

Έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων και υποθαλάσσιος αγο)γός απορροής σπς κομητείες 
Άβον, Ντόρσετ και Σόμερι^τ, καθώς και έργα βελτίωσης της παροχής πόσιμου νερού — Wessex  
Water Services Limited  
38 εκατομμύρια GBP 55,8 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και αποχετευπκά έργα στο Ουέσεξ — Wessex Water Ser 
vices Limited  
25 εκατομμύρια GBP 36,7 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και έργα συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων στα ανατο
λικά και δυτικά Μίντλαντς — Severn Trent Water Limited  
100 εκατομμύρια GBP 146,9 

Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων στο Χάμπερσάιντ, την ανατολική 
Ανγκ^α, τα ανατολικά Μίντλαντς και τη νοποανατολική Αγγλία — Anglian Water Services Limited  
15 εκατομμύρια GBP 22,0 

Βελτίωση της παροχής πόσιμου νερού και αποχετευπκά έργα στη λεκάνη του Τάμεση — Thames  
Water Utilities Limited  
75 εκατομμύρια GBP 110,2 

Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων σπς περιοχές του Γιορκ, του Μπρσν-
τφορντ και του Σέφηλντ — Yorkshire Water Services Ltd  
41 εκατο^ιύρια GBP 60,2 

Κατασκευή μιας δημοπκής μονάδας ανακύκλησης των αποβλήτων και παραγωγής δισκίων καύσης, 
στο Χάστιγκς — East Sussex Entreprises Ltd 
0,5 εκατομμύρια GBP 0,8 

Κέντρο εκθέσεων και συνεδρίων, ξενοδοχείο και κτίριο γραφείων, κοντά στην παλιά συνοικία της προ
κυμαίας του Κάρντιφ — Brent Walker pic  
12 εκατομμύρια GBP 18,4 

Επαναξιοποίηση της βιομηχανικής ζώνης του Γουάιτ Κρος, κοντά στο κέντρο του Λάνκαστερ — Lanka- 
shire Entreprises Limited  
5 εκατομμύρια GBP 7.3 

Χώροι αποθήκευσης κατεργασμένων και ημικατεργασμένων προϊόντων από χάλυβα — Hall and Pic 
kles Ltd 
5.7 εκατομμύρια GBP 8.8 

Μονάδα παραγωγής επίπλων από ξύλο κοντά στο Νιουκάστλ — Stag Furniture Holdings pic  
1,9 εκατομμύρια GBP 2.9 
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Μονάδα παραγωγής επίπλων από ξύλο πευκης στην Ουαλλία — ISE England Ltd  
0,8 εκατομμύρια GBP 1.1 

Μονάδα παραγωγής κλινοσκεπασμάτων στη βορειοδυτική χώρα — Siumberland Holdings Ltd  
3,5 εκατομμύρια GBP 5,1 

Επέκταση και εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής υάλου με τη μέθοδο της επίπλευσης στο 
Μέρσεύσάιντ — Pilklngton Glass Ltd  
40 εκατομμύρια GBP 58,8 

Ενίσχυση του δυναμικού μιας μονάδας παραγωγής εξαρτημάτων αυτοκινήτων στα Δυτικά Μίντλαντς —  
Stadco Ltd  
3 εκατομμύρια GBP 4.3 

Σχεδιασμός και κατασκευή των πτερύγων του αεροσκάφους Airbus Α-320 σε διάφορα εργοστάσια της 
Αγγλίας — British Aerospace pic 
100 εκατομμύρια GBP 154,2 

Εκσυγχρονισμός μιας μονάδας παραγωγής προϊόντων από άμυλο και γλυκόζη εξαγόμενα από αραβό
σιτο, στο Τράφορντ Παρκ — Cerestar UK Limited μέσω της Lloyds Leasing  
5.5 εκατομμύρια GBP 8.1 

Σοκολατοποιία στο Μάντσεστερ και επέκταση δύο μονάδων παραγωγής "σνακς" στο Νότιο Χάμπερ-
σάϊντ ~ United Biscuits (holdings) pic  
10 εκατομμύρια GBP 14,7 

Μονάδα παραγωγής μη οινοττνευμστωδών ποτών στο Γιόρκσάιρ και εκσυγχρονισμός έξι ζαχαροπλα-
σπκών μονάδων — Cadbury Schwappes pic  
50 εκατομμύρια GBP 73.4 

Επέκταση μιας ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής δημοσιογραφικού χάρτου στην Ουαλλία —  
Shotton Paper Company pic 
20 εκατομμύρια GBP 29.4 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ελαφρού επιχρισμένου χάρτου στη Σκωτία — Caledonian  
Paper pic μέσω της Lloyds International Leasing Ltd  
20 εκατομμύρια GBP 76,8 

Εγκατάσταση μιας μονάδας πολυμερισμού σε ένα εργοστάσιο παραγωγής πολυστυρενιου στο Κάρριν-
γκτον (Μάντσεστερ) — Huntsman Chemical Company Ltd  
50 εκατομμύρια GBP 3.1 

Μονάδα παραγωγής βιοϊατρικών προϊόντων (μεμβράνες, διάφορα φίλτρα) στη νοτιοδυτική χώρα —  
Pall Europe Corporate Services Ltd 
6,5 εκατομμύρια GBP 9.6 

Ξενοδοχείο στο Σόλιχαλ (Δυτικά Μίντλαντς) — Fownes Hotels pic  
5 εκατομμύρια GBP 7.7 

Ξενοδοχεία στο Μπρίτζχάους (Γιορκσάιρ και Χσμπερσάϊντ) και στο Μάντσεστερ — Trusthouse Forte  
(UK) Ltd 
3,8 εκατομμύρια GBP 5,8 

Επέκταση ενός ξενοδοχείου στη Βόρεια Ιρλανδία — Burrendale Hotel Ltd  
1,0 εκατομμύριο GBP 1.5 

Κατασκευή εκατό περίπου μικρών ξενοδοχειακών μονάδων, χώρων στάθμευσης και εσπατορίων κατά 
μήκος δρόμων και αυτοκινητόδρομων της χώρας — Trusthouse Forte (UK) Ltd  
7 εκατομμύρια GBP 10,8 

Ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στο Νιουκάστλ — Slaley Hall Golf and Country Club Ltd  
3 εκατομμύρια GBP 4.6 
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Περιφερειακό κέντρο αποθήκευσης και διακίνησης ειδών διατροφής κοντά στη Γλασκώβη — Argyll  
Group pic  
25 εκατομμύρια GBP 

Δημιουργία ενός κέντρου πληροφορικής στο Μάντσεστερ — National Computing Centre Ltd  
0,7 εκατομμύρια GBP 

Συνολικά δάνεια 

ΛΟΙΠΕΣ (ή 

Υποθαλάσσιο καλώδιο τηλεπικοινωνιών που συνδέει την Ευρώπη (μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου) με 
πς Ηνωμένες Πολιτείες και την Καραϊβική — Cable and Wireless pic 

36,7 

1.1 

(128.8) 

Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επενδυπκών πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται σε ένα από τους 
εξής στόχους : εξοικονόμηση ενέργειας, ανάπτυξη των μικρομεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων, 
προηγμένη τεχνολογία 
— Barclays Bank pic 
70 εκατομμύρια GBP 105,7 
— 31 G roup pic 
15 εκατομμύρια GBP 23,1 

165,5 

Προμήθεια και θέση σε τροχιά μιας νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων υψηλής χωρητικότητας 
για ψηφιακή μεταβίβαση δεδομένων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών — EUTELSAT (Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών μέσω Δορυφόρων) 75,0 

90,5 

Β. Δάνεια που χορηγήθηκαν από τους πόρους του ΝΚΜ κ ατά το 1989 

Το ουνολικό ύψος των συμβάσεων χορήγησης δανείων από τους πόρους του ΝΚΜ, που υπογράφηκαν από κοινού 
από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την Τράπεζα για επενδυτικά προγράμματα στο εσωτερικό της 
Κοινότητας, ανήλθε σε 78,3 εκατομμύρια. Οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από την Τράπεζα με εντολή, εξ ονό
ματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και καταχωρούνται στο Ειδικό Τμήμα, 
εκτός ισολογισμού. 

Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων MME, εκτός από ένα, το οποίο χορηγήθηκε για την 
επίτευξη ενεργειακών στόχων (*). 

Συνολικά δάνεια 

σε εκα τομ. ECU ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
(20 εκατομμύρια στερλίνες — G BP) 29,4 

ΙΤΑΛΙΑ — Barclays Bank pic 
(70 δισεκατομμύρια ιταλικές λιρέτες — ITL) 45.7 20 εκατομμύρια GBP 29.4 

— EFIBANCA 
10 δισεκατομμύρια ITL 6,5 Ατομικό δάνειο (') 

— Mediocredito Lombardo ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
20 δισεκατομμύρια ITL  
— IMI 

13,1 (7,5 εκατομμύρια ολλανδικά φιορίνια — NLG) 3.2 

30 δισεκατομμύρια ITL 19,6 Τέσσερα αιολικά πάρκα στην επαρχία Ζηλανδίας — 
— Banco di Sicilia Triodos Windparken Nederland C.V. 
10 δισεκατομμύρια ITL 6,5 7,5 εκατομμύρια GBP 3.2 

(ή Παρεμβάσεις εξομοιούμενες με χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότ ητας 
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KaTccXoyoç των χορηγήσεων έξω από την Κοινότητα 

Α. Δάνεια που χορηγήθηκαν από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας κατά το 1989 

Το συνολικό ύψος των δανείων από τους ιδίους πόρους της Τράπεζας για επενδυτικά προγράμματα έξω από την 

Κοινότητα ανήλθε σε 485,9 εκατομμύρια, από τα οποία τα 330,8 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν στις μεσογειακές χώρες 

και τα 155,1 εκατομμύρια στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και στις Υπερπόντιες Χώρες και 

Εδάφη. Οι πράξεις αυτές καταχωρούνται στον ισολογισμό της Τράπεζας. 

Εκτός από εκείνα που αφορούσαν τη Γιουγκοσλαβία, την Αλγερία, το Μαρόκο και το Ισραήλ, τα υπόλοιπα δάνεια 

χορηγήθηκαν με επιδότηση επιτοκίου από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας. 

Μεσογειακές χώρες ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 

σε εκατομ. Ecu 

ΑΛΓΕΡΙΑ 
Άρδευση 20 000 εκταρίων στο δυτικό τμήμα της 
πεδιάδας της Μιτιτζά 

Αλγερινό Δημόσιο μέσω της Banque Algérienne de 
développement 50,0 

Επέκταση και βελτίωση του αποχετευτικού δικτύου 
της ευρύτερης περιφέρειας Αλγερίου 

Αλγερινό Δημόσιο μέσω της Banque Algérienne de 
développement 23.0 

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της κύριας γραμμής 
του υπεργιουγκοσλαβικού σιδηρόδρομου 

Οργανισμοί σιδηροδρομικών μεταφορών των 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών της Σλοβενίας, Κροα
τίας, Σερβίας, Μακεδονίας και της αυτόνομης 
επαρχίας της Βοϊβοδίνης 58,0 

ΙΣΡΑΗΛ 
Συνολικό δάνειο στην Industrial Development Bank  
of Israël για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων βιομη
χανικών πρωτοβουλιών 23,0 

ΜΑΡΟΚΟ 
Επέκταση του δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος 
σε αγροτικές περιοχές 

Μαροκινό Δημόσιο 

ΤΥΝΗΣΙΑ 

30,0 

Συνολικό δάνειο στην Banque Nationale de Déve 
loppement du Tourisme για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων του ξενοδοχειακού τομέα 17,0 

Κράτη ΑΚΕ — Αφρική 

ΝΙΓΗΡΙΑ 
σε εκατομ. ECU 

Πρώτη φάση του προγράμματος ανάπτυξης της καλ
λιέργειας ελαιοφοινίκων 

Δημόσιο για την Nigerian Agricultural and Coope
rative Bank 43.0 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1130 MW, ο 
οποίος λειτουργεί με φυσικό αέριο, στην Κάτω 
Αίγυπτο 

Egyptian Electricity Authority 45,0 
Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής 
τάσης στην ευρύτερη περιφέρεια Καΐρου 

Αιγυππακή Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 22,3 

Άρδευση 21 000 εκταρίων στην Κάτω Αίγυπτο, στα 
δυτικά του δέλτα του Νείλου 

Αιγυππακό Δημόσιο (Υπουργείο Γεωργίας και 
Εγγείων Βελπώσεων) 35,0 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ακτινωτών επι-
σώτρων για βαρέα οχήματα και λεωφορεία, κοντά 
στην Αλεξάνδρεια 

Alexandria Tyre Company μέσω της Bank of Cairo 25,0 

ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ 
Αποκατάσταση και ενίσχυση του τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου 

Δημόσιο για την Post and Telecommunications 
Corporation 18,0 

Κατασκευή μιας ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής 
χάρτου στην Καντόμα 

Δημόσιο για την Art Corporation Ltd 12,0 

ΚΕΝΥΑ 

Βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και ενίσχυση των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων του Ναϊ
ρόμπι 

Δημόσιο για την Nairobi City Commission 17,0 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 
Συνολικό δάνειο στην Cities and Villages Develop 
ment Bank μέσω του Ιορδανικού Δημοσίου, για τη 
χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των 
υτπιρεσιών και έργων υποδομής της τοπικής αυτοδι
οίκησης 2,5 

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 

Αποκατάσταση ενός βιομηχανικού σφαγείου βοειδών 
στη Ματσάφα, νοτιοανατολικά της Μπαμπάνε 

Swaziland Meat Industries Ltd 1.0 
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Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων επιφανείας 6000  
τ.μ. στη βιομηχανική ζώνη της Ματσάφα 

Swaziland industrial Dev elopment Company Ltd 

Κλωστουργείο για νήματα από βαμβάκι και βαμβάκι 

με πολυεστέρα, στη Ματσάφα 

Splntex Sw aziland Ltd 

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 

Συνολικό δάνειο στην Banque de Développement  
des Seychelles, για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επιχειρήσεων με μακροπρόθεσμα δάνεια 1,5 

Κράτη Α ΚΕ — Καραϊβική 

1,0 

4,0 

σε ε κατομ. ECU 
ΙΑΜΑΙΚΗ 
Επέκταση του τερμαπκού σταθμού για εμπορευματο-
κιβώπα του λιμένα του Κίγκστον 

Port Au thority o f Jam aica 16,0 

Κράτη Α ΚΕ — Ειρηνικός 
σε ε κατομ. ECU 

ΦΙΤΖΙ 

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των εγκαταστάσεων 
υποδοχής του λιμένα της Λωτόκα, στη νήσο Βίτι-
Λέβου 
Port Au thority o f Fidji 6.0 

Ενίσχυση και επέκταση του δικτύου εσωτερικών τηλε

πικοινωνιών 

Δημόσιο — Οργανισμός Ταχυδρομείων και Τηλετη-
κοινωνιών 7,0 

Συνολικό δάνειο στην Fidgl Development Bank, για 
τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους 
τομείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχανίας, της 

αλιείας και του τουρισμού 6,0 

ΤΟΝΓΚΑ 

Συνολικό δάνειο στην Tonga Development Bank, 
για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στους τομείς της βιομηχανίας, της αγροτοβιομηχα-
νίας, του τουρισμού και των μεταφορών 2,0 

ΥΧΕ 
TPiNiNTANT KAi ΤΟΜΠΑΓΚΟ 

Συνολικό δάνειο στην Trinidad and Tobago Deve 
lopment Finance Company, για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομη
χανίας, της αγροτοβιομηχανίας και του τουρισμού 12,0 

σε ε κατομ. ECU 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 

Βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων για κρουαζιε
ρόπλοια και εμπορικά πλοία σης νήσους Βίρτζιν 
Γκόρντα και Τορτόλα 

Δημόσιο για την Port Authority 3.0 

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 

Συνολικό δάνειο στο Δημόσιο για την Barbados  
Development Bank, για τη χρηματοδότηση μικρομε
σαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, 
της αγροτοβιομηχανίας, του τουρισμού και της αλιείας 3,0 

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 
Συνολικό δάνειο στην Ontwikkellngsbank van de  
Nederlandse Antillen N.V., για τη χρηματοδότηση 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομη
χανίας, της αγροτοβιομηχανίσς και του τουρισμού 2,6 

Β. Χορηγήσεις από πόρους προϋπολογισμού κατά το 1989 
Οι χορηγήσεις ττου πραγματοποίησε η Τράπεζα το 1989 από πόρους προϋπολογισμού της Κοινότητας ή των κρατών 

μελών ανήλθαν σε συνολικό ύψος 126 εκατομμυρίων, από τα οποία 12 εκατομμύρια κατευθύνθηκαν σης μεσογειακές 

χώρες και 114 εκατομμύρια στα κράτη ΑΚΕ και τις ΥΧΕ. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές χορηγούνται από την Τράπεζα με 

εντολή, εξ ονόματος, για λογαριασμό και με κίνδυνο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και καταχωρούνται 

εκτός ισολογισμού, στο Ειδικό Τμήμα. 

Μεσογειακές χώρες 

ΜΑΡΟΚΟ 
σε ε κατομ. ECU 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μετοχικών 

επενδύσεων 

Μαροκινό Δημόσιο 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

9,0 

Κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής ακτινωτών επι-
σώτρων για βαρέα οχήματα και λεωφορεία, κοντά 

στην Αλεξάνδρεια 

Δάνειο υπό αίρεση για λήψη συμμετοχής από την  
Export Development Bank of Egypt στην Alexan
dria Tyre Company 3.0 

Κράτη Α ΚΕ — Αφρική 

ΓΚΑΝΑ 
σε ε κατομ. ECU 

Αποκατάσταση χρυσωρυχείων στη δυηκή χώρα 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για την State Gold 
Mining Corporation 

POYANTA 

13,0 

Ενίσχυση του δικτύου εσωτερικών και διεθνών τηλεπι
κοινωνιών 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 8.0 
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Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μελετών σκο
πιμότητας και τη λήψη συμμετοχών στο κεφάλαιο 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομη
χανίας. της αγροτοβιομηχανίας, των ορυχείων και του 
τουρισμού 

Δάνειο υπό αίρεση στην Banque Rwandaise de 
Développement 

ΓΟΥΙΝΕΑ 

4.0 

Ενίσχυση του δικτύου διανομής πόσιμου νερού στο 
Κόνακρυ 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για την Société  
Nationale des Eaux de Guinée 6.0 

ΚΕΝΤΡΑΦΡΙΚΗ 
Αποκατάσταση, ενίσχυση και επέκταση του δικτύου 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος του Μπανγκούι 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για την Société  
d'Energie Centrafricaine 10,0 

ΤΣΑΝΤ 
Αποκατάσταση του δικτύου παροχής και διανομής 
νερού στην Ν'Τζαμενα 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για την Société 
Tchadienne d'Eau et d'Electricité 6,0 

ΤΟΓΚΟ 

Ενίσχυση των τηλεφωνικών δικτύων του Λομέ και της 
Κάρα 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για το Office des 
Postes et Télécommunications du Togo 9,3 

ΓΟΥΙΝΕΑ ΜΠΙΣΑΟΥ 
Ενίσχυση του βιομηχανικού αλιευτικού δυναμικού 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 3,5 

ΛΕΣΟΤΟ 
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 
Εκκοκκιστήριο βάμβακος σης όχθες της λίμνης 
Βικτώρια 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για τις: 

— Nyanza Cooperative Union Ltd 
— Tanzania Investment Bank 

MHENiN 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για το Office du  
Thé du Burundi 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μελετών σκο
πιμότητας και τη λήψη συμμετοχών στο κεφάλαιο 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομη
χανίας, της αγροτοβιομηχανίας, της αλιείας, των ορυ
χείων, του τουρισμού και των μεταφορών 

Δάνειο υπό αίρεση στην Banque Nationale de 
Développement Economique 

8.0 

Ενίσχυση του τηλεφωνικού δικτύου του Κοτονού και 
των διεθνών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για το Office des 
Postes et Télécommunications du Benin 7,0 

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 
Επέκταση και εκσυγχρονισμός τεσσάρων μονάδων 
επεξεργασίας φύλλων τσαγιού 

2,5 

Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων επιφάνειας 16 000  
τ.μ. στην πόλη Μαπουτσόε 

Δάνειο υπό αίρεση στην Lesotho National Deve
lopment CoφOΓatlon 3,0 

ΣΟΜΑΛΙΑ 
Αποκατάσταση ενός ελαιουργείου κοντά στο Μογκα-
ντίσιο, για την παραγωγή μη εξευγενισμένου σησομέ-
λαιου 

Δάνειο υπό αίρεση στην Coentreprise μέσω του 
Δημοιήου 0,1 

Δάνειο υπό αίρεση στην Société internationale de  
Plantations et de Financements — Société 
Européenne 0,3 

Δάνειο υπό αίρεση στην SOMAGRIND Ltd 2,0 

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 
Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μελετών σκο
πιμότητας και τη λήψη συμμετοχών στο κεφάλαιο 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Δάνειο υπό αίρεση στην Banque de Développé-
ment des Seychelles 1,5 

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ 
ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ 
Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση μιας μονάδας παρα
γωγής ελαίου και παρότγωγων προϊόντων από κόκ
κους βάμβακος 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για την Société des  
Huiles et Savons 6,0 

Μελέτη σχεπκά με την εγκατάσταση μιας γραμμής 
ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ Μπόμπο Ντιουλάσο και 
Μπανφόρα 

Δάνειο υπό αίρεση στην Société Nationale d'Elec
tricité 0.3 

Αποκατάσταση ενός βιομηχανικού σφαγείου βοειδών 
στην Ματσάφα, νοτιοανατολικά της Μπαμπάν 

Δάνειο υπό αίρεση στην Swaziland Industrial Com
pany Ltd, για την Swaziland Meat industries 1,0 

ΤΖΙΜΠΟΥΠ 
Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μελετών 

Δάνειο υπό αίρεση στην Caisse de Développement 
de Djibouti 0,2 
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KENYA ΓΡΕΝΑΔΑ 
Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την αναδιοργάνωση 
της Kenya Meat Commission 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 

Κράτη ΑΚΕ — Καραϊβική 

ΓΟΥΙΑΝΑ 

0.2 

σε εκατομ. ECU 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της βιομη
χανίας. της αγροτοβιομηχανίας. των δασών και της 
αλιείας 

Δάνειο υπό αίρεση στην Gyana Co-operative Agri
cultural and industrial Development Bank 4.0 

ΣΟΥΡΙΝΑΜ 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στους τομείς της αγροτοβιομηχανίσς, 
της βιομηχανίας και του τουρισμού 

Δάνειο υπό αίρεση στην Nationale Ontwlkkellngs-
bank N.V. 3.0 

TPININTANT KAI ΤΟΜΠΑΓΚΟ 

Συνολικό δάνειο για τη λήψη συμμετοχών στο κεφά
λαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων του βιομηχανικού, 
αγροτοβιομηχανικού και τουριστικού τομέα 

Δάνειο υπό αίρεση στην Trinidad and Tobago 
Development Finance Company (TTDFC) 2.5, 

Αμεση λήψη συμμετοχής στο κεφάλαιο της TTDFC 0.4 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 
βιομηχανικών, αγροτοβιομηχανικών και τουριστικών 
επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, της 
αγροτοβιομηχανίας και του τουρισμού 

Δάνειο υπό αίρεση στην Grenada Development 
Bank 1,0 

Κράτη ΑΚΕ — Ειρηνικός 

σε εκατομ. ECU 

ΤΟΝΓΚΑ 
Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο για την αύξηση της 
συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Tonga Develop 
ment Bank 0.3 

ΥΧΕ 

ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ 
σε εκατομ. ECU 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μελετών σκο
πιμότητας και λήψεων συμμετοχών στο κεφάλαιο 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Δάνειο υπό αίρεση στην Bank Calédonienne 
d'Investissement 3.0 

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ KAI ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ 

Εγκατάσταση ενός ραντάρ ελέγχου για τη βελτίωση 
της ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας σης 
Αντίλλες 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 1,5 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 
Συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της Develop 
ment Bank of the Virgin Islands 

Δάνειο υπό αίρεση στο Δημόσιο 1.0 

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 

Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση της λήψης 
συμμετοχών στο κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρή
σεων 

Δάνειο υπό αίρεση στην Barbados Development 
Bank 1.0 

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 
Συνολικό δάνειο για τη χρηματοδότηση μετοχικών 
επενδύσεων 

Δάνειο υπό αίρεση στην Ontwikkellngsbank van de 
Nederlandse Antillen N.V. 0.4 
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Πίνακας A: Ύψος των συμβάσεων που υπογράφηκαν από το 1959 έως το 1989 
(oc εκατομ-Εου) 

Στο εσωτερικό της Κοινότητας Έξω από την Κοινότητα 

Δάνεια από ιδίους Δάνεια με εντολή και Δάνεια από πόρους Δάνεια οπό ιδίους Πράξεις από πόρους 
Έτη Σύνολο πόρους εγγυήσεις του ΝΚΜ πόρους προϋπολογισμού 

1959-1972 2 836,7 2 340,1 110,1 155,7 230,8 
1973-1980 14 340,6 11739,1 132,4 474,7 1381,5 613,0 
1981 3 531,4 2 523,8 539,9 377,9 89,8 
1982 4 683.5 3 446,0 — 791,1 405,2 41,2 
1983 5 921, 8 4 145,9 97,6 1199,6 426,0 52,7 
1984 6 885,9 5 007.0 — 1181,8 610,7 86,4 
1985 7181,5 5 640,7 — 883,7 581,3 75,9 
1986 7 516,9 6 677.3 — 393,0 356,5 90,1 
1987 7 778,0 6 965,1 — 425,2 184,4 203,3 
1988 10 085.6 8 843,9 185,0 356,5 520,1 180,1 
1989 12 246.1 11555,9 — 78,3 485,9 126,0 

Σύνολο 83 008,0 68884,7 525,0 6 323,8 5485,1 1789,4 

Πίνακας Β: Ύψος των συμβάσεων που υπογράφηκαν από το 1985 έως το 1989 και από το 1959 έως το 1989 
Κατανομή κατά προέλευση πόρων και θέση επενδυτικού σχεδίου 

(σε εχοτομ. Ecu] 

1985—1^ 195θ-1989 
Από ιδίους Από άλλους Από ιδίους Από άλλους 

Σύνολο τιδρους πόρους Σύνολο πόρους πόρους 

Κράτη μέλη 42 004,7 39 868,0 2136,7 75733,5 69409,9 6323,6 

Βέλγιο 263,8 263,8 — 925.1 925,1 — 
Δανία 1945,8 1754,1 191,6 3 352,3 2 818,7 533,5 
Γερμανία 2 269,2 2 269,2 — 3 477.5 3 477,5 — 
EUàç 1299,4 1 272,8 26,6 2 696,0 2 389,9 306,1 
Ισπανία 3655,1 3 472,0 183,1 3655.1 3 472,0 183,1 
Γαλλία 5 626,6 5027.0 599,6 10747,5 9 497,5 1 250,0 
Ιρλανδία 956,8 881,0 75,8 3 243,4 2 819,4 424,0 
Ιταλία 16208,9 15384.1 824,8 31 732,5 28 624,5 3 108,0 
Λουξεμβούργο 19,8 19,8 — 45,2 45,2 — 
Κάτω Χώρες 765,4 762,2 3,2 870,6 867,4 3.2 
Πορτογαλία 1 896,3 1856,4 39,8 1 896,3 1 856,4 39,8 
Ηνωμένο Βασίλειο 6 463,6 6271,4 192,2 12 234,4 11 758,6 475,8 
Λοιπές 634,2 634,2 — 857,7 857,7 — 
Μεσογειακές χώρες 1444,4 1368,7 75.7 4 471,5 3738,0 733,5 

Κράτη ΑΚΕ-ΥΧΕ 1 359,2 759,5 599,7 2 803,0 1 747,3 1055,8 

Σύνολο 44 808,3 41 996,2 2812,1 83 008,0 74 895,1 8112,9 

Τα δάνεια ττου χορηγήθηκαν στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι το τέλος 1985 και εκείνα που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα μέχρι το τέλος 1980 καταχωρούνται στην κατηγορία 
των χορηγήσεων έξω από την Κοινότητα. 

Από την Ευρώπη των Έξι στην Ευρώ-πη των Δώδεκα 
(μέσο ετήσιο ύψος χορηγήσεων) 

ΕΥΡθ 
1958 - 1972  

175 εκατομμύρια 

ΕΥΡ9  
1973 - 1980 

1544 εκατομμύρια 

ΕΥΡ10 
1981 - 1985  

5091 εκατομμύρια 

ΕΥΡ12 
1986- 1989  

9 33 εκατομμύρια 

. I • Βέλ. ΕΥΡ6 Δαν. Kf ΕΥΡ9 I ΕΥΡ10 

Γαλ. Κ.Χώρ. Ην.Β. • Ελ. im Ισπ. 
Γερ. I • I Λουξ. • Ιρλ. m 
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Πίνακας Γ ; Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας αττό το 1985 έως το 1989 (ατομικά δάνεια και πιστώ
σεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά χώρα και στόχο 
(σε εκατομ. Ecu) 

Περιφερειακή 
ανάτττυξη {') 

Υποδομές 
κοινοτικού 

ενδιαφέροντος 

Περιβάλλον 
και 

πλαίσιο ζωής 
Ενεργειακοί 

στόχοι 

Ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων 

και ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση 

Μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις εκτός 

περιοχών κινήτρων 

Βέλγιο 97,3 — 10,4 77.8 83,3 13,6 
Δανία 545,4 535,7 48,3 1 152.5 8.2 146,2 
Γερμανία 436,6 40,9 997,4 576,7 180,9 82,5 
Ελλάς 1243,4 80,4 342,6 447,7 — 23,3 
Ισπανία 2 349,4 1291,9 427,5 304,1 284,6 297,7 
Γαλλία 2 891,7 1 084,1 166,5 455,8 316,2 700,6 
Ιρλανδία 930,2 191,7 55,3 137,5 3,4 — 
Ιταλία 9747,5 1 039,2 2104,0 4 288,2 1666,5 1190,7 
Λουξεμβούργο __ 19,8 — — — 
Κάτω Χώρες 325,6 262.9 3.0 3.2 357,9 32.3 
Πορτογαλία 1663,2 55,9 29,0 444,1 222,0 35.1 
Ηνωμένο Βασίλειο 2 329,4 932,4 1 057,6 23^,6 294,1 51.1 
Λοιπές — 525,5 — 108,7 — 
Σύνολο 22560,2 6 060,4 5241,6 10388,9 3 417,1 2 573,0 

Επειδή ορισμένα ατομικά δάνεια ανταποκρίνονται σε περισσότερους του ενός στόχους, τα επιμέρους σύνολα δεν είναι αβροίσιμα. 
(·) από τα οποία 4143,9 εκατομμύρια αφορούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περιοχές κινήτρων (βλ. πίνακα I). 

Περιφερειακή ανάπτυξη: 

22560,1 εκατομμύ{ηα 
Ενεργειακοί στόχοι: 

10 388,9 εκατομμύρια 

Βι^ηχανία: 

10134 εκατοιμιύριο 

Κοινοτικές 
υποδομές: 

6060.4 εκατομμύρια 

Περιβάλλον και 
πλαίσιο ζωής: 

5241,6 εκατομμύριο 

Κ,τ. m πορ. F~] Ορβολογική χρήση 
υ—I της ενέργειας 

I [ Ανταγωνιστικότητα 
I—1 της βιομηχανίας, j I Χερσαίες μεταφορές 

Ηταλ Β Ελλ. ^1 Διαφοροποίηση 
των εισαγωγών 

ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση I I Εναέριες μεταφορές Ατμόσφαιρα 

• Ην,Β. Β Αξιοποίηση των 
εγχώριων πόρων Β MME εκτός περιοχών κινήτρων Ε] Λοιπές m Απόβλητα Η Λοιπές H MME στις περιοχές κινήτρων Τηλεπικοινωνίες Λοιπές 

•
Πολεοδομικά 
έργα 

Πίνακας Δ: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας από το 1985 έως το 1989 (ατομικά δάνεια και πιστώ
σεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά χώρα και τομέα 
(σε εκατομ.Εου) 

Τομέας 

Σύνολο 
Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις από 
συνολικά 

δάνεια 

Βιομηχανία 
Υπηρεσίες 

Γεωργία Ενέργεια Υποδομές 

Βέλγιο 199,1 171,4 27,7 111,0 77,8 10,4 
Δανία 1 925,0 1 724,5 200,5 180,6 1 117,9 826,5 
Γερμανία 1840,5 1 276,7 563,8 450,6 770,6 619,3 
Ελλάς 1 266,6 994,8 271,8 398,3 308,3 560.0 
Icmavia 3 313,8 2 489,8 823,9 1005,9 275,4 2 032,4 
Γαλλία 4 707,1 2 826,2 1 880,8 1 905,6 399,6 2401,9 
Ιρλανδία 960,2 935,4 24,9 76,0 227,0 657,2 
Ιταλία 16544,2 11 744,0 4 800,2 6783,9 4081,9 5 678,3 
Λουξεμβούργο 19,8 19,8 _ ~ — 19,8 
Κάτω Χώρες 700,2 633,5 66,7 427,6 3,2 269,3 
Πορτογαλία 1706,0 1 414,4 291,6 614,2 505,8 586,1 
Ηνωμένο Βασίλειο 6 207,7 6 074,3 133,5 1 007,4 2364,3 2 836,1 
Λοιπές 634,1 634,1 — — 108,7 525,4 

Σύνολο 40 024,4 30 939,0 9 085,4 12 961,2 10 240,5 16 822,7 



Πίνακας E: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας κατά το 1989 (ατομικά δάνεια και πιστώσεις από 
εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά τομέα 

Ατομικά 
δάνεια 

Πιστώσεις από 
συνολικά δάνειο 

Σύνολο ΕΤΕ + ΝΚΜ Σύνολο ETE ΝΚΜ 
σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκατομ. 

Ecu % Ecu Ecu Ecu Ecu 

Ενέργεια και υποδομές  7113,5 63,1 6 672,2 441,3 441,3 — 

Ενέργεια  1906,4 16,9 1 818,5 87,9 87,9 
Παραγωγή  922,5 8.2 905,2 17.3 17,3 — 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  313.3 2,8 312,3 1.0 1.0 — 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  220,1 2.0 204,8 15,3 15,3 — 
Γεωθερμική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας . . . . 3,2 3,2 — — — 
Σταθμοί παραγωγής θερμότητας  23,0 0,2 22,0 1.0 1.0 — 
Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων  307.7 2.7 307,7 — — , — 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων  55.2 0.5 55,2 — — — 
Μεταφορά, αποθήκευση, επανεπεξεργασία  250,5 2,2 247,2 3,3 3.3 — 
Ηλεκτρισμός  ιω.8 0.9 100,8 — — — 
Φυσικό αέριο και πετρέλαιο  113,9 1.0 110,7 3,3 3,3 — 
Πηρηνικά καύσιμα  35.7 0.3 35,7 — — — 
Διανομή  733,4 6,5 666,1 67,3 67,3 — 
Ηλεκτρισμός  429,2 3.8 422,2 7,0 7,0 — 
Φυσικό αέριο  280,9 2.5 225,5 55,4 55,4 — 
Θερμότητα  23,3 0.2 18,3 5,0 5,0 — 
Μεταφορές  2 507,5 22,3 2401,7 105,7 105,7 — 
Σιδηροδρομικές  606,8 5,4 605,9 1.0 1,0 — 
Οδικές  1015,4 9,0 924,3 91,1 91.1 — 
Θαλάσσιες  158,6 1.4 155,5 3,1 3.1 — 
Εναέριες . 675,2 6,0 675,0 0,2 0.2 — 
αγορα αεροσκαφών  506,0 4,5 506,0 — — — 
Συνδυασμένες και λοιπά έργα . . . 51,5 0,5 41,1 10,3 10,3 — 
Τηλεπικοινωνίες  1 258,2 11,2 1258,2 — — — 
Κλασσικά δίκτυα . . . 1 086,2 9,6 1 086,2 — — — 
Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι και σταθμοί  81,5 0,7 81,5 — 
Διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια  90,5 0,8 90,5 — — 
Υδραυλικές υποδομές, στερεά απόβλητα  1041,5 9,2 897,1 144,4 144,4 — 
Παροχή πόσιμου νερού  91,8 0.8 59,1 32,7 32,7 — 
Επεξεργασία ακαθάρτων υδάτων  257,4 2.3 182,3 75,1 75,1 — 
Ύδρευση και αποχέτευση  464,7 4.1 458,9 5,8 5,8 — 
Επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων . . . . 126,8 1.1 102,9 23,9 23,9 — 
Προγράμματα με πολλαπλούς στόχους  100,8 0,9 94,0 6,9 6,9 
Αστικές υποδομές  290,8 2,6 210,4 80,4 80,4 — 
Μεταφορές  228,2 2,0 169,2 59,0 59,0 — 
Δημόσια και διοικητικά κτίρια  62,6 0,6 41,2 21,4 21,4 __ 
Διάφορα έργα υποδομής  109,3 1.0 86,3 23,0 23,0 — 
Σύνθετες υποδομές  84,6 0.8 61,6 23,0 23.0 — 
Γεωργική και δασική ανάπτυξη  24,7 0,2 24,7 — — — 

Βιομηχανία, υπηρεσίες, γεωργία  4152,4 36,9 1788,5 2 363,9 2121,2 242,7 

Βιομηχανία  3 478,3 30,9 1553,1 1923,2 1 705,5 217,6 
Εξορυκτική  14,2 0.1 — 14.2 13,2 1.0 
Βασικές μεταλλουργικές  34,7 0,3 — 34,7 31,5 3,2 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής  388,8 3,5 56,0 332,8 290,4 42,4 
Μεταφορικών μέσων  542,8 4,8 494,6 48,2 35,1 13,1 
αεροναυπηγική  276.0 2,4 271,1 4.9 4,9 — 
Ηλεκτρολογικού υλικού  73,6 0,7 20,1 53,5 46,8 6,8 
Ηλεκτρονική  195,3 1.7 142,5 52,8 45,2 7,6 
Χημικές  353,9 3,1 228,4 125.5 118,0 7,5 
πετροχημικά ^  68,7 0,6 45,1 23,6 23.6 — 
φαρμακευτική  135,8 1.2 104,7 31,1 29.2 1.9 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη  162,7 1.4 12,2 150,5 133,1 17.4 
Υάλου και κεραμικής  205,8 1.8 81,8 124,0 103,6 20,4 
Οικοδομικών υλών  105,8 0,9 — 105,8 99,0 6.8 
Ξύλου  131,0 1.2 43.7 87,3 73,1 14,2 
Ειδών διατροφής  516,3 4.6 174,9 341,4 321,0 20,4 
Υφαντικών ειδών και δέρματος  170,0 1.5 — 170,0 148,3 21,8 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων  463,4 4,1 289,5 174,0 147,3 26,7 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες  39,3 0,3 9.5 29,7 25,4 4,3 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού  78,7 0.7 — 78,7 74,6 4.0 
Υπηρεσίες  622,7 5.5 232,2 390,5 367,0 23,4 
Τουρισμός, αναψυχή, υγεία  259,2 2.3 76,7 182,5 180,8 1.7 
Εκπαιδευτήρια και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης . 19,6 0,2 19,2 0.4 0,1 0,2 
Έρευνα-ανάπτυξη  14,2 0.1 9,3 4,9 4,9 — 
Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  218,1 1.9 44,4 173,6 152,5 21.1 
Ανάκτηση και ανακύκληση αποβλήτων .   11,5 0,1 — 11.5 11.1 0.3 
Προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης  82,6 0.7 82,6 — _ _ 
Χονδρικό εμπόριο  17,6 0,2 — 17,6 17,6 — 
Γεωργία, αλιεία, δασοκομία  53,4 0,5 3,1 50,3 48,7 1.7 

Γενικό σύνολο  11 265,9 100,0 8460,7 2 805,2 2 562,5 242,7 
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Πίνακας ΣΤ: Χρηματοδοτήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας αττό το 1985 έως το 1989 (ατομικά δάνεια και πιστώ
σεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια) 

Κατανομή κατά τομέα 

Ατομικά 
δάνειο 

Πιστώσεις αττό συνολικά 
δάνεια 

Σύνολο ETE + ΝΚΜ Σύνολο ETE ΝΚΜ 

σε εκοτομ. σε εκοτομ. σε εκοτομ. σε εκοτομ. σε εκοτομ. 
Ecu % Ecu Ecu Ecu Ecu 

Ενέργεια και υποδομές  27 063,2 67,6 25 654,4 1408,9 1 374,2 34.7 

Ενέργεια  10 240,5 25,6 9741,4 499,1 482,1 17,0 
Παραγωγή  5 484,8 13,7 5 375,1 109,8 99,9 9,8 
Πυρηνικοί σταϋμοί  1327,3 3.3 1327,3 — — — 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  1 170.3 2.9 1169,2 1.6 1.6 — 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  935,7 2.3 874,1 61,6 53,1 8.5 
Γεωθερμική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας . . . . 255,9 0.6 253,3 2.6 1.3 1.3 
Σταθμοί παραγωγής θερμότητας  366,1 0.9 357,8 8,3 8.3 — 
Εκμετάλλευση υδρογονανθράκων  1355,6 3.4 1320,3 35.3 35,3 — 
Εξόρυξη στερεών καυσίμων  73,5 0.2 73,1 0.4 0,4 — 
Μεταφορά, αποθήκευση, επσνεπεξεργασία  2077,7 5.2 2034,4 43,3 43,3 — 
Ηλεκτρισμός  428,4 1.1 427,7 0,7 0.7 — 
Φυσικό αέριο και πετρέλαιο  772,3 1.9 729,8 42,5 42,5 — 
Πυρηνικά καύσιμα  877.0 2.2 877,0 — — — 
Διανομή  2678,0 6.7 2 331,9 346,1 339,0 7,1 
Ηλεκτρισμός  733,0 1.8 694,4 38,6 38,6 _ 
Φυσικό αέριο . . . 1315,5 3,3 1063,5 252,1 245,3 6,8 
Θερμότητα  629,4 1.6 574,0 55,4 55,0 0.4 
Μεταφορές  7 856,6 19,6 7 545,3 3113 3113 — 
Σιδηροδρομικές  1499,4 • 3,7 1496,2 3,2 3.2 — 
Οδικές  4 002,2 10,0 3 732,7 269,4 269,4 — 
Θαλάσσιες . . . . 439,2 1.1 413,0 26,3 26,3 — 
Εναέριες  1 768,7 4,4 1766,0 2,7 2,7 — 
αγορα αεροσκαφών   1031,4 2,6 1031,4 — — — 
Συνδυαί^ένες και λοιπά έργα  147,1 0,4 137,4 9,8 9.8 — 
Τηλεπικοινωνίες  4 092,3 10,2 4 092,3 — — — 
Εξειδικευμένα δίκτυα  8.4 8,4 — — — 
Κλασσικά δίκτυα  3 431,1 8.6 3 431,1 — — — 
Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι και σταθμοί  511,4 1.3 511,4 — — — 
Διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια  90,5 0,2 141,4 — — — 
Υδραυλικές υποδομές, στερεά απόβλητα  3422,5 8,6 3 0353 387,2 386,7 0.5 
Παροχή πόσιμου νερού  389,7 1.0 343,6 46,1 45,6 0,5 
Επεξεργασία ακαθάρτων υδάτων  1 375,2 3,4 1 108,7 266,5 266,5 — 
Ύδρευση και αποχέτευση  1 191,3 3.0 1 184,6 6.7 6,7 — 
Επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων . . . . 188,2 0,5 129,7 58,5 58,5 — 
Προγράμματα με πολλαπλούς στόχους  278,2 0,7 268,7 9,5 9.5 — 
Αστικές υποδομές  518,4 13 410,5 107,9 90,8 17.1 
Μεταφορές  303,0 0.8 234,3 68,7 68,7 — 
Δημόσια και διοικητικά κτίρια  215,3 0,5 176,2 39,2 22,1 17,1 
Διάφορα έργα υποδομής  933,0 2.3 829,6 103,4 1033 0.2 
Σύνθετες υποδομές  617,4 1.5 610,2 7,2 7,0 0,2 
Γεωργική και δασική ανάπτυξη  315,7 0.8 219,5 963 963 — 

Βιομηχανία, υπηρεσίες, γεωργία  12961,2 32,4 52843 7676,5 5 887,1 1789,4 

Βιομηχανία  11 081,6 27,7 4 8393 6242,4 4 580,4 1662,0 
Εξορυκτική  258,4 0,6 195,7 62,7 49,5 13,2 
Βασικές μεταλλουργικές  161,4 0,4 47,1 114,3 90,7 23,7 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής  1 397,3 3,5 365,8 1031,5 706,3 325,2 
Μεταφορικών μέσων  1 409,9 3,5 1 195,6 214,2 152,7 61,5 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλλκού  1371,6 3.4 1 030,3 341,3 262,9 78,4 
Χημικές  1 415,8 3,5 879,7 536,1 423,1 112,9 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη  499,4 1,2 84,3 415,1 314,5 100,6 
Υάλου και κεραμικής . . . . 485,4 1,2 180,1 305,3 227,0 78,3 
Οικοδομικών υλών . . 394,1 1.0 40,1 354,1 309,3 44,8 
«ύλου  379,7 0.9 53,6 326,1 218,0 108,1 
Ειδών διατροφής  1391,5 3,5 302,2 1 089,3 831,8 257,5 
Υφαντικών ειδών και δέρματος . 601.3 1.5 40,4 560,9 345,3 215,6 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων  922,5 2.3 400,5 522,0 369,4 152,6 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες  125,5 0,3 12,7 112,8 79,7 33,1 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού  268,0 0,7 11,2 256,8 200,2 56,6 
Υττηρεσίες  1668,9 43 4343 1234,7 11193 115,4 
Τουρισμός, αναψυχή, υγεία  811,6 2.0 167.5 644,1 636,7 7,4 
Εκπαιδευτήρια και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης . 69,0 0,2 68,5 0.5 03 0,2 
Έρευνσ-ανάπτυξη  73,9 0.2 47.8 26,1 25,6 0,6 
Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς  578,0 1.4 67,9 510,1 413,1 97,0 
Ανάκτηση και ανακύκληση αποβλήτων  30,4 0,1 — 30,4 20,2 10,2 
Προηγμένες υττηρεσίες πληροφόρησης  85,6 0.2 82,6 3,0 3,0 — 
Χονδρικό εμπόριο  20,5 0,1 — 20,5 20,5 — 
Γεωργία, αλιεία, δασοκομία  210,6 0,5 113 199,5 187,4 12.1 

ΓεΜκό σύνολο  40 024,4 100,0 30 939,0 9085,4 7 261,2 1824,2 
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Πίνακας Ζ: Πιστώσεις ττου χορηγήθηκαν αϊτό εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά το 1989  

Συνθετική παρουσίαση 

Σύνολο Α·π6 ι δίους πόρους Από πόρους του ΝΚΜ 

Αριθμός 
at εκστομ. 

Ecu Αριθμός 
at εκατομ. 

Ecu Αριθμός 
at εκοτομ. 

Ecu 

Περιφερειακή ανάπτυξη  5015 1577,4 5 015 1 577,4 — — 
Έργα υποδομής  242 260,4 242 260,4 — — 
MME σε περιοχές κινήτρων .... 4773 1317,1 4775 1317,1 — — 
Ενεργειακοί στόχοι  81 126,0 81 126,0 — — 
Προηγμένη τεχνολογία  36 105,0 36 105,0 — — 
MME εκτός περιοχών κινήτρων . . 2 832 696,7 2 290 454,0 542 242.7 

Περιβάλλον  228 290,3 228 290,3 — — 
Υποδομές κοινοτικού ενδιαφέροντος 2 9.8 2 9.8 

" 

Σύνολο  8194 2805,2 7652 2 562,5 542 2427 

Πίνακας Η: Πιστώσεις ττου χορηγήθηκαν αττό εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά την περίοδο 1985—1989 

Συνθετική παρουσίαση 

Σύνολο Από ιδίους πόρους Από πόρους του ΝΚΜ 

Αριθμός 
06 εκβτομ. 

Ecu Αριθμός 
σε » ατομ. 

Ecu Αριθμός 
σε εκατομ. 

Ecu 

Περιφερειακή ανάπτυξη .... 15 664 4788,6 15664 4 788,6 — — 
Έργα υποδομής  1 144 644,7 1144 644,7 — — 
MME σε περιοχές κινήτρων . . . 14520 4 143,9 14520 4143,9 — — 
Ενεργειακοί στόχοι  724 847,0 688 814,4 36 32,6 

Προηγμένη τεχνολογία  111 328,9 111 328,9 — — 
MME εκτός περιοχών κινήτρων . . 9 955 2 573.0 3588 781,4 6367 1791,6 

Περιβάλλον  372 538,2 372 538,2 — — 
Υποδομές κοινοπκού ενδιαφέροντος 2 9,8 2 9,8 — 

Σύνολο  26 828 9 085,4 20425 7 2617 6403 1 824,2 
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Πίνακας Θ: Πιστώσεις που χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά το 1989 
Κατανομή κατά περιφέρεια και κατά στόχο 

(σε εκατομ. Ecu) 

Αριθμός 

Σύνολο 

Ποσό 

Περκρερειακή ανάπτυξη 

Υποδομές Βιομηχανία 

Εκτός περιοχών κινήτρων 

Από ιδίους Από πόρους 
πόρους του ΝΚΜ 

Προηγ
μένη 

τεχνολογία Ενέργεια 
Περιβάλ

λον {·) 

Βέλγιο  46 23,0 12,9 10,1 _ __ 
Limburg  5 9.9 — 9.9 — — — — — 
West Viaanderen  8 6.0 — 0.1 5.9 — — — — 
Cost Viaanderen  2 2.0 — 0.2 1.7 — — — — 
Liège  3 1.6 — 1,3 0.3 — — — — 
Hainaut  6 1.5 — 1,4 0.1 — — 
Brabant Β  7 0.9 — 0.9 — — 
Brabant V 4 0.6 — — 0.6 — — 
Antwerpen  6 0.3 — — 0.3 — — — — 
Brabant W 4 0.3 — — 0.3 — — — — 
Namur 1 0.1 — — 0.1 — — — — 
Δανία  102 56,0 1,6 5,5 13,9 30,0 5,1 
Vest for Storebaeit 60 29,8 — 3.8 4,4 21.6 
Hovedstadsregionen .... 31 18,9 — — 9.5 6.8 — — 2,7 
Gest for Stcrebaeit 11 7.4 1.6 1.7 — 1.6 — — 2.5 
Γερμανία  273 301,9 39,8 34,6 27,6 2,1 197,7 
Nordrhein-Westfalen .... 119 148,7 36,9 19.0 9.5 — — 83,3 
Niedersachsen  32 29,2 2,9 3,9 0.9 — — 21,6 
Baden-Württemberg .... 23 24,9 — 4.1 — — — 20,7 
Saarland  9 22,3 — — — — — — 22,3 
Hessen  22 20.1 — 0.2 8.4 — — — 11.4 
Bayern  26 14,5 — 1.5 2.3 — — — 10.6 
Schleswig-Holstein  12 12,6 — 0.5 — — — 2,1 10,0 
Hamburg  11 12,2 — 8.5 — — — — 3.6 
Rheinland-Pfalz  16 11.5 — — 2,4 — 9,1 
Bremen  2 5.2 — — 5.2 
Berlin West  1 1.0 — 1.0 — — 
Ελλάς  86 55,1 20,0 33,8 1,3 _ 
Πολυπεριφερειακές .... 1 7.2 — 7.2 — — — — — 
Αττική  30 15,0 5.5 8.6 0.9 
Νησιά  1 6,8 6.8 — — — — — ,;· 
Κεντρική Μακεδονία .... 12 5.1 — 5.1 — — .— '· — ^· ;— 
Στερεά Ελλάδα  6 4.8 0.1 4.7 — — — — 
Κρήτη  17 4.7 0.6 4.0 — 0.1 — — — 
Θεσσαλία  3 4.4 4.3 0.1 — 
Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 3 4.4 2.7 1.7 — — — — — 
Ιόνια Νησιά  3 1.4 — 1.4 — — — — — 
Πελοπόννησος  6 0.9 — 0,6 — 0.3 — — — 
Ήπειρος  1 0,5 — 0.5 — — — ' .γ — 
Δυτική Ελλάδα  2 0.1 . — 0,02 — 0.03 — 
Βόρειο Αιγαίο  1 0,04 — 0,04 — — — — ' — 
Ισπανία  767 400,5 32,3 243,9 77.0 47,2 
Andalucia  135 70,9 8.9 59,6 0.4 2,0 — — — 
Cataluna  125 65,4 — 30,3 20,4 14,8 — — — 
Madrid  79 60,3 — 7.3 38.7 14.3 — — — 
Castina Leon  74 40,5 5.3 28,8 6.0 0.5 —, — 
Comunidad Vaienciana . . . 71 35,9 — 30,9 2.5 2.5 — — ,— 
Castina La Mancha  58 23,1 — 17.9 0,4 4.8 — — — 
Galicia  27 18.1 11.8 4.4 — 1.9 — 
Murala  43 16,3 — 15.9 — 0,5 — — — 
Canarias  23 14,2 — 12,6 — 1.6 — — — 
Pais Vasco  15 14,0 0.2 12.5 1.0 0.3 — — — 
Aragon  21 13,3 __ 8.1 4.4 0,9 — — 
Extremadura  42 7.6 1.3 6.3 — — — — 
Asturias  12 7.3 4.9 2.4 — — — — '— 
Cantabria  13 5.8 — 5.4 — 0.3 — — 
Navarra  g 4,1 — 0.8 1.9 1.4 — 
La Rioja  12 3.1 _ 0,9 1.4 0.8 — — 
Baléares  8 0.7 — — 0.1 0.6 — — — 
Γαλλία  3 798 539,1 166,1 214,2 125,9 29,7 1,1 1.2 1,0 
Provence-Côte d'Azur .... 224 74.7 57.1 14.8 0,1 2.6 
Île-de-France  788 66,2 — — 56,7 7.4 0,5 1.0 0,6 
Aquitaine  151 48,3 35,5 11.2 — 1.2 0.4 — 
Languedoc-Roussillon . . . 100 46,1 32,3 13.5 — 0,4 — — — 
Alsace  258 45,2 3.2 25,0 16,0 0,6 — — 0,4 
Midi-Pyrénées  139 44,2 33,8 10,4 — — _ — 
Lorraine  271 42,8 1.1 41.2 0.5 — — — 
Rhône-Alpes  548 39,7 0.3 10,0 24.9 4.2 0.3 — — 
Pays de la Loire  217 36,0 — 32,7 1.8 1.5 — — — 
Bretagne  174 25,7 2.8 22,0 — 0,9 — — — 
Nord — Pas-de-Calais .... 139 11.8 — 11.8 — — — — — 
Centre  136 9.4 — 0.7 5.2 3,3 — 0.3 — 
Champagne-Ardenne .... 95 8.3 — 6.5 1.4 0,4 — — — 
Haute-Normandie  107 7.7 — 1.1 4.6 2,0 — — — 
Basse-Normandie  105 7.3 — 4.6 2,4 0.4 — — — 
Franche-Comté  60 7.1 — 0.1 5,4 1.6 — — — 
Auvergne  64 4.5 — 2.0 1.2 1.2 — — — 
Bourgogne  83 4,3 — 0.5 3,2 0.5 — — — 
Picardie  68 3.7 — 0.7 2.6 0.5 — — — 
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Πίνακας Θ: Κατανομή κατά περιφέρεια και κατά ίπόχο (συνέχεια) 
(σε εκοτομ. Ecu) 

Γαλλία (συνέχεια) 
Poitou-Charentes 
Limousin 
Corse  
La Martinique 
Ιρλανδία  
Ιταλία  
Πολυφερειακές βόρεια χώρα 
Πολυφερειακές Mezzogiorno . 
Lombardia  
Veneto (**)  
Piemonte  
Emilia-Romagna  
Trentino-Alto Adige .... 
Toscana  
Lazio  
Campania  
Marche  
Sicilia  
Puglia  
Sardegna  
Abruzzi  
Umbria  
Basilicata  
Liguria  
Calabria  
Friuli-Venezia Giulia .... 
Molise  
Κάτω Χώρες  
Noord-Holland  
Noord-Brabant  
Zuid-Holiand  
Groningen  
Limburg  
Gelderland  
Overijssel  
Zeeland  
Utrecht  
Friesland  
Πορτογαλία  
Πολυφερειακές  
Centro  
Norte 
Lisboa e Vale do Tejo . . . 
Alentejo  
Algarve  
Madeira  
Acores  
Ηνωμένο Βασίλειο .... 
South East  
East Midlands 
Scotland 
Southwest 
Wales 
West Midlands 
North West 
Yorkshire and Humberside 
North 
East Angiia  
Γενικό σύνολο  

Περιφερειακή ανάπτυξη Εκτός περιοχών κινήτρων Προηγμένη Σύνολο Από ιδ ίους Από πόρους 
Προηγμένη Περιβάλ

Αριθμός Ποσό Υποδομές Βιομηχανία πόρους του ΝΚΜ Τεχνολογία Ενέργεια λον ο 

39 3.6 3.6 
26 1.7 — 1.6 — 0.2 — — — 
5 0.8 — 0,3 — 0.5 — — — 
1 0,04 — 0,04 _ — — — — 

39 5,0 — 5,0 — — — — ~ 
2126 1139,7 9,8 542,3 175,6 99,1 104,0 122,7 86,3 

2 5,6 — — — — — 5,6 — 
2 0,4 — 0,4 — — — — — 

187 184,5 — 1,6 47,4 32,6 37.7 27,7 37,5 
174 123,3 9.8 16.7 32,2 28,8 10,1 23,1 2.7 
80 113,3 — 25,8 12,3 36,6 22,6 16,0 

134 103,3 — 6.9 50,5 13,3 3,9 14,0 14,7 
162 99,7 99,2 — — — 0.5 — 
140 78,1 — 31.1 15,0 10,0 7.0 4.0 11.1 
78 54,9 — 44,8 0.3 0,4 7.3 — 2,1 

236 52,7 0.1 52,7 — — — — 
109 49,5 47,3 — — — 2.2 — 
218 47.3 — 37,1 — — — 8,0 2,2 
195 46,2 — 46,2 — — — — — 
122 41,5 41,5 — — — — — 
80 37,6 — 37,6 — — _ — 
44 28,2 — 25,5 -- — 1.4 1.3 — 
57 20,2 — 20,2 — — — — — 
32 17,8 — 5.1 4.4 1.8 — 6,5 — 
51 16,0 — 9,4 — — — 6,7 — 
8 10,2 — 9,6 — — — 0.6 — 

15 9,4 — 9,4 — — — — 
48 50,1 — 26,4 23,8 — — — 
10 12,9 — 7.8 5,2 — — — — 
9 10,1 — 3.0 7,1 — — — — 
6 6,2 — 6.2 — — _ — 
4 5,9 — 5.9 — — — — — 
5 4,3 — 3,8 0.5 — — — — 
6 4,2 — 2,7 1.5 — — — — 
4 2,9 — 2,9 — — — — — 
1 2.2 — 2.2 — — — — 
2 1,2 — — 1.2 — — — — 
1 0,3 — 0,3 — — — — — 

816 176,6 0,6 175,9 — — — — 0,1 
1 0,2 — 0,2 — — — — — 

285 71.0 — 70,9 — — — — 0,1 
261 56,2 — 56,2 — — — — — 
211 36,2 — 36,2 — — — — — 
34 6,7 — 6.7 — — — — — 
17 4,5 — 4,5 — — — — • — 
3 1,1 — 1.1 — — — — —· 
4 0,7 0,6 0,2 — — — — — 

93 58,1 — 22.6 — 35,5 — — — 
33 23,0 — — 23,0 — — — 
14 12,8 — 4,6 — 8.3 — — — 
7 8,8 — 8.8 — — — — — 
8 3,3 — 1.3 — 2.0 — — — 
8 3,2 — 3.2 — — — — 
9 2.4 — 2,4 — — — — 
7 2,4 — 1.0 — 1.4 — — — 
3 1.2 — 0,7 — 0.4 — — — 
3 0,6 — 0.6 — — — — — 
1 0,4 — — — 0,4 — — — 

8194 2 805,2 270,1 1 317,1 454,0 242,7 105,0 126,0 290,3 

(*) Από τσ οποία 53,1 εκστομ. Ecu αφορούσαν επίσης ενεργειακούς στόχους. 
(·*) Από τα οποία 9,8 εκστομ. Ecu αφορούσαν ένα οταβμό συνδυασμένων μεταφορών που ανήκει στα έργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
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Πίνακας I: Πιστώσεις ττου χορηγήθηκαν από εκκρεμή συνολικά δάνεια κατά την περίοδο 1985—1989  
Κατανομή κατά περιφέρεια και κατά στόχο 

(σε εκατομ. Ecu) 

Αριβμόζ 

Σύνολο 

Ποσό 

Περιφερειακή ανάιττυξη 

Υποδομές Βιομπνσνίσ 

Εκτός περιοχών κινήτρων 

Απδ ιδίους Απδ πόρους 
πόρους του ΝΚΜ 

Προηγμένη 
τεχνολογία Ενέργεια 

Περιβάλ
λον ο 

Βέλγιο  57 27.7 _ 14,1 13,6 _ _ 
Limburg  6 10,8 — 10.8 — — — — 
West Viaanderen  9 7,7 0.1 7,6 
Oost Viaanderen  5 2.3 — 0,2 2,1 — 
Liège  4 1.9 — 1.6 0.3 — — — — 
Brabant Β  9 1.6 — — 1.6 
Hainaut 6 1.5 1,4 0,1 
Antwerpen  7 0.7 — — 0.7 — — — 
Brabant V  5 0.7 — — 0,7 — — 
Brabant W 5 0,5 — — 0.5 
Namur 1 0.1 — — 0.1 — — — — 
Actvia 509 200,5 7.1 22.6 13,9 132,3 __ 24,6 
Vest for Storebaelt 390 149,2 4,1 19,6 4.4 101,7 — 19,5 
Hovedstadsregionen .... 92 39,8 1.5 — 9,5 26,2 — — 2.7 
Oest for Storebaelt 27 11,5 1.6 3.0 — 4,5 — — 2,5 

Γερμανία  437 563,8 39.8 55,0 82,5 27,9 358,6 
Nordrhein-Westfalen .... 228 361,5 36,9 37,3 34,0 — — 25,8 227,4 
Niedersachsen  38 41,4 2,9 5,7 3.8 — — 29,0 
Baden-Württemberg .... 40 38,7 — — 16,4 — 22,3 
Hessen  30 27,0 — 0,2 15,3 — 11,4 
Saarland  10 22,9 — — — 22,9 
Bayern  39 22,3 — 1.5 8,7 — — — 12.1 
Rheinland-Pfalz  21 17,1 — — 2,4 — — — 14.7 
Schleswig-Holstein  14 13,7 — 0.5 1.2 — — · 

2.1 10.0 
Hamburg  14 13,1 — 8,9 0.6 — — — 3,6 
Bremen  2 5.2 5.2 
Berlin West  1 1.0 — 1.0 — — — — 
EUàç  510 271,8 78,2 170,3 _ 23,3 _ 
Πολυπεριφερειακές .... 9 73,6 7,8 65,8 — __ — — — 
Αττική  91 42,3 24.1 13,8 — 4,4 —» 
Ανατολική Μακεδονία. Θράκη 40 26,6 13,1 12.7 0.7 
Κρήτη  82 25,5 5.6 18,5 — 1,3 — — — 
Κεντρική Μακεδονία .... 76 25,0 . 0,5 22.1 2.4 _ 
Στερεά Ελλάδα  43 20,4 3,5 11.6 — 5,2 
Θεσσαλία  30 14.7 5.3 5,8 — 3,6 
Δυτική Ελλάδα  24 8,1 5,4 — 2,7 — 
Νησιά  1 6.8 6.8 — 
Ήπειρος  24 6.2 3.7 2,5 — — — 
Κεντρική Ελλάδα  1 5,5 5.5 — — — — — — 
Ιόνια Νησιά  18 4.8 — 4.7 — 0,04 — — — 
Πελοπόννησος  32 4,0 0.1 3,6 — 0.3 — — — 
Βόρειος Ελλάδα  1 3.2 3.2 — — — — — — 
Νόπο Αιγαίο  13 2.7 2.5 — — 0.1 
Δυτική Μακεδονία  10 1.7 0.1 1.6 — — — — — 
Βόρειο Αιγαίο  15 1.0 — 0,9 — 0.1 — — — 
Ισπανία  1898 823,9 99,6 426,7 138,0 159,7 _ 
Andalucia  366 157,4 27,4 124,0 0,4 5,6 — 
Cataluna  265 117,1 — 34.9 38,4 43,8 
Madrid  181 102,8 — 8,9 52,3 41,6 
Comunidad Valenciana . . . 188 77,5 — 32,3 18,9 26,3 
Castina Leon  184 64,4 10,8 44,4 6.0 3.2 _ 
Canarias  74 52,5 50,8 1.7 
Gallcia  82 50,1 26,4 21,3 2,4 
Castina La Mancha  122 46,5 12,9 27,1 0.4 6,2 
Murcìa  100 35,6 6.5 26,6 — 2.5 — — — 
Rais Vasco  64 27,7 0,3 18,5 2.1 6,9 — — — 
Aragon  73 26,2 0,1 9,6 10,2 6,4 — — — 
Extremadura  66 19,0 10,2 8.5 0,3 
Asturias  37 15,5 4.9 10,4 — 0,1 — — — 
Navarra  32 14,2 — 0,8 6.5 6,9 — — — 
Cantabria  24 9.0 — 7,8 0.1 1.1 — — — 
La Rioja  31 7.7 — 0.9 2.7 4,1 — — 
Baléares  9 0,8 — 0.1 0,7 — — — 
Γαλλία  11056 1880,8 407,0 663,3 201,0 499,6 31,7 74,2 4,0 
Ile-de-France  1669 216,4 — — 91,8 84,0 16,9 23,0 0,6 
Rhône-Alpes  1479 160,6 14,8 21,9 36,0 82,9 0,3 4.9 
Bretagne  658 159,7 24,7 107,6 0,1 12,1 15,3 — 
Aquitaine  559 149,8 78.1 49,5 — 14.2 0.4 4,8 2,9 
Nord - Pas-de-Calais .... 528 138,3 49,7 59,0 — 24,7 — 4,9 
Provence-Côte d'Azur .... 573 134.7 58,1 42,9 0,1 32,3 0,6 0,7 
Pays de la Loire  655 115.8 17,1 74,0 2,6 16,2 0.2 5,6 
Languedoc-Roussillon . . . 386 102,2 52,4 40,7 8,6 0,4 — 
Midi-Pyrénées  496 99,6 50,4 37,8 0,2 9,2 — 2,0 — 
Alsace  554 97,9 3,2 32,9 33,2 19,5 6.6 1.9 0.5 
Lorraine  538 89,5 9.3 60,8 0,5 19.0 — — — 
Auvergne  345 54,1 25.0 17.9 1.6 9.4 — 0.3 — 
Basse-Normandie  316 50,2 5,0 21,5 3,2 13.5 6.6 0.4 — 
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Πίνακας I: Κατανομή κατά περιφέρεια και κατά στόχο (συνέχεια) 
(σε εκστομ. Ecu) 

Σύνολο Περιφερειακή ανάτττυξη Εκτός περιοχών κινήτρων 
Προηγ

μένη Από ιδίους , Από πόρους 
Προηγ

μένη Περιβάλ
Αριθμός Ποσό Υποδομές Βιομηχανία πόρους του ΝΚΜ τεχνολογία Ενέργεια λον (*1 

Γαλλία (συνέχεια) 
7,4 39,1 1.0 Centre 442 50,0 — 2.5 7,4 39,1 — 1.0 — 

Haute-Normandie  313 47,6 1.8 12,9 7.7 21,2 — 4.0 
Picardie  295 40,9 2,3 10,5 4,9 19,9 — 3.3 — 
Bourgogne  275 37,2 — 7,7 4,2 25,0 0,1 0,3 — 
Franche-Comté  244 34,3 — 2.0 5,9 26,4 — — 
Poiîou-Charentes  209 32,7 0.6 28,2 — 3,7 0.1 0,2 -— 
Champagne-Ardenne .... 236 31,9 1,6 14.1 1.6 14,3 0.1 0.3 • —• 
Limousin  194 25,5 7.8 13,5 —- 3.9 — 0.4 — 
Corse  90 11.8 5.2 5,5 — 0.5 — 0,6 — 
La Martinique  1 0,04 — 0,04 — — — — — 
La Guadeloupe  1 0,04 — 0,04 — — —· 

Ιρλανδία  230 24,9 0,7 24,2 — — — — — 
Ιταλία  10630 4 800,2 21,5 2402,8 300,2 890,5 297,2 739,2 149,0 
Πολυφερεισκές βόρεια χώρα 8 20,0 — 

0,7 
1.6 

— 1.9 — 14,9 
2,2 

142,7 

3,2 
Πολυφερειακές Mezzogiorno .  
Lombardia  

4 
876 

2,9 
620,7 Ζ 0,7 

1.6 73,2 221,1 127,9 

14,9 
2,2 

142,7 54,1 
Veneto (**) 
Campania  
Emilia-Romagna  

712 466,4 9.8 55,9 71.8 208,1 43,0 74,8 3.1 Veneto (**) 
Campania  
Emilia-Romagna  

1209 450,9 0.1 423,0 — — — 20,3 7,6 
Veneto (**) 
Campania  
Emilia-Romagna  691 424,4 7,2 74,5 213,9 21,7 82,7 24,4 
Trentino-Alto Adige .... 622 409,7 0,1 375,1 — 0,3 — 34,3 — 
Toscana  990 368,5 — 129,3 31,1 125,6 16,0 47,3 19,2 
Piémonte  384 352,9 — 41.7 97,2 66,0 123,2 24,8 
Lazio  378 239,6 0,4 188,6 2,3 10,2 14.1 16,8 7,1 
Puglia  917 229,1 o,œ 190,6 — — — 38,5 — 
M^che  667 228,3 — 205,8 — — — 22,4 0.1 
Sicilia .... : 886 212,6 0.5 180,3 — — — 29,2 2.7 
Sardegna .   760 204,7 0,6 202,1 — — — 1.5 0,6 
Abruzzi  439 161,6 10,0 141,5 — — — 9,4 0,7 
Umbria . . ... . . . 232 119,9 — 100,2 — — 5.8 13,2 0.7 
Basilicata ........ 252 70,2 — 52.1 — — — 17.4 0.7 
Liguria  110 64,9 — 23,6 5,7 12.1 2.7 20,9 — 
Friuli-Venezia Giulia .... 87 64,0 — 50,1 — — — 13,9 — 
Calabria ........ 346 62,7 — 52,9 __ — — 9,8 — 
Molise  58 24,1 _ 22,4 — — 1.7 — 
Valle d'Aosta  2 2,3 — — — — — 2,3 — 
Κάτω Χώρες 60 66,7 — 34,4 32,3 — — — — 
Noord-Holland . . . ... 12 13,9 — 7,8 6,2 — — ,— — 
Noord-Brabant . . . . . . 11 12,9 — 3.0 9,9 — — — — 
Limburg . 8 12,3 — 11,8 0,5 — — — — 
Zuid-Holiand . . ... . . 8 8,3 — 8.3 — —- ' — — 
Gelderland . . ; . Γ . . . 8 6,1 — 2,7 3.4 — — — — 
Groningen ; ^ · r · · 4 5.9 — 5,9 — — — — — 
Overijssel . . . , . . . 5 3.6 — 2.9 0,7 — — ·— — 
Zealand . . ν . - . . 1 2,2 — — 2,2 — — — 
Utrecht . . . . . . . . 2 1.2 — — 1.2 — — —· — 
Friesland . . . . . . . 1 0,3 — 0,3 — — — — — 
Πορτογαλία ..... 1159 291,7 0,6 248,2 — 35,1 — 5.7 2,1 
Πολυφερειακές .... . 12 3.8 — 3,8 — — — — — 
Centro  447 117,9 — 96,0 — 18,3 — 3,5 0,1 
Norte 347 92,9 — 81,9 — 6,9 — 2.2 1.9 
Lisboa e Vale do Tejo . . . 282 59,0 — 52,6 — 6,5 — — — 
Alentejo  44 8,2 — 7.8 — 0,4 — — — 
Algarve  18 6,9 — 4,5 — 2,4 — — — 
Madeira  5 2,3 — 1.5 — 0,8 — —- — 
Acores  4 0,7 0,6 0.2 — — — — — 
Ηνωμένο Βασίλειο .... 282 133,5 — 82,4 — 51.1 — — — 
South East 61 28,1 — — — 28,1 — — — 
Scotland 25 14,7 — 13,5 — 1.3 — . . — — 
North 14 14,4 _ 13.7 0,7 — — — 
East Midlands 28 13,4 — 6,8 — 6,6 — ' — — 
Northeren Ireland 12 12,2 — 12,2 — — — — — 
North West 41 10,9 .— 7,0 — 3,8 — — — 
South West 29 10,9 — 6.7 — 4,2 — — — 
Wales 17 10,6 — 10,3 — 0.3 — — — 
West Midlands 25 8.7 — 5,6 — 3,1 — — — 
Yorkshire and Humberside . . 21 7,7 — 6,7 — 1.1 — — — 
EastAnglia 9 2,0 — — — 2,0 — — 

Γενικό σύνολο  26 828 9 085,4 654,4 4143,9 781,4 1 791,6 328,9 847,0 538,2 

(*) Από τα οποία 67,7 εκατομ. Ecu αφορούσαν επίσης ενεργειακούς στόχους. _ . , , 
(· *) Από τα οποία 9,8 εκατομ. Ecu αφορούσαν ένα σταθμό συνδυασμένων μεταφορών που ανήκει στα εργα υποδομής κοινοτικού ενδιαφέροντος. 
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Πίνακας Κ: Χορηγήσεις στα κράτη ΑΚΕ και ης ΥΧΕ από το 1976 έως το 1989 (Συμβάσεις του Αομε) 
Κατανομή κατά βέση επενδυτικού σχεδίου 

(σε εκοτομ. Eoi) 

Σύνολο Από ιδίους πόρους Από πόρους προϋπολογισμού 

Σύνολο Λομέ I + II Λομέ III Σύνολο Λομέ 1 + II Λομέ Ili Σύνολο Λομέ ! + II Λομέ Ili 

ΑΦΡΙΚΗ  2 059,04 1136,24 922,8 1 259,6 812,5 447,1 799,44 323,74 475,7 
Δυτική Αφρική  833,5 461,2 372,3 534,7 348,6 186,1 298,8 112,6 186,2 
Νιγηρία  208,0 90,0 118,0 208,0 90,0 118.0 
Ακτή Ελεφαντοστού .... 145,1 104,0 41.1 139,7 98,6 41.1 5.4 5.4 
Γκάνα  71,3 34,3 37,0 33,0 16,0 17,0 38,3 18,3 20,0 
Σενεγάλη  70,5 46,7 23.8 33,0 33,0 37.5 13,7 23,8 
Περιφερειακή  49,8 16,8 33,0 15,0 5,0 10,0 34,8 11,8 23,0 
Μαυριτανία  48,5 32,0 16,5 25,0 25,0 23,5 7.0 16,5 
Τόγκο  37,8 28,5 9,3 20,7 20,7 17.1 7.8 9.3 
Γ ουινέα  37,7 15.1 22,6 11,9 11.9 25,8 3.2 22,6 
Μπουρκίνα Φάσο  33,7 23,2 10,5 8.0 8.0 25,7 15.2 10,5 
Μπενίν  31,8 18,3 13,5 13,5 13,5 — 18,3 4.8 13,5 
Νίγηρ  31,2 16,9 14.3 16,0 16,0 15,2 0.9 14,3 
Μαλί  30,3 9,8 20,5 — — 30,3 9,8 20,5 
Λιβερία  14,0 14,0 10,9 10.9 3.1 3.1 
Πράσινο Ακρωτήριο .... 8,4 5,4 3,0 — 10.9 

8,4 5.4 3,0 
Γ κάμπια  8,1 2,4 5.7 — ; 8.1 2.4 5.7 
Γ ουινέα Μπισάου  7.3 3,8 3.5 — — 7.3 3.8 3,5 
Κεντρική και Ισημερινή Αφρική 390,54 260,54 130,0 246,0 191,0 55,0 144,54 69,54 75,0 
Καμερούν  133,3 133,3 — 128,3 128,3 5.0 5,0 
Ζαΐρ  76,2 26,2 50,0 50.0 50,0 26,2 26,2 
Κονγκό  57,9 31,9 26,0 28.1 28,1 29.8 3.8 26.0 
Γ καμπόν  34.5 34,5 — 32.0 32,0 2.5 2.5 
Μπουρούντι  20,7 8.7 12,0 — — — 20,7 8,7 12,0 
Τσαντ  17.7 9.5 8,2 17.7 9.5 8.2 
Ρουάντα  17,7 5.7 12,0 — 17.7 5.7 12,0 
Κεντραφρική  15,1 5.1 10,0 — 15.1 5,1 10.0 
Περιφερειακή  9.3 3.6 5.7 7,6 2.6 5,0 1,7 1.0 0,7 
Ισημερινή Γ ουινέα  6,0 2.0 4,0 — 6,0 2.0 4,0 
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε . . . 2.14 0,04 2.1 — 2,14 0,04 2.1 
Ανατολική Αφρική  359,1 182,7 176,4 179,4 102,9 76,5 179,7 79,8 99,9 
Κένυα . 177.4 100,9 76.5 166,9 97.9 69,0 10,5 3.0 7.5 
Αιθιοπία . 44.0 13,0 31,0 — 44,0 13,0 31,0 
Τανζανία  42.2 23,7 18,5 5.0 5.0 _ 37,2 18,7 18,5 
Σουδάν ........ 38,5 16,5 22,0 — — 38,5 16,5 22,0 
Σομαλία j .··. 25,2 9.8 15,4 .— — 25,2 9.8 15,4 
Ουγκάντα . 12,3 10,3 2.0 — 12,3 10,3 2.0 
Σεϋχέλλες  7,6 4.6 3.0 1.5 — 1.5 6.1 4,6 1.5 
Περιφερειακή  6,5 0.5 6,0 6,0 6,0 0,5 0,5 

1.5 

Τζιμπουτί  5.4 3.4 2,0 — — 5.4 3,4 2,0 
Μεσημβρινή Αφρική . ... 460,9 231,8 229,1 299,5 170,0 129,5 161,4 61,8 99,6 
Ζιμπάμπουε . . . ... . 102,4 40,4 62,0 97,0 35.0 62,0 5.4 5,4 
Ζάμπια . . 70,6 47,4 23,2 42.0 42.0 28.6 5.4 23.2 
Μποτσουάνα . . . . . . 66,3 37,3 29,0 59,5 35.5 24,0 6.8 1,8 5.0 
Μαλάουι ........ 60,5 39.0 21.5 31,5 22,0 9.5 29,0 17,0 12.0 
Μαυρίκιος . . ; . , . . 51,5 17,0 34,5 44,5 16.5 28,0 7,0 0,5 6.5 
Μαδαγασκάρη . .. . . . . 48,6 24,2 24,4 — — 48,6 24,2 24,4 
Σουσζιλάνδη ...... 33,2 20,2 13,0 25,0 19,0 6,0 8,2 1,2 7.0 
Λεσότο ......... 12,6 6.1 6.5 — 12,6 6.1 6,5 
Μοζαμβίκη . . . ^ . 9,0 — 9,0 — — — 9,0 9,0 
Αγκόλα  4.0 — 4.0 — — — 4,0 4,0 
Κομόρες  2,2 0.2 2.0 — — 2.2 0.2 2.0 
Πολυπεριφερειακό πρόγραμμα . 15,0 — 15,0 — — — 15,0 15.0 

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ  196,6 92,9 103,7 143,5 68,1 75,4 53,1 24,8 28,3 
Τρινιντάντ και Τομπάγκο . , . 56,9 42.0 14,9 54,0 42.0 12,0 2.9 — 2.9 
Ιαμαϊκή  40,3 9.0 31,3 35,3 4.0 31,3 5.0 5,0 
Μπαρμπάντος  21,1 17,1 4,0 20,1 17.1 3.0 1.0 

— · 
/ 1.0 

Μπαχάμας  17,7 0,1 17,6 17.6 17,6 0.1 0.1 
Γ ουιάνα  11.2 7.2 4.0 — _ 11,2 7.2 4.0 
ΑγίαΛουκία  9.2 1.2 8.0 6.0 6.0 3.2 1,2 2,0 
Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 6,8 3,0 5.8 3.0 — 3,0 5,8 3,0 2.8 
Σουρινάμ  7,3 4.3 3.0 — — 7.3 4,3 3.0 
Μπελίζ  6.1 2,6 3,5 4.5 2,0 2,5 1.6 0.6 1,0 
Γ ρενάδα  5,2 2,4 2.8 — — ; 5.2 2.4 2,8 
Περιφερειακή  5.0 3,0 2.0 3,0 3.0 2,0 2,0 
Δομινίκα  4.8 1.0 3,8 — 4,8 1.0 ; 3,8 
Αγιος Χριστόφορος-Νέβις . . . 1,5 1,5 ,— •: • ' 1.5 

1.0 ; 
1,5 

Αντίγκουα  1.5 — — — — 1.5 1,5 

ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ  203,7 139,7 64,0 160,4 106,9 53,5 43,3 32,8 10,5 
Παπουασία-Νέα Γουινέα . . 103,1 70.6 32,5 83,9 54,9 29,0 19,2 15.7 3,5 
Φίτζι  83,5 60,0 23,5 74,5 52,0 22,5 9.0 8.0 1.0 
Δυτική Σαμόα  7.5 3,3 4,2 — 7,5 3,3 4,2 
Τόνγκα  6,1 2,3 3,8 2.0 — 2.0 4.1 2.3 1.8 
Βανουστου  3,0 3,0 — 3.0 3.0 
Κιριμπάπ  0.2 0,2 — — — 0.2 0.2 
Νήσοι Σολομώντος .... 0,2 0,2 — — — — 0,2 0,2 
Τουβαλού  0.1 0.1 — — ~ — 0.1 0,1 — 
Σύνολο κρατών ΑΚΕ .... 2459,34 1368,84 1090,5 1563,5 987,5 576,0 895,84 381,34 514,5 
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Πίνακας Κ: Κατανομή κατά θέση επενδυτικού σχεδίου (συνέχεια) 

Σύνολο Αττό ιδίους πόρους    

Σύνολο Αομέ I -f II Λομέ III Σύνολο ΛΟμέ I + II Λομέ II) Σύνολο 

ΥΧΕ 55,7 30,1 25,6 37,7 22,0 15,7 18,0 
Γαλλική Πολυνησία .... 16,3 6,3 10,0 11,0 4.0 7,0 5.3 
Ολλανδικές Αντίλλες . . . 15,6 9,5 6.1 12,8 7.1 5,7 2,8 
Νέα Καληδονία 11,0 8,0 3,0 7,0 7,0 — 4.0 
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι . 4,0 — 4,0 3,0 — 3,0 1,0 
Νήσοι Κάιμαν 3,0 3,0 — 3,0 3,0 — — 
Ανγκουίλα 1,5 — 1.5 — — — 1,5 
Μοντσεράτ 1.2 1,2 — 0,9 0,9 — 0.3 
Περιφερειακή Δυτικές Ινδίες .1,0 1,0 — — — — 1,0 
Άγιος Χριστόφορος-Νέβις . . 1,0 1,0 — — — — 1,0 
Αρούμττα 1,0 — 1,0 — — — 1,0 
Νήσοι Φώκλαντ 0,1 0,1 — — — — 0,1 
Γενικά σύνολο 2 515,0 1 398,2 1 116,1 1601,2 1 009,5 591,7 913,8 

Λόγω αλλαγών καθεστώτων που επήλθαν κατά την παραπάνω περίοδο, περίοδο ορισμένες χώρες καταχωρούνται διπλά, στα κράτη ΑΚΕ-Καραϊβική και στις ΥΧΕ. 

(σε εκατομ. Ecu) 

Από πόρους προϋπολογισμού 

Λομέ I + Αομέ 
8,1 
2.3 
2.4 
1.0 

0,3 
1.0 
1.0 

0.1 

9,9 
3.0 
0.4 
3.0 
1.0 

1,5 

1.0 

389,4 524,4 

Πίνακας Λ: Κράτη ΑΚΕ κα ι ΥΧΕ κα τά την περίοδο 1976—1989 
Χορηγήσεις και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια — Κατανομή κατά τομέα 

Λομέ III Λομέ I κ αι 

Χορηγήσεις 
Πιστώσεις οπό 

συνολικά δάνεια Χορηγήσεις 
Πιστώσεις από 

συνολικά δάνεια 

σε εκοτομ. 
Ecu % ^ιδμός 

σε εκατομ. 
Ecu 

σε εκατομ. 
Ecu % Αριθμός 

σε εκατομ. 
Ecu 

Ενέργεια  204,8 18,3 1 0.3 378,5 27,1 7 3,8 

Παραγωγή  . . 93,0 8,3 1 0,3 309,5 22,1 6 3,2 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  . . 46,6 4,2 — — 98,1 7.0 3 1.8 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  . . 46,4 4.2 1 0.3 169,9 12.1 2 0,3 
Γεωθερμικοί σταθμοί  — — — 9,0 0.6 — — 
Υδρογονάνθρακες  — — — 32,5 2.3 1 1.0 
Μεταφορά και διανομή  111,8 10,0 — — 69,0 4,9 1 0,6 
Ηλεκτρισμός  98,8 8,9 — — 69,0 4,9 — 
Πετρέλαιο  13,0 1,2 — — — — 1 0.6 

Υποδομές  293,5 26,3 1 0,1 121,9 8,7 2 1,6 

Μεταφορές  . . 62,7 5.6 1 0,1 27,2 1,9 1 0,6 
Σιδηροδρομικές  — — — — 10,0 0.7 — — 
Θαλάσσιες  . . 46,2 4,1 1 0,1 17.2 1.2 1 0,6 
Εναέριες  . . 16,5 1.5 — — — — — — 
Τηλεπικοινωνίες  95,4 8,5 — — 63,1 4.5 1 1.0 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρισμός) .... 135,4 12,1 — — 31,6 2,3 

Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες  617,8 55,4 181 49,1 898,5 64.2 581 234.1 

Βιομηχανία  389,4 34,9 114 31,4 564,7 40,4 458 199,5 
Εξορυκτική  94,0 8,4 4 0.4 149,7 10,7 13 8,1 
Βασικές μεταλλουργικές  13,0 1.2 — — 31.5 2,3 9 4,0 
Οικοδομικών υλών  . , 13,6 1.2 9 1.7 59,3 4,2 17 8.4 
-ύλου  . . 4.5 0,4 6 2,5 25,2 1,8 36 12,9 
Υάλου και κεραμικής  . . — — — — 4.0 0,3 11 6.6 
Χημικές  . . 12,3 1.1 8 1,4 54,5 3,9 28 17,3 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής  — — 18 2.5 0.5 . 30 10,3 
Μεταφορικών μέσων  — — 8 1.6 7.3 0.5 14 5.7 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού  — — 4 0.6 — 12 5.6 
Ειδών διατροφής  134,2 12,0 7.8 165,3 11.8 122 52.7 
Υφαντικών ειδών και δέρματος  67,8 6,1 15 7.8 42,9 3.1 66 22,6 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων .... 19,0 1.7 4 0.7 43 20,1 
Προϊόντων από ελαστικό και πλαστική ύλη . . . . . 2.0 0,2 8 2.5 24,6 1.8 46 22,8 
Διάφορες μεταποιηπκές βιομηχανίες  — — 1 0.1 — — 8 1.9 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού  . . 4,0 0,4 7 1.8 — — 3 0.5 
Ενίσχυση της βιομηχανίας  25,0 2,2 — — — — — — 
Γεωργία, δάση, αλιεία  . . 3,5 0,3 3 0,8 — — 13 4,8 
Υπηρεσίες  . . 12,5 1,1 64 16,9 42.4 3,0 99 25,7 
Τουρισμός  4,5 0,4 50 13,8 19,3 1.4 67 21.3 
Λοιπές υπηρεσίες  . . 8,0 0,7 14 3,1 23,1 1.7 32 4,4 
Συνολικά δάνεια  201,4 18,0 _ — 268,0 19,2 — — 
Τράπεζες ανάπτυξης  11,0 1,0 — — 23,3 1,7 11 4,1 
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Πίνακας M: Χορηγήσεις σης μεσογειακές χώρες αττό το 1963 έως το 1989 
Κατανομή κατά χώρα 

Από ιδίους Από πόρους 
Σύνολο πόρους προϋπολογισμού 

σε εκατομ. σε εκατομ. σε εκα τομ. 
Ecu % Ecu Ecu 

Τουρκία  25,8 115,0 619,2 
Γιουγκοσλαβία  20,3 578,0 ~ 
Αλγερία  8.8 250,0 — 
Μαρόκο  254.0 8,9 226,0 28,0 
Τυνησία  212,5 7,5 175,0 37,5 
Αίγυπτος  389,0 13.7 380,0 9,0 
Ιορδανία  98,8 3.5 90,5 8.3 
Λίβανος   40.0 1,4 40,0 — 
Συρία  . . 97,6 3.4 94.1 3.5 
Κύπρος  58,0 2.0 48,0 10,0 
Ισραήλ  93,0 3,3 93,0 — 
Μάλτα  40,0 1,4 32,0 8.0 

Σύνολο  2845,1 100,0 2121,6 723,5 

Πίνακας Ν: Μεσογειακές χώρες κατά την ττερίοδο 1963· 
Χορηγήσεις και πιστώσεις από εκκρεμή συνολικά δάνεια — Κατανομή κατά τομέα 

Πιστώσεις από 
Χορηγήσεις συνολικά δάνεια 

σε εκστομ. σε εκατομ. 
Ecu % Αριδμός Ecu 

Ενέργεια  .... 872,2 30,7 — 
Παραγωγή  .... 617,7 21.7 — 
Κλασσικοί θερμοηλεκτρικοί σταθμοί  .... 363,7 12,8 — — 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί  .... 226,0 7,9 — — 
Υδρογονάνθρακες  .... 28.0 1.0 — — 
Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος  .... 254,6 8,9 — — 
Υποδομές  .... 1157,0 40,7 28 4.5 

Μεταφορές  .... 888.5 31,2 15 2,3 
Σιδηροδρομικές  .... 212,2 7,5 ~ — 
Οδικές  18,6 15 2.3 
Θαλάσσιες . . 4.3 — — 
Εναέριες  0,9 — — 
Τηλετηκοινωνίες  .... 13,0 0,5 — — 
Νερό (συλλογή, διανομή, καθαρκηιός)  3,9 — — 
Διάφορα έργα υποδομής  4,8 13 2,2 
Γεωργική και δασική ανάπτυξη . . . .... 137,1 4,8 — — 
Σύνθετες και αστικές υποδομές  — 13 2.2 

Συνολικά δάνεια  0,2 — — 
Βιομηχανία, γεωργία, υπηρεσίες  28,7 2024 384,3 

Βιομηχανία  .... 229,4 8,1 461 288,6 

Εξορυκτική  .... — — 9 6.3 
Βασικές μεταλλουργικές  .... 2.9 0.1 15 8.7 
Οικοδομικών υλών  .... 57,5 2,0 25 20,8 
Ξύλου  — 22 7.0 
Υάλου και κεραμικής · · · .... 3.3 0.1 13 15,9 
Χημικές . . . .... 37.9 1.3 45 36,2 
Προϊόντων μετάλλου και μηχανικής  — 60 44,6 
Μεταφορικών μέσων . . . — 11 5.3 
Ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού υλικού . . . .... 0.8 — 29 24,9 
Ειδών διατροφής  .... 1,5 0,1 96 35,3 
Υφαντικών ειδών και δέρματος . . . . .... 3.7 0.1 67 32,2 
Χαρτοπολτού, χάρτου και εκτυπώσεων  77,7 2.7 23 14,3 
Προϊόντων από ελαστικό και πλασπκή ύλη ........ — 27 20,1 
Διάφορες μεταποιητικές βιομηχανίες  — 6 1.6 
Κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού  .... 14,5 0,5 13 15,4 

Γεωργία, δάση, αλιεία  .... 52,1 1,8 1481 73,6 
Υπηρεσίες  3,0 0,1 82 22,1 
Τουρισμός . . . — 20 14,5 
Λοιπές υπηρεσίες  — 62 7.6 
Ανάκτηση αποβλήτων  .... 3,0 0,1 — — 
Συνολικά δάνεια  .... 531,3 18.7 — — 
Σύνολο  .... 2845,1 100,0 2 052 388,8 
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Πίνακας Ξ: Αντληθέντες κατά το 1989 πόροι 
I. Μεσομακροττρόθεσμες πράξεις σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου (πριν από πς πράξεις ανταλλαγής) 
ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Ποσό σε εθνικό Ποσό Διάρκεια Ονομαστικό 
Μήνας Νόμισμα νόμισμα σε εκατομ. του δανείου επιτόκιο 

έκδοσης Τόπος έκδοσης εγγραφής (σε εκατομ.) Ecu σε έτη (%) 

Ιανουάριος Λουξεμβούργο LUF 1000,0 22,9 8 7,375 Ιανουάριος 
Λουξεμβούργο ECU 150,0 150,0 7 8,000 

Γ ερμσνία DEM 600,0 288,8 10 6,250 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 100,0 154,2 8 10,000 

Φεβρουάριος Ελβετία CHF 200,0 113,6 10 5,250 Φεβρουάριος 
Λουξεμβούργο ECU 50,0 50,0 5 8,000 
Λουξεμβούργο 
Λουξεμβούργο 

ITL 
JPY 

200 000,0 
30 000,0 

130.6 
204,8 

7 
4 

11,000 
4,875 

Λουξεμβούργο USD 200,0 170,6 10 9,500 
Ισπανία ESP 15 000,0 112,9 7 11,400 

Μάρτιος Γερμανία DEM 300,0 144,4 10 6,500 Μάρτιος 
Γερμανία DEM 600,0 288,8 7 6,625 

Λουξεμβούργο FRF 750,0 105,7 10 9,250 
Λουξεμβούργο ECU 100,0 100,0 7 8,875 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 125,0 192,7 21 9,500 
Γαλλία FRF 1200,0 169,1 10 9,000 
Ιταλία ITL 150 000,0 98,0 5 κυμαινόμενο 

Απρίλιος Λουξεμβούργο ECU 150,0 150,0 10 9,000 
Λουξεμβούργο USD 250,0 227,2 6 10,000 
Λουξεμβούργο ECU 250,0 250,0 8 9,000 

Ισπανία ESP 10 000,0 77.1 10 12,100 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 50,0 76,8 8 10,000 

Μάιος Λουξεμβούργο ECU 75,0 75,0 10 9,000 
Ιούνιος Γαλλία FRF 1500,0 213,2 8 8,900 Ιούνιος 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 50,0 76,8 8 10,000 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 100,0 153,6 21 9,500 

Ιταλία ITL 150 000,0 98,2 10 13,500 
Ισπανία ESP 10 000,0 77,1 5 12,200 

Ιούλιος 
Γερμανία DEM 150,0 72,0 17 κυμαινόμενο 

Ιούλιος Ηνωμένο Βασίλειο GBP 100,0 146,3 10 10,500 
Βέλγιο BEF 6000,0 138,6 8 8,250 
Γαλλία ECU 200,0 200,0 10 8,500 

Πορτογαλία PTE 10000,0 57,8 8 14,250 

Αύγουστος 
Λουξεμβούργο 

Ισπανία 
ITL 

ESP 
200000,0 
10 000,0 

133,7 
76,0 

6 
5 

11,500 
11,850 

Λουξεμβούργο FRF 1000,0 142,4 6 8.750 
Κάτω Χώρες NLG 150,0 64,4 10 7,125 

Δανία DKK 28,0 3,3 8 9,000 
Σεπτέμβριος Ηνωμένο Βασίλειο GBP 100,0 146,3 10 10,500 

Γερμανία DEM 150,0 72,5 17 κυμαινόμενο 
Οκτώβριος Ηνωμένο Βασίλειο GBP 175,0 257,1 20 9,500 Οκτώβριος 

Γαλλία FRF 1000,0 142,8 8 8,900 
Αυστρία ECU 100,0 100,0 10 8,750 

Νοέμβριος Ισπανία ESP 15000,0 114,4 8 11,400 Νοέμβριος 
Λουξεμβούργο ITL 200 000,0 132,7 6 12,000 
Λουξεμβούργο USD 150,0 135,7 10 8,500 
Λουξεμβούργο CAD 150,0 115,3 10 10,125 
Λουξεμβούργο ECU 60,0 60,0 9 9,000 

Ηνωμένο Βασλειο GBP 85,0 124,9 12 9,000 
Ιρλανδία IEP 40,0 51,6 7 8,750 

Πορτογαλία PTE 5 000,0 28,6 8 15,250 
Δεκέμβριος Γ ερμανία DEM 400,0 193,9 10 7,500 

Ηνωμένο Βασίλειο GBP 200,0 293,8 15 10,375 
Ηνωμένο Βασίλειο GBP 100,0 146,9 9 10,500 

Γαλλία FRF 1000,0 142,8 9 9,200 
Ελβετία CHF 125,0 70,0 12 6,250 

Λουξεμβούργο ECU 200,0 200,0 10 9,250 
Λουξεμβούργο ECU 60,0 60,0 10 9,250 

Ισπανία ESP 15000,0 114,4 5 13,100 
7710,3 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 
Ποσό σε εθνικό Ποσό Διάρκεια Ονομαστικό 

Αριθμός Νόμισμα νόμισμα σε εκατομ. του δανείου επιτόκιο 
πράξεων εγγραφής (σε εκατομ.} Ecu σε έτη % 

9 NLG 591,5 252,9 11-20 6,98-8,0 
5 BEF 9000,0 207,1 6-10 8,40-9,7 
9 LUF 3 000,0 69,0 5-7 7,625-9,0 
5 JPY 44200,0 302,2 3-5 4,95-5,1 
1 CHF 100,0 56,8 7 5,50 
1 ITL 50000,0 32,7 15 κυμαινόμενο 
1 ESP 7 000,0 53,2 7 κυμαινόμενο 

31 974,0 

Σύνολο (!) δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού 8 684,3 
II. Βραχυπρόθεσμες πράξεις 

Commercial paper ECU 200,0 200,0 
USD 86,3 78,1 

Πιστοποιητικά καταθέσεων ECU 37,5 37,5 
Σύνολο (II) 315,6 
III. Συμμετοχές τρίτων σε δάνεια που USD 9,2 8.6 

χορήγησε η Τράπεζα CHF 41.9 23,4 
Σύνολο (III) 32,1 
Σύνολο 9 032,0 

109 



Σημειώσεις για τον αναγνώστη 

1. Ecu - Εάν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, όλα τα αναφερόμενα στην έκθεση ποσά εκφράζονται σε Ecu. 

2. Λογιστική μονάδα 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, ως λογιστική μονάδα της Τράπεζας ορίζεται το Ecu που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες (βλ. επίσης Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Παράρτημα Ε, σημείωση Α). 

3. Στατιστικές τιμές μετατροττής 

Οι τιμές μετατροττής που χρησιμοποιεί η Τράπεζα κάθε τρίμηνο για την τήρηση των στατιστικών της στοιχείων σχετικά με τη δανειοδο
τική και τη δανειοληπτική της δραστηριότητα είναι εκείνες που ίσχυαν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου τριμήνου. Για 

το 1989, οι τιμές μετατροττής ήσαν; 

Κώδικας 
ISO (1) 

κατά το 
1ο τρίμηνο 

κατά το 
2ο τρίμηνο 

κατά το 
3ο τρίμηνο 

κατά το 
4ο τρίμηνο 

1 Ecu = ECU 
Βελγικά φράγκα BEF 43,5760 43,5979 43,2974 43,3469 
Δανικές κορόνες DKK 8,02983 8,10130 8,04631 8,04603 
Γερμανικά μάρκα DEM 2.07781 2,08260 2,06770 2,06345 
Δραχμές GRD 172,909 175,987 178,135 181,168 
Πεσέτες ESP 132,877 129,641 131,581 131,157 
Γαλλικά φράγκα FRF 7,09821 7,03662 7,02120 7,00160 
Ιρλανδικές λίρες IEP 0,778450 0,780155 0,777479 0,774618 
Ιταλικές λιρέτες ITL 1531,10 1526,98 1495,95 1506,75 
Φράγκα Λουξεμβούργου LUF 43,5760 43,5979 43,2974 43,3469 
Ολλανδικά φλορίνια NLG 2,34586 2,34833 2.33055 2,33048 
Εσκούδα PTE 171,704 171,548 173,147 174,816 
Λίρες στερλίνες GBP 0,648551 0,651083 0,683449 0,680767 
Δολάρια ΗΠΑ USD 1,17258 1,10033 1,05900 1,10522 
Ελβετικά φράγκα CHE 1,76063 1,82545 1,77118 1,78604 
Γιεν JPY 146.455 145,772 152,285 153,958 

Γ) Η Τράπεζα χρησιμοποιεί τον κώδικα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) για την συντομογραφική παρουσίαση των νομισμάτων. 

4. Λογιστικές τιμές μετατροπής 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση τις τιμές μετατροπής της 31ης Δεκεμβρίου του αντίστοιχου οικονομικού 

έτους. 

5. Δραστηριότητα στο εσωτερικό της Κοινότητας 

— Στατιστικά στοιχεία : Η Τράπεζα χορηγεί ατομικά δάνεια, εγγυήσεις και συνολικά δάνεια. Τα συνολικά δάνεια συνομολογούνται με 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, προκειμένου να διατεθούν μέσω αυτών για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Προκειμένου να δοθεί πληρέστερη εικόνα της δραστηριότητας της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας, τα στατιστικά στοιχεία της 

ετήσιας έκθεσης αφορούν, από το 1988 : 

. αφενός, όπως και στο παρελθόν, πς υπογραφείσες χρηματοδοτικές συμβάσεις: ατομικά δάνεια (και, ενδεχόμενα, εγγυήσεις) και 

συνολυ<ά δάνεια, 

. αφετέρου, τις χρηματοδοτήσεις που πραγματοποιήθηκαν: ατομικά δάνεια, και πιστώσεις από τα εκκρεμή συνολικά δάνεια. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνέχεια στα σταπσηκά στοιχεία, οι συγκρίσεις με προηγούμενες περιόδους γίνονται επίσης με 
βάση τα ίδια κριτήρια. Για το λόγο αυτό, ορισμένα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων 1988 και 1989 διαφέρουν από εκείνα προηγούμενων 

εκθέσεων. 

— Οικονομικοί στόχοι : Επειδή ορισμένα δάνεια στο εσωτερικό της Κοινότητας ανταποκρίνονται ταυτόχρονα σε περισσότερους από 

ένα οικονομικούς στόχους, τα συνολικά ποσά των πινάκων που αναφέρονται σε διαφορετικούς στόχους δεν είναι αθροίσιμα. 

— Χώρες ; Κατά κανόνα, στους πίνακες που αφορούν τη δραστηριότητα της Τράπεζας στο εσωτερικό της Κοινότητας, τα κράτη 

παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά με βάση την ονομασία κάθε κράτους στην εθνική του γλώσσα. 

— Παρεμβάσεις εξομοιούμενες με χορηγήσεις στο εσωτερικό της Κοινότητας : Τα έργα που εκτελούνται έξω από τα εδάφη των 
κρατών μελών αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα, μπορούν να εξομοιωθούν με έργα που εκτελούνται στο εσωτερικό 
της Κοινότητας. Το Συμβούλιο των Διοικητών μπορεί να επιτρέψει, κατά περίπτωση, τη χρηματοδότηση παρόμοιων έργων, δυνάμει 
του άρθρου 18, παράγραφος 1, εδάφιο 2 του καταστατικού της Τράπεζας. Το άρθρο αυτό επιτρέπει επίσης τη χορήγηση δανείων 

εκτός Κοινότητας, στα πλαίσια ειδικών συμφωνιών και πρωτοκόλλων. 
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6. Αναπροσαρμογές, αθροίσεις και στρογγυλοποιήσεις 

Λόγω στατιστικών αναπροσαρμογών, τα ποσά των προηγούμενων χρήσεων μπορούν να διαφέρουν ελαφρά από εκείνα που έχουν 
δημοσιευτεί προγενέστερα. 

Τα ποσά εκφράζονται σε τρέχουσες πμές με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Μια άθροιση τους σε μεγάλη περίοδο πρέπει 
να ερμηνεύεται με προσοχή: πράγματι, τα στοιχεία των διάφορων ετών εττηρεάζονται από τις σημειωθείσες διακυμάνσεις των τιμών 
και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Οι διαφορές που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τη σύγκριση των συνολικών ποσών με τα αθροίσματα των επί μέρους ποσών 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

7. Αποπληθωριστής 

Ο αποπληθωρκΓτής που εφαρμόζεται στη δραστηριότητα της Τράπεζας είναι 6.8% για τη χρήση 1989. 

Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο 

Κοινότητα ή ΕΟΚ = Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

Επιτροττή 

Συμβούλιο 

Κοινοβούλιο 

ΛΕΠ 

ΑΕΠΚ 

ΑΚΕ 

EE 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και Ακαθά
ριστο Εθνικό Προϊόν 

Ακαθάριστες Επενδύσεις Πάγιου Κεφα
λαίου 

Αφρική. Καραϊβική, Ειρηνικός 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

ΕΖΕΣ 

ΕΤΠΑ 

MME  
ΝΚΜ 
ΟΜΠ 
ΟΟΣΑ 

PEDIP 

ΥΧΕ 

= Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλ
λαγών 

» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά
πτυξης 

» Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

« Νέο Κοινοπκό Μέσο 

= Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

» Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης 

Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης της πορ
τογαλικής βιομηχανίας 

= Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη 

= μη σημαντικό στοιχείο 

= μη διαθέσιμο στοιχείο 

— » χωρίς εφαρμογή 

π.υ. = προς υπόμνηση 

Συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στους καταλόγους των χορηγήσεων 

Γαλλία: 

Ιταλία: 

CLF-CAECL: Crédit Local de France 
SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer 
français 
EDF: Electricité de France 

AGiP: Azienda Generale Industria Petroli 
AUTOSTRADE: Autostrade-Concessioni e 
Construzioni Autostrade S.p.A. 
BNL : Banca Nazionaie dei Lavoro 
CENTROBANCA: Banca Centrale di Credito 
Popolare 
CIS: Credito Industriale Sardo 
CREDiOP: Consorzio di Credito per le Opere 
Pubbliche 
EFIBANCA: Ente Finanziario interbancario 
ENEL: Ente Nazionale per l'Energia elettrica 
S.p.A. 
IMI: Istituto Mobiliare Italiano 

ÌNTERBANCA: Banca per Finanziamenti a 
Medio e Lungo Termine 
IRFIS: istituto Regionale per li Finanziamento 
alle industrie in Sicilia 
IRI: istituto per la Ricostruzione industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico 
dell'Italia Meridionale 
ÌTALGAS: Società Italiana per il Gas p.A. 
MEDIOBANCA: Banca si Credito Finanziario 
MEDIOCREDITO CENTRALE: istituto Cen
trate per a Credito a Medio Terme 

SIP: Società Italiana per l'Esercizio delie Tele
comunicazioni p.A. 

SNAM: Società Nazionale Metanodotti p.A. 
VENEFONDIARIO: Istituto di Credito Fon
diario delle Venezie 

ENI: Ente Nazionale idrocarburi 

Ηνωμένο Βασίλειο: BAA : British Airports Authority 
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Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
100, bd. Konrad Adenauer — L-2950 Luxembourg  
Τηλ. 4379-1 — Τέλεξ 3530 bankeu lu  
Τελεφάξ 43 77 04 

ή στα γραφεία της 

Υπηρεσία Ιταλίας 
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Roma  
Τηλ. 4719-1 — Τέλεξ 611130 bankeu i  
Τελεφάξ 474 58 77 
Γραφείο Αθήνας 
Αμαλίας 12, GR-10557 Αθήνα 
Τηλ. 3220 773-4-5 — Τέλεξ 222126 bkeu gr 
Τελεφάξ 3220 776 

Γραφείο Λισσαβώνας 
Avenida da Liberdade, 144-156, 89, Ρ-1200 Lisboa 

Τηλ. 32 89 89 ή 32 88 48 — Τέλεξ 15576 bnkeu ρ 
Τελεφάξ 37 04 87 
Γραφείο Λονδίνου 
68, Pall Mall — London SW1Y 5ES 
Τηλ. 071-839 3351 — Τέλεξ 919159 bankeu g 
Τελεφάξ 930 99 29 
Γραφείο Μαδρίτης 
Calle José Ortega y Gasset 29 — E-28006 Madrid  
Τηλ. 431 13 40 — Τέλεξ 44 670 bnkeu e  
Τελεφάξ 431 13 83 
Γραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες 
Rue de la Loi 227 — B-1040 Bruxelles 
Τηλ. 230 98 90 — Τέλεξ 21721 bankeu b 
Τελεφάξ 230 58 27 

όπου διατίθενται και οι εξής εκδόσεις: 
Κατασταπκό και άλλες διατάξεις που διέπουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σεων, 1986, 36 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL. PT) 

Ετήσιες εκθέσεις 
από το 1958 
(DE, EN. FR, IT, NL, από το 1972 στη δανιι<ή, από το 1980 στην ελληνική και από το 
1985 στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα) 

ΕΤΕ-Πληροφορίες 
Δελτίο πληροφοριών (περιοδικό) 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 1989 
16 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR. IT. NL. PT) 

Δάνεια για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
1990, 20 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης στα πλαίσια της τρίτης σύμβασης του Λομέ 
1986, 20 σελίδες (DA, DE, EN. ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης στα πλαίσια των Μεσογειακών Συμφωνιών 
1987, 16 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR. GR. IT. NL, PT) 

100 ερωτήσεις και απαντήσεις 
1986, 50 σελίδες (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: βασικά στοιχεία (φυλλάδιο) 
1990 (DA, DE, EN, ES, FR, GR. IT, NL, PT) 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζει τις ευχαριστίες της στους επεν
δυτές που επέτρεψαν τη λήψη των φωτογραφιών που περιέχονται σ' αυτή την 
έκθεση. 
Τις φωτογραφίες έλαβαν: εξώφυλλο: The Image Bank (Β. Plummer), σελ. 28: Video 
color S.p.A. (1) — Centre audiovisuel SNCF (2) — Stadtwerke Düssetdorf AG (3), σελ.  
44: aaa photo (Drachoussof), Παρίσι (άνω) — F. Stu benitsky (κάτω). 

Τυπώθηκε από τη Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Saarbrücken. 
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