




Voor kredietverlening van de Bank In aanmerking komende investerlngen 

De kredieten van de E.I.B, kunnen worden toege-
kend aan overheidsinstellingen of particulière geld-
nemers. Alle sectoren kernen In aanmerking: 

- infrastructuur en energie 

- Industrie, dienstensector en landbouw 

Voor grote investeringen worden rechtstreeks of via 
een bemiddelende financiele instelling afzonderlljke 
kredieten toegekend. Investeringen van het midden-
en klelnbedrijf en projecten van bescheiden omvang 
in de infrastructuur, ten behoeve van rationeel ener-
gieverbrulk of ter bescherming van het milieu, wor 
den meestal via globale kredieten gesteund. 

Globale kredieten zijn kredletlijnen ten behoeve van 
banken of financiële instellingen die op nationaal of 
regionaal niveau opereren. Deze instellingen benut-
ten de middelen, met de instemming van de Bank en 
overeenkomstig haar criteria, ter financiering van 
verschillende investeringen van kleine en middel-
grote bedrijven of van lokale overheden. 

In alle gevallen dekt de E.I.B, slechts een deel van 
de investeringskosten, ter aanvulling van het eigen  
vermögen van de geldnemer en van andere financie-
ringsbronnen. Gewoonlijk bedraagt het kredietbe-
drag niet meer dan de helft van de investeringskos
ten. 
Het onderzoek dat de Bank zelf naar het project in-
stelt, rieht zieh op het economisch belang en op de  
uitvoerbaarheid van de desbetreffende investe-
ringsplannen. Ook wordt onderzocht of het project 
beantwoordt aan de interventiecriteria van de Bank, 
de richtlijnen van het communautaire beleid en of de  
bepalingen inzake de milieubescherming en de vhje 
mededinging In acht worden genomen. Ten slotte  
bekijkt de Bank de financiele positie van de client, 
zijn liquiditeitspositie en de geboden garanties. 
Na deze analyse e n op voorstel van de Directie van 
de Bank, besluit de Raad van Bewind over de toe-
kenning van het krediet, rekening houdend met het 
advies van de betrokken Lid-Staat en van de Euro- 
pese Commissie. 

Kenmerken van de kredieten 

Looptijd 

De E.I.B, steli lange en middellange kredieten ter  
beschikking naargelang de aard en de vermoedelijke 
looptijd van het project. Over het algemeen wordt 
üitgegaan van 7 tot 12 jaar voor industriële projec
ten; dit kan oplopen tot 20 jaar of meer voor infra
structuur- en energieprojecten. 

Valuta's 

Het krediet wordt. naargelang het gekozen type, a  
pari uitgekeerd: 

- in een enkele muntsoort, in het bijzonder in een 
van de communautaire valuta's of de Ecu; 

- in verschillende valuta's, hetzlj in bepaalde vaste  
combinaties waarvan de duur. de samenstelling en  
de rentevoet vooraf zijn vastgelegd, hetzi] in wisse
lende combinaties al naar de beschikbare middelen 
van de E.I.B, en de voorkeuren van haar cliënten. 

Rentevoet 

Dankzij haar uitstekende kredietwaardigheid kan de 
E.I.B, middelen opnemen tegen de best geldende 
voorwaarden. Omdat de E.I.B, geen winstoogmerk 
heeft, weerspiegelen de rentetarieven van haar kre
dieten de kosten van haar geldopnemingen. 

De rentevoet kan worden vastgelegd bij de onderte-
kening van het contract of bij iedere uitbetaling 
(contract met open rentevoet). Voor het merendeel 
worden de kredieten tegen een vast tarief verstrekt. 
Maar zij kunnen ook tegen een variabele rente wor
den toegekend en sederi 1988 tegen een vaste  
rente die na een bepaalde période kan worden her-
zien (over het algemeen na 4 — 10 jaar). De vast-
stelling van de rente geschiedt voor alle landen en  
sectoren op dezelfde manier. De E.I.B, verstrekt 
geen rentesubsidies. Deze kunnen echter door der-
den worden verleend. 

Bijzondere bepalingen zijn van toepassing voor fi-
nancieringen buiten de Gemeenschap in het kader 
van de verschillende financiële samenwerklngsak-
koorden. 



De Europese Investeringsbank 
De Europese Investeringsbank (E.I.B.) is in het leven 
geroepen bij het Verdrag van Rome tot oprichting 
van de Europese Economische Gemeenschap. Haar  
Statuten zljn opgenomen in een aan d it Verdrag ge-
hecht protocol. 
De Bank is een onafhankeiijke, publiekrechtelijke in-
stelling binnen de Gemeenschap. De leden van de 
Bank zijn de twaaif Lid-Staten van de Europese Ge
meenschap. Zlj nemen aile deel in het kapitaal dat 
sinds 1 januah 1986 Ecu 28,8 miljard bedraagt, waar-
van Ecu 2 595,9 miljoen gestört of te störten.  
Ais communautaire Insteiling past de E.I.B, voort- 
durend haar activiteiten aan de ontwikkeling van het 
communautaire beleid en aan de behoeften van de 
Lid-Staten aan; zij streeft ernaar bij te dragen tot de 

versterking van de economische en sociale samen-
hang en de totstandbrenging van de Europese 
markt. 

Als Bank werkt zij nauw samen met talrijke financi-
ele instellingen om middelen op de kapitaalmarkten 
op te nemen en kredleten te verstrekken. 

De E.I.B, verstrekt kredleten voor eigen rekening, 
waarvoor zlj vooral een beroep doet op de kapitaal
markten; buiten de Gemeenschap kent zlj kredle
ten toe ult begrotingsmiddelen van de Gemeen
schap of van de Lid-Staten. Tevens verstrekt zij le-
ningen ult de door de E.E.G. opgenomen middelen 
in het kader van het nieuwe communautaire lenings-
instrument. 

Activiteiten van d e Bank 

De E.I.B, heeft als belangrijkste taak een bijdrage te  
leveren tot de evenwichtige ontwikkeling van de Ge
meenschap door middel van de financiering van in-
vesteringen met Inachtnemlng van strikt bancaire 
criteria. 

Overeenkomstig artikel 20 van haar Statuten waakt 
de Bank ervoor „dat haar gelden op de meest ratio 
ned wijze in het belang van de Gemeenschap wor
den aangewend". 

In de Gemeenschap 

Conform de in artikel 130 van het Verdrag van Rome  
vastgelegde taakstelling en rekening houdend met  
de ontwikkeling van het communautaire beleid, moe-
ten de Investeringen die de Bank in behandeiing kan 
nemen, bijdragen tot een of meerdere van de vol 
gendo doelstellingen: 

- ontwikkeling van de economisch achtergebleven 
gebieden; 

- verbetering van de telecommunicatie- en vervoers-
infrastructuren die van Europees belang zljn; 

- bescherming van het milieu en de leefomgeving 
alsmede het behoud van het archltectonisch of na-
tuurlijk erfgoed; 

- stadsvernleuwing; 

- verwezenlljking van de communautaire beleids-
doelstelllngen op het gebied van de energie; 

- versterking van het internationale concurrentiever-
mogen en de Europese integratie van het commu 
nautaire bedhjfsieven; 
- steun aan he t midden- en klelnbedrijf. 
Buiten de Gemeenschap 
Volgens artikel 18, paragraaf 1, tweede alinea van de 
Statuten van de Bank kan zij met speciale toestem-
mlng van haar Raad van Gouverneurs ook kredle
ten buiten de Gemeenschap verlenen. Deze toe-
stemming wordt 

- specifiek gegeven voor de financiering van be-
paalde projecten van bijzonder belang voor de Ge
meenschap (bijvoorbeeld op het gebied van de sa-
tellietcommunicatie of de energievoorziening); 

- in het kader van de akkoorden. overeenkomsten of  
beslulten Inzake de flnanciële ontwikkelingssamen-
werklng van de Gemeenschap, meer in het alge-
meen gegeven tot een bepaald bedrag per land of  
per groep landen. 

In deze context strekt de actieradlus van de E.I.B, 
zieh ult tot landen in Afrika, het Carlbisch gebied en  
de Stille Oceaan, die partij zijn bij de Overeenkomst 
van Lomé (A.C.S.-landen) en tot 12 landen in het 
Middellandse-Zeegebied (Turkije, Joegoslavië, Alge-
rije, Marokko, Tunesië, Egypte, Jordanie, Libanon, 
Syrie, Israël. Cyprus en Malta). 
Tenslotte financiert de Bank met ingang van 1990 in
vesteringen in Polen en Hongarije. 



Europese Investerlngsbank Jaarverslag 1989 

Enkele Kerngegevens 
(mil)oen E cu) 

Kredletveriening 
Totale bedragen 12 246.1 10175,0 
voor eigen rekening 12 041,8 9636,4 
uit andere brennen 204,3 536,6 

In de Gemeenschap . * 11 634,2 9 474,8 
in de A.C.S.-landen en de L.G.0 269,1 302,3 
in de Middellandse-Zeelanden 342,8 398,0 

Opgenomen mlddelen 9 034.5 7 666,1 
in communautaire valuta's 7 954,3 6 488,4 
in niet-communautaire valuta's 1 080,2 1 177,7 

Ultbetallngen 11361.3 8 225,7 
voor eigen rekening 11 015,0 7843,7 
uit andere bronnen 346.3 382,0 

Ultstaand bedrag 
kredletverlening voor eigen rekening 53 630.3 47 627,0 
overige kredietverlening 8 053,4 8 764,6 
leningen op lange en middellange termijn 41 332,3 36 927,5 

Geplaatst kapitaal 28 800,0 28 800,0 
waarvan gestört of te störten 2 595,9 2 595,9 

Reserves, voorzleningen en saldo wlnst- en verllesrekenlng 5 966.3 5 158,3 

Balanstotaal 55 010.0 49 120,3 

Aantal personeelsleden van de Bank 718 710 

storting·!) voor ·ΐ9·η rtkonlng 
(miljoen Ecu) 

Of>9*nom«n mMò·!·· 
(mil|oen Ecu) (miljoen Ecu) 
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JAARVERSLAG 
1989 



Dit jaarsverslag is eveneens beschikbaar 
in de volgende talen; 

DA ISBN 92-861-0187-2 
DE ISBN 92-861-0188-0 
EN ISBN 92-861-0190-2 * 
ES ISBN 92-861-0186-4 
FR ISBN 92-861-0191-0 
GR ISBN 92-861-0189-9 
IT ISBN 92-861-0192-9 
PT ISBN 92-861-0194-5 

ISBN 92-861-0193-7 Tekst vastgesteld op 3 aprii 1990 
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tot aprii 1990 

Georgios SOUFLIAS. Minister van Economische Zaken 

C. SOLCHAGA GATALÂN, Minister van Economische Zaken en Financiën 

P. BÉRÉGOVOY, Minister van Economische Zaken, Financiën en Begroting 

A. REYNOLDS, Minister van Financiën 
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Leden 
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vice-voorziiier 
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Brüssel, tot februari 1990 
Plaatsvervangend Directeur. Directie Buitenlandse Financiele Betrekkingen, Ministerie 
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Presidente del Institute de Crédito Oficial, Madrid 
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Brüssel, sederi maart 1990 
Former Chairman, The Union Discount Company of London pic, Londen 
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l'Économie, des Finances et du Budget, Parijs 
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Secretary, National Debt Management, Ministère des Finances, Dublin 
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W.HECK 
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Assistant Secretary, Ministère des Finances, Dublin 
Directeur Général de ia Coordination des Politiques Structurelles. Europese Commissie, 
sedert maart 1990 
Head of the Developing World Division, Banque d'Angleterre. Londen 
Ministerialdirigent, Ministère Fédéral des Finances, Bonn, sedert december 1989 
Directeur Général adjoint chargé de ia direction des activités bancaires et financières à 
la Caisse des Dépôts et Consignations, sedert aprii 1990 
Direttore Generale della Fondigest, S.p.Α., Milaan, tot juni 1989 
Directeur Général de la Coordination des Politiques Structurelles, Europese Commissie, 
Brüssel, (tot maart 1990) 
Dirigente Superiore, Direzione Generale del Min istero del Tesoro, Ministère du Trésor,  
Rome, sedert Juli 1989 
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Voorwoord 

De Europese Investerfngsbank gaat de jaren negentig in met goede resultaten en een ste· 
vige financiëfe basis; met dertig jaar internationale ervaring heeft zij een zeer gediversifié- 
erde know-how verworven. 

De omvang van haar kredietverlening is ook in 1989 weer sterk toegenomen en is nu meer  
dan Ecu 12 miijard. De Bank is zeer seiectief bij de keuze van de te finanderen projecten en  
ziet erop toe dat ieder project beantwoordt aan strenge rentabHiteitscriteria. Haar activiteiten  
passen zieh pragmatisch aan de communautaire beleidsdoelstelüngen, de economische 
krachten en de dynamiek van de markt aan. Wat betraft de opname van de nodige middelen, 
die voorai op de financiëie markten piaats vindt, is de E.i.B. een van de beiangrijkste geidne-
mers ter wereld. De E.i.B. is de grootste geidnemer en -gever in Ecu; zij heeft bovendien 
een grote bijdrage geieverd tot de ontwikkeiing van diverse financiëie markten. 

Voor Europa, en met name voor de Gemeenschap, begint een riskant maar ook hoopgevend 
decennium met de totstandkoming van de interne markt en de voortgaande economische en 
monétaire integratie, met toenemende belangstelling van talrijke landen voor een versterking 
van hun banden met de E.G. en met de uitdagingen die de poiitieke en economische om-
wenteiingen in Oost-Europa met zieh meebrengen. 

In haar dubbele hoedanigheid van communautaire insteiting en bank, is de E.i.B. zeer nauw 
betrokken bij deze ontwikkelingen van mondiaai belang. De roi die zij speeit in de nieuwe 
Overeenkomst van Lomé met de A.C.S.-ianden, haar samenwerking met de Wereldbank ter 
bescherming van het milieu in het Middellandse-Zeegebied, het haar toevertrouwde mandaat 
voor de financiering van investeringen in Polen en Hongarije, de deelname in de oprichting 
van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeiing, zijn evenzovele tekenen van 
haar internationale gerichtheid en nieuwe taken die haar wachten. 

De beiangrijkste taak van de E.i.B. biijft de evenwichtige ontwikkeiing van de Europese Ge
meenschap. De Bank zai daarom haar inspanningen voortzetten en verdiepen ten behoeve 
van de regionale ontwikkeiing, en de verwezeniijking van de voor het vrije verkeer noodzake-
iijke grote infrastructuurwerken, het internationale concurrentievermogen van de communau
taire industrie en haar integratie, het midden- en kleinbedrijf, de bescherming van het milieu 
en de verbetering van de ievensomstandigheden van de Europese burgers. Afhankeiijk van 
de voortgang van de eenwording, zouden de activiteiten van de Bank uitgebreid kunnen 
worden tot de regie's van de Duitse Democratische Repubiiek. 

Met de steun van haar aandeeihouders, de Lid-Staîen, zai de E.i.B., zieh baserend op haar 
professionale kwaüteitseisen en in nauwe samenwerking met haar verschalende oude en  
nieuwe partners, haar in de loop der jaren verworven kennis en ervaring inzetten ten be
hoeve van het nieuwe en wijdse perspectief dat de opbouw van Europa biedt. 

Ernst-Günter BRÖDER 

President 



De economische achtergrond 

De gunstige ontwikkeling van de internationale eco 
nomie in de gezamenlijke O.E.S.O.-landen zette zieh  
voort mede dankzij de op hoog peil blijvende Inves-
teringen. De toename van de produktie beliep 3,6%  
tegenover 4,4% in 1988 en de gemiddelde inflatie 
bleef beperkt van omvang (4,3% tegenover 3,5% het 
jaar daarvo or) (^). 

Deze gunstige situatie ging opnieuw gepaard met 
een verbetering van de werkgelegenheid, hoewel 
deze niet voldoende bleek voor een aanzienlijke re-
ductie van het werkloosheidscijfer in Europa. 

In contrast tot deze al enkele jaren aanhoudende 
groei Is de economische situatie in talrijke ontwikke-
lingslanden opnieuw versiechterd. Tenslotte vormen 
de hoopgevende gebeurtenissen in Oost-Europa 
een historische uitdaging die voorat ook voor de Ge-
meenschap van he t allergrootste belang zal zijn. 

B.b.p.'-b.n.p. (1960 - 100) 

« * * 

In de Verenigde Stateri is het b.n.p. 2.9% gestagen  
tegenover 4.4% In 1988. Deze vertraging in de groei 
weerspiegeit de daiing van de particulière consump-
tie en van de bedrijfsinvesteringen tengevolge van 
het restrictieve monétaire beleid dat in 1988 en be 
gin 1989 werd gevoerd. De inflatie nam af na een 
Sterke stijging in het begin van het jaar en bedroeg 
4.4%. De uitvoer bleef flink stijgen (-1-11,1%) en 
heeft zo bijgedragen tot een beperking van de te-
korten op de handeisbalans en de lopende rekening 
(voor beide 1,8% van het b.n.p. tegenover 2,4% het 
jaar d aarvoor): de Schuldenlast en het federale be-
grotingstekort blijven echter hoog. 

In Japan bleef de expansie van de economie sterk, 
maar deze bereikte toch niet het niveau van 1988.  
Het b.n.p. is 4,9% gestegen (5,8% het jaar daarvoor). 
De groei van de binnenlandse vraag (5,6%) onder-
ging de invioed van de nog steeds grote toename 
van de investeringen (10,6%: 13,6% in 1988). De uit
voer nam weer toe, mede als gevolg van de depre-
ciatie van de yen, zij het dat de stijging minder sterk 
was dan die van de invoer. Gezien de toename van 
het invoersprijspeil ten opzichte van dat van de uit
voer. is het handelsoverschot opnieuw kleiner ge 
worden, al blijft dit erg hoog (2,8% van het b.n.p. te
genover 3,4% in 1988). Dit geldt ook voor het over-

Investeringen In vaste activa (1980 « 100) 

(') Bronnen voor de m dit noddsluk gebruikie macro-economische ajfers zi|n  
de Commissie van de Europese Gemeenscnapp>en (economische budgenen  
1989-1990) en de DE80 (economische vooruitzichlen) De cijlers rljn bijge·  
werkt tot begin 1990 maar hebben nog een voorlopig karakter De groeicijfers 
zijn uitgedrukt in volumeprocenten De inflatie wordi gemeten aan de hand van 
de indexcijfers voor het consumptiepnjspeil De verklärende li]st van de aikor-
lingen is te vinden in de bijlage 

ïsSi ' Ϊ9δ ' 19^ ' 19^ ' 198) 

Handeisbalans fob/fob 
(miijard $) 

1981 1983 1985 1987 IS 

10 



De economische achtergrond 

schot op de lopende rekening (2% van het b.n.p. te-
genover 2,8% in 1988). In 1988 was geen sprake van 
inflatle; vorig jaar echter bedroeg deze circa 2%. 

« 
* • 

In de Gemeenschap bleef de bedrijvigheid greet  
hoewel het groeipercentage van het b.b.p. (3,4%)  
lets lager lag dan dal van 1988 (3,8%). 

De bìnnenlandse vraag nam met 3,6% toe (een punt 
lager dan in 1988). De investeringsgroei bleef greet 
(6,7% na 8,4% in 1988 en 4,6% in 1987) en lag veer 
het Vierde achtereenvolgende jaar b oven het groei
percentage van he t b.b.p. 

Qroel b.b.p. 

Β DK D QR E F IRL IT L NL Ρ UK E ,E.G. 

E.E.G.: Jaarlljkse mutatle b.b.p., bruto investeringen 
in vaste activa en werkgelegenheld; werkloosheid 

De eok dit jaar geldende verbetering van de financi-
ele situatie van het bedrijfsleven leidde tot verdere 
greei van de investeringen, met name van die onder-
nemingen die hun concurrentievermogen op de ver-
grote interne markt, die open Staat voor de interna 
tionale concurrentie, wilden versterken. Hun financi-
ele armslag was vooral te danken aan de loonmatl-
ging ten opzichte van de produktiviteitsgroei, terwijl 
de inflatie binnen redelijke grenzen kon worden ge-
houden. 

De stijging van de investeringen in outillage was bij-
zonder significant: 8,9% in 1989, ofwel zo'n 30% over 
drie jaar. Deze investeringen lagen in België (16%), 
Duitsland (9,1%), lerland (12,5%), alsmede in Spanje 
(11,5%), Portugal (11%) en het Verenigd Koninkrijk 
(12%) boven het gemiddelde; in de drie laatstge-
noemde landen geven de cijfers echter een daling 
aan ten opzichte van he t voorafgaande jaar. 

De werkgelegenheid nam ook in 1989 toe (-1-1,5%). 
In absolute cijfers gaat het om zo'n 3 250 000 
nieuwe, permanente arbeidsplaatsen (2 000 000 in 
1988). loch blijft het werkloosheidspercentage hoog 
(9% tegenover 10% in 1988) vanwege de toename 
van de beroepsbevolking en de ontwikkelingen in de  
participatiegraad. 

Het tempo van de Inflatie binnen de Gemeenschap 
nam in de loop van 1988 en gedurende het eerste 
half jaar van 1989 toe d oor de opieving van de inflatie 
in de hele wereld, de hoge dollarkoers en de stijging 
van de olieprljzen. Daarna was het door de stabilise- 
ring van deze prijzen en de waardedaling van de dol
lar, maar ook door een lichte teruggang van de  
vraag en de anti-inflatoire maatregelen in verschei-
dene landen mogelìjk de gemiddelde prijsstijging 
beperkt te houden tot 4,8% (3,6% in 1988). 

De invoer in de Gemeenschap vanuit derde landen  
Is sterker gestegen dan haar uitvoer, hetgeen een 
vermindering van de overschotten op de handelsba-
lans en de lopende rekening tot gevolg had; beide  
zijn nu vrijwel in evenwicht (respectievelijk 0,2% en 
0,1% van het b.b.p.). De onevenwichtigheden in de  
handelsbewegingen tussen de Lid-Staten zijn op-
nieuw verscherpt. 

* * * 

De politieke omwentelingen in de Oosteuropese 
landen eind 1989 vonden op een moment plaats dat 
deze landen zieh in een penibele — soms ernstige  
— economische situatie bevinden, zowel op con-
junctureel (buitenlandse schuld, inflatie) als structu-
reel vlak (tekort aan telecommunicatie- en vervoers-
infrastructuren, grote achterstand in de ontwikkeling 
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De economische achtergrond 

van industhële produktietechnieken, desorganisatie 
van de distributiediensten, rampzalige toestand van 
het milieu). Deze landen, die te kennen hebben ge-
geven dat zij willen overgaan op een marktecono-
mle, beschikken vaak wel over veel menselijk kapi-
taal. Steun van de westerse landen kan onder deze 
omstandigheden een belangrijke factor betekenen 
voor de kans van slagen van de beoogde overgang. 

In een aantal Afrikaanse landen Is de situatle na ja-
ren van stagnatie en achterultgang relatief verbeterd 
dankzij economische hervormingsprogramma's. De 

Consumptieprljepeil 

81 82 83 84 85 86 67 
Β -—DK D GR E —F IRL 

— rr — L —NL —PT UK ••••tE.a 

Tekort/overtchot lopende rekeningen In Vo van b.b.p. 

prijzen van talrijke primaire landbouwprodukten ble-
ven in 1989 op de wereldmarkt echter erg laag. De 
geringe deviezeninkomsten plus de aanhoudende 
Schuldenlast en de daling van netto kapitaaitransfers 
hebben een constant tekort aan Investerlngsmldde-
len veroorzaakt. Tengevolge van de demografische  
druk zljn de inkomens per hoofd van de bevolking 
0,3% gedaaid (-0,7% In 1988) ondanks een stijging 
van het b.b.p. van 2,9%. Daarentegen hebben ver-
scheldene kleine landen in het Carlbisch gebied en 
In de Stille Oceaan gedurende het afgelopen jaar 
opnieuw een economische groel gekend. vooral in 
die landen waar het toerisme een belangrijke roi 
speelt. 

In de landen rond de Middeltandse Zee Is de eco
nomische groel ten opzichte van 1988 niet duldelijk 
verbeterd. De hervormingen met het oog op de ont-
wlkkellng van marktmechanismen gingen door,  
vooral In Marokko en Tunesië. In bepaaide landen,  
zoals bijvoorbeeld in Egypte, stuitten deze pogingen 
op administratleve of economische obstakels, of ze 
veroorzaakten ernstige sociale Spanningen, zoals In  
Algerije en Jordaniè. In Turkije en vooral in Joego-
slavlë vormde de zeer hoge Inflatle een belangrijke 
hinderpaal voor een goed functioneren van de eco 
nomie. 

Grondstofprfjzen in $ van 1985 

80 81 82 83 84 85 86 87 

UK GR E Ρ DK IT F E EG. Β IRL NL D 

koffie 
koper 
aluminium 
petroleum 

katoen 
cacao  

palmoiie 
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Communautaire beleidsiijnen 

Het jaar 1989 wordt gekenmerkt door enkele belang-
rijke gebeurtenissen, zowel binnen de Gemeen-
schap als in haar internationaie betrekkingen. In de 
Gemeenschap zijn verschillende maatregeien getrof 
fen met het oog op de versterking van de economi-
sche en sociale samenhang, op de verdere tot-
standkomlng van de interne markt en op het ingaan 
van de eerste fase van de Economische en Mone- 
taire Unie op 1 juli a.s. 

Het afronden van de onderhandeiingen over de 
Vierde overeenkomst van Lomé met de A.C.S.-lan-
den en het besluit economische steun te verlenen 
aan de Oosteuropese landen die zieh in een demo-
cratiseringsproces bevinden, getuigen van het stre-
ven naar openheld van de Gemeenschap en haar  
Lid-Staten. 

In deze zieh snel ontNwikkelende context bleef de 
E.I.B, harerzijds haar kennis en ervaring in dienst  
stellen van de opbouw van Europa; deze is ook in 

1989 de leidraad voor haar activiteiten geweest. De 
kredietverlening van de Bank in de Gemeenschap is  
opnieuw In omvang toegenomen: 11 634,2 miljoen 
tegenover 9 474,8 miljoen in 1988 (1) 

* * * 

Het jaar 1989 stond in het teken van de tenultvoer-
legging van de hervorming van de structuurfondsen, 
bedoeld om de economische en sociale cohesie van 
de Gemeenschap te versterken. De Bank heeft hler-
aan haar volledige medewerking gegeven en in het 
bijzonder aan de uitwerking van de communautaire 
bestekken (zie biz. 14). Zij zal, met inachtneming 
van haar eigen procedures, worden betrokken bij de  
cofinanciering van investeringsprojecten conform  
deze bestekken, zonder haar Interventles ten be-

(1) De Ecu is de door de E.l.B. gehanteerde rekeneenheid; behoudens speci- 
fieke aanduiding, zijn alle bedragen in dit verslag In Ecu uitgedrukt. 

De E.I.B, in de landen van Oosteuropa 
Kredietverlening in Po ien en Hongarije 

De Baad van de Europese Gemeenschappen heeft op 9  
Oktober 1989 de Europese Investeringsbank verzocht 
om, conform de haar gebruikelijke interventiecriteria. de 
noodzakelijke procedures te starten voor de toekenning 
van kredieten voor investeringsprojecten in Polen en  
Hongarije. Dit verzoek was het gevoig van zijn besluit van 
3 Oktober een communautair huipprogramma op te zet-
ten om beide landen te steunen bij hun pogingen over te  
schakelen op een markteconomie. 

Op 29 november jl. heeft de Baad van Gouverneurs van 
de E.I.B, de Bank gemachtigd kredieten te verlenen voor 
investeringsprojecten in Polen en Hongarije voor in totaal 
1 miljard Ecu. Dit besluit werd genomen op grond van 
artikel 18 van de Statuten van de E.I.B.; de gouverneurs  
kunnen op voorstel van de Baad van Bewind met eenpa-
righeid van stemmen de Bank machtigen kredieten te  
verstrekken voor investeringsprojecten buiten het grond-
gebied van de Gemeenschap. De Baad van de E.G. heeft 
op 12 februari 1990 besloten om ten laste van de alge-
mene begroting van de Gemeenschap een voliedige 
garantie toe te kennen voor de kredietverlening van de 
E.I.B, in beide landen. 

De contacten die reeds zijn gelegd met het Internationaal 
Monetair Fonds, de Wereldbank en de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen, maken een snelle uitvoering 
van de eerste interventles op het gebied van de infra-
structuur mogeiijk. Het gaat hier om gecoördineerde pro-
jecten die beantwoorden aan de verplichtingen die beide 
landen zijn aangegaan jegens het IMF. De eerste projec-
ten betreffen de prioritaire sectoren vervoer, energie, te-
lecommunicatie en milieu. De rehabllitatie of de moderni-

sering van de voorzieningen op genoemde terreinen zijn 
noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van een 
concurrerende industrie. 

De E.I.B, streeft daarnaast naar de identificatie van indus-
triële investeringsprojecten. Zij wil steun verlenen aan 
projecten die gezamenlijk worden ondernomen met com 
munautaire bedrijven en die zouden kunnen bijdragen tot  
de ontwikkeling van de industrie in beide landen en tot  
de industriële aanpassing aan markteconomische condi- 
ties. 

De deelnemlng In de EBRD 

De overeenstemming die in aprii 1990 werd bereikt over  
de oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw 
en Ontwikkeling. de EBBD, voorziet er in dat de E.l.B.,  
evenals de Europese Economische Gemeenschap tot de 
oprichters/aandeelhouders behoren. Daarnaast zal de 
E.l.B. specifieke hutp verlenen in de oprichtingsfase van 
de EBBD. Het oprichtingsverdrag moet door de deelne-
mende Staten geratificeerd worden. De deelname van de 
E.l.B. zal onderwerp zijn van een besluit van de Baad van 
Gouverneurs. 

Kredietverlening in de Duitse Democratische Republlek 

Als gevolg van het verzoek van de Baad van de Europese 
Gemeenschappen naar aanleiding van richtiijnen van de 
Europese Baad (Dublin, 28 aprii), zal de E.l.B. gevraagd 
worden om volgens haar gebruikelijke criteria, Investerin-
gen te financieren in de Duitse Democratische Bepubliek 
nadat de economische en financiële unie met de Bonds-
republiek Duitsiand tot stand is gekomen. 
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Communautaire beieldsiijnen 

hoeve van andere projecten in de betrokken regie's  
te verwaarlozen. De door de hervorming beoogde 
doelstellingen vormen een aanvulling op de perma
nente inspanningen van de Bank ten gunste van de 
regionale cntwikkeling, getuige een toename, ook 
dit jaar weer, van bijna 43% van haar steun in de 
economisch achtergebleven regie's ( + 30% in 1988). 

Deze steun maakt meer dan 64% uit van de actlvitei-
ten van de Bank in de Gemeenschap. 

De Bank is ook doorgegaan met haar interventies in 
het kader van de Geïntegreerde Mediterrane Pro- 
gramma's en van het specifieke programma voor de 
ontwikkeiing van de Portugese industrie (PEDIP). Zij 

De E.I.B, en de hervorming van de structuurfondsen 

De hen/orming van de structuurfondsen, die voigens de 
Europese Akte (artikel 130 D) meet dienen ter onder-
steunlng en versterking van de economische en sociale 
samenhang, is met ingang van 1 januari 1989 van kracht  
geworden. 

De E.I.B, heeft van haar Raad van Rewind en haar Raad 
van Gouverneurs de opdracht gekregen om conform  
haar eigen procedures medewerking te verlenen aan d e 
tenuitvoerlegging van deze hervorming. Daartoe heeft de 
Bank de reeds bestaande samenwerking met de Euro
pese Commissie en de Lid-Staten vorder uitgebouwd en  
deelgenomen aan d e voorbereiding en uitvoering van de 
verschillende fases van het hervormingsproces. Deze be-
stond uit vier achtereenvolgende etappes: 

- de ontwikkelingsvooruitzichten van de betrokken re- 
glo's en de behoeften die hieruit voortvioeien worden 
in meerjarenplannen vastgelegd (drie à vijf jaar naarge-
lang de doelstellingen): 

- op grond van deze plannen stelt de Europese Commis
sie, in nauw overleg met de Lid-Staten of de betrokken 
overheden en in samenwerking met de E.I.B., prioritei-
ten vast in de Communautaire Beatekken (OB's); 

- de tenuitvoerlegging van deze bestekken geschiedt 
voigens de geëigende uitvoeringsmodaliteiten, met  
name via medefinanciering van operationele meerja-
renprogramma's of van specifieke projecten. In deze 
interventies dienen in het bijzonder kredieten en subsi 
dies op zodanige wijze te worden gecombineerd dat de 
gebrulkte begrotingsmiddelen een zo groot mogelljk 
effect verkrijgen; 

- ten slotte worden de CB's en de interventies begeleld 
en geëvalueerd door de Commissie, de Lid-Staten en  
de E.I.B. 

De Europese Commissie heeft de algemene begrotings-
richtlijnen voor de periods 1989-1993 op 11 Oktober 1989  
goedgekeurd. Een totaalbedrag van 60,3 miljard aan sub 
sidies is aldus verdeeld over de prioritaire doelstellingen 
waarvan 48,3 miljard werd bestemd voor die doelstellin
gen waarbij ook de E.I.B, kan interveniëren (1, 2 en 5b): 

- 38,3 miljard voor doelstelling 1 (waarvan 36,2 miljard 
voor de CB's en 2,1 miljard voor communautaire initia-
tieven): ontwikkeiing en structurale aanpassing van re 
gie's met een ontwikkelingsachterstand; 

- 7,2 miljard voor doelstelling 2; omschakeling van die re 
gie's die zwaar door de achteruitgang van de industrie  
worden getroffen; 

- 7,4 miljard voor doelstellingen 3 en 4: het bestrijden 
van langdurige werkloosheid en het vergemakkelijken 
van de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces; 

- 3,4 miljard voor doelstelling 5a: aanpassing van de pro-
duktie-, verwerkings- en commercialisatiestructuren in 
de landbouw; 

- 2,8 miljard voor doelstelling 5b: het bevorderen van de 
ontwikkeiing van het platteland; 

- 1,2 miljard is bestemd voor overgangsmaatregelen en  
vernieuwende acties. 

Nadat de desbetreffende overheden hun meerjarenplan
nen hadden ingediend, heeft de Europese Commissie, na 
overleg met de Lid-Staten en in samenwerking met de 
E.I.B., op 31 Oktober de CB's voor de regio's van d oel
stelling 1, en op 20 decomber die voor de regio's van 
doelstelling 2 vastgesteld. Zij heeft dit tevens gedaan 
voor de doelstellingen 3 en 4, waarbij de E.I.B, niet be
trokken is. 

Het gaat om grote investeringsbedragen: voor de CB's 
van doelstelling 1 is ruim 80 miljard voorzien voor de pé 
riode 1989-1993, en voor doelstelling 2 bijna 8 miljard 
(1989-1991). Desalniettemin dekken de CB's vaak siechts 
een fractie van de ontwikkelings- of herstructurerings-
plannen In de betrokken regio's. 

De E.I.B, heeft zieh bereid verklaard actief betrokken te  
zijn bij de uitvoering van de CB's; de feltelijke omvang 
van haar k redieten zai echter pas worden vastgesteld bIj 
de operationele invulling van de CB's en zaI afhangen van 
de ingediende projecten en de financieringsbehoeften 
van de hiervoor verantwoordelijken, uiteraard na instem-
ming van de bevoegde lokale overheden en na goedkeu-
ring door de bestuursorganen van de Bank. De Bank zaI 
overigens voigens de haar gebrulkelijke criteria krediet-
aanvragen beoordelen ten behoeve van investeringen 
voor de regionale ontwikkeiing die niet In CB's zljn opge-
nomen. Globale kredieten lijken overigens het aangewe-
zen medium voor de actie van de Bank wat betreff doel
stelling 2, gezien de maatregelen en de beperkte bedra-
gen waarin per CB is voorzien. 
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heeft de wederopbouw gesteund in de regio rond  
Kalamata die in 1986 door aardbevingen was getrof
fen, door middel van kredieten voor eigen rekening 
met een rentesubsidie ten laste van de algemene 
begroting van de E.G. (PB L309 van 16 november 
1988). 

* * * 

De voortgezette Sterke groel van de bedrijfslnveste-
ringen en de inmiddels tot stand gekomen hergroe-
peringen tonen zowel de vastberaden wil van het 
Europese bedrijfsleven zieh op de Europese' Interne 
markt voor te berelden als het effect van de maatre-
gelen die de Gemeenschap met het oog hierop 
heeft getroffen. 

De Bank heeft hieraan haar steun verleend door  
haar kredietveriening aan het bedrijfsleven aanzien-
lijk ult te breiden tenelnde het Internationale con-
currentlevermogen van het Europese bedrijfsleven 
te vergroten en zljn Integratle op Europees niveau  
te verstärken. De gebruikelijke kwaliteitseisen van 
de Bank bleven uiteraard gelden, ook wanneer zi]  
met andere financlële partners samenwerkte. 

Er was vooral sprake van steun van investeringspro-
jecten van het midden- en kleinbedrijf, zowel binnen 
als buiten de regionale ontwikkelingsgebieden. Bül
ten die gebleden heeft de Bank NCI middelen ge-
brulkt evenals, in toenemende mate, eigen middelen. 
Zo Is de continuïteit gehandhaafd in het communau 
taire beleid ten behoeve van het midden- en kleinbe
drijf, overeenkomstig de besluiten van de Baad van 
Gouverneurs (februari 1987) en de Raad van B ewind 
(december 1988). 

ren sterk toegenomen en bedroeg vorig jaar 2 677  
miljoen (zie kader pagina 24). 

Op het gebied van de mllleubeschermlng en de ver-
beterlng van de levensomstandigheden heeft de 
Bank haar steun uitgebreid aan investeringsprojec-
ten ter voorkoming c.q. beperking van de vervuiling 
conform de doelstellingen van de Europese Akte 
(artikel 130 R). Haar activiteiten waren niet alleen 
gericht op de kwaliteit van water en lucht of op de 
bescherming van de natuur, maar zij hadden ook 
steeds vaker een beter afvalbeheer of de stadsver-
nieuwing tot doel. 

In 1989 heeft de E.I.B, haar samenwerking met de 
Wereldbank voortgezet en verdiept in het kader van 
het milieuprogramma in het Middellandse-Zeege-
bied, dat beide instellingen gezamentijk hebben op-
gezet (zie kader op pagina 16). Dit initiatief, dat sa 
men met de Europese Commissie en de betrokken 
landen wordt uitgevoerd, beantwoordt aan de wen-
sen van de Europese Raad. Deze onderstreepte nog  
eens de wens van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten een grotere rol te speien bij de uitwerking 
van internationale strategieën tegen de bedreigingen 
van het milieu. Ook het eind vorig jaar genomen be-
sluit om met ingang van 1990 een Europees Milieu-
Agentschap - een communautaire organisatie waar-
aan ook derde landen kunnen deelnemen - op te  
richten geeft blijk van deze vastberadenheid. De uit-
voering van het ENVIREG-programma - investerings-
steun ten behoeve van he t milieu in de economisch 
achtergebleven regio's - en van het MEDSPA-pro-
gramma - steun aan de gebieden rondom de Mid-
dellandse Zee - moeten eveneens leiden tot een dui-
delijke versterking van de communautaire acties. 

Zowel voor het concurrentievermogen van de Indus
trie als voor de regionale ontwikkeling zljn communl-
catlenetwerken die qua capaciteit en kenmerken 
aangepast zijn aan de nieuwe behoeften van de in
terne markt, van essentieel belang. 

De Europese Raad heeft wederom het belang on-
derstreept van de ontwikkeling en onderlinge verbin-
ding van de transeuropese netwerken, waarbij hij 
vooral de aandacht heeft gevestigd op de s ituatie in 
de pehfere gebieden in het kader van de noodzake-
lijke economische en sociale samenhang. 

De Bank heeft haar s teun vergroot ten behoeve van 
de aanleg van weg- en spoorwegverbindingen en  
voor de ontwikkeling van het luchtvervoer. De kre
dietveriening op het gebied van grote infrastructuur-
projecten van communautair belang is de laatste ja-

* 
» • 

Wat betraft de openbare aanbestedlng heeft de Ge
meenschap, vooruitlopend op de uitbreiding, met in-
gang van 1993, van de communautaire regelgeving 
voor openbare aanbestedlng met betrekking tot 
werken en leveringen in de sectoren energie, water, 
vervoer en telecommunicatie, maatregelen getroffen 
voor de aanpassing van de procedures. De Bank 
bleef bij haar cliënten erop aandringen dat zij aanbe-
stedingsprocedures meer openstellen voor concur-
rentie, met het oog op de vrijmaking van de mark
ten, conform de aanbevelingen van de Raad van Be
wind die door de Raad van Gouverneurs in juni 1984  
werden bekrachtigd. 

* 
• * 
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in de tien jaren van zijn bestaan heeft het Europees 
Monetair Stelsel in belangrijke mate bijgedragen tot  
de stabiliteit van de wisselkoersen van de deelne-
mende valuta's. De peseta werd juni vorig jaar in het 
stelsel opgenomen en in januari 1990 Is de lire bin 
nen het stelsel gaan functioneren met een smalle 
marge. 

Ook heeft vorig jaar de opname van de peseta en de 
escudo in het Ecu-pakket piaatsgevonden en heb-
ben aile segmenten van de Ecu-markt een sterke 
groei vertoond. De uitgiften van de in Ecu geno-

teerde obiigaties op de internationale markt hebben 
bijvoorbeeid de grens van 11 miijard overschreden, 
hetgeen een stijging van 24% betekent ten opzichte 
van 1988. 

Er zijn in 1989 verscheidene besluiten genomen die 
de vorming van een Europese financlële mimte be-
vorderen. Vooral de aanname van de tweede bank-
richtlijn (PB L386 d.d. 30 december 1989) inzake de 
toegang tot en de uitoefening van de activitelten van 
kredietinstellingen Is van belang. Zij beoogt de 
noodzakelijke harmonisatle te voltooien voor de on-

De bescherming van het milieu in het Middeilandse-Zeegebied 
Het Middeilandse-Zeegebied beschikt over een untek na-
tuurlijk en cultureel erfgoed. Het milieu heeft echter hevig 
te iijden onder de activitelten van de mens; de schade-
iijke effecten zijn reeds zichtbaar en leggen een zware 
hypotheek op de toekomst. Deze e ffecten komen vooral 
in het noordeiijk deei van het Middeilandse-Zeegebied 
voor. längs de kusten van de economisch meer ontwik-
kelde landen. Al enkele jaren voert men hier een - steeds  
intensiever - herstelbeleid. Maar ook de zuidelijke regio's 
worden steeds meer aangetast vanwege de sterke bevol-
kingsgroei in de betrokken landen en de concentratie van 
de economische activitelten längs de kust. De toene-
mende belasting van het milieu zal op korte termijn de le-
vensomstandigheden van de bevoiking nog verder ver-
slechteren. Zij brengt tevens de ontwikkelingskansen in 
gevaar omdat de voor mensen essentiële natuuriijke rijk-
dommen als water en landbouwgrond steeds zeldzamer 
en duurder worden en de aantrekkingskracht van de re 
gio voor de toeristen vermindert. Tenslotte veroorzaakt 
de aantasting van het milieu gevaarlijke onevenwichtighe-
den tussen de verschillende regio's. Het begrip ,,duur-
zame ontwikkeiing", met behoud op lange termijn van 
een gezond milieu, is van cruciaal belang voor het hele 
Middeilandse-Zeegebied. 

De betrokken landen hebben verscheidene jaren geleden 
al deze dreigingen onderkend en begrepen dat een geza-
menlijke aanpak noodzakeiijk is. De internationale organi-
saties hebben hierbij een belangrijke roi gespeeld; met 
name het miiieuprogramma van de Verenigde Naîies met 
de uitwerking en aanname van de Overeenkomst van 
Barcelona (1975) en van de Verklaring van Genua (1985),  
en met de uitvoering van het Actieplan voor de Mlddel-
iandse Zee vanaf 1975. Ook de Europese Commissie 
heeft verscheidene initiatieven genomen (zie bladzijde 
15). Een van de speerpunten van haar beleid in de regio  
betreft de milieubescherming. 

De bescherming van het milieu is een van de traditionele 
hoofddoelsteliingen van de Bank (zie pagina 25). In het 
Middeilandse-Zeegebied heeft de E.I.B, in de afgelopen 
10 jaar hiervoor kredieten verstrekt voor een totaalbe-
drag van 3 057.1 miljoen; 2 940,1 miljoen in de LId-Staten 

en 117 miljoen In verscheidene geassocieerde landen 
(zie overzicht op biz. 17). In laatstgenoemde landen werd 
met name prioriteit verleend aan de financiering van m i-
lieuprojecten in het kader van bestaande protocolien. 
Verscheidene investeringsplannen ter bescherming van 
het milieu worden op dit moment geanalyseerd. Deze 
gang van zaken markeert het inzicht dat steeds meer 
veld wint, nameiijk dat het behoud van het milieu een we-
zeniijk deel van de ontwikkeiing vormt. 

Teneinde de activiteiten op dit terrain uit te breiden en  
efficienter te maken, hebben de E.I.B, en de Wereldbank 
in 1988 gezamenlijk een Programma ter bescherming van 
het milieu in het Middeilandse-Zeegebied opgesteid. Dit  
programma, een initiatief van twee multilaterale financle-
ringsinstellingen die gericht zijn op concrete resultaten, 
dient ter aanvuliing en versterking van de bestaande acti 
vitelten. 
De eerste fase van h et programma, die tot doei had de 
problematiek te analyseren, is in 1989 afgerond. Zij be
stand uit een regionale milieuanalyse welke beide Banken 
gezamenlijk hebben gepubliceerd (^) 
De Studie maakte het mogelijk de beiangrijkste Proble
men tengevolge van de verslechtering van het milieu te  
definieren, hun onderlinge samenhang aan te tonen en  
de voornaamste onderliggende oorzaken te analyseren. 
Er zijn vier prioritaire actieterreinen vastgesteid: 
- geïntegreerd beheer van de watervoorziening (aanleg-
gen van bassins) 
- verwerking van vaste en gevaarlijke afvalstoffen 
- voorkomen en controleren van de vervuiiing van de zee  
door olle en chemische produkten 
- beheer van de kuststreken. 
De Studie heeft aldus de tweede fase van het programma  
voorbereid, dat wii zeggen de insteliing - begin 1990 - 
(Vervoig op bladzijde 17) 

(1) Programma tan bahoeve van hat milieu in hat M iddeilandsa-Zaagabiad - 
Baheer van h et coilectief erfgoed an van gemeanschappelitka rijkdomman —  
Washington, Luxemburg — 1990. 
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derlinge erkennlng van de controlesystemen op kre-
dietinstellingen door de Lid-Staat waar de hoofdze-
tel is gevesligd en de afgifte van een enkele bank- 
vergunning die in de hele Gemeenschap geldig is.  
Er zljn nog enkele andere richtiijnen aangenomen, 
met name betreffende de solvabiliteit van kredletin-
stellingen, de communautaire definitie van het eigen  
vermögen en de publikatle van de rekeningen van 
dochterinstellingen. 

Opdat de Bank haar middelen onder de beste voor-
waarden kon opnemen, heeft zij nauwlettend de ont-

wikkeling, de integratle en de toenemende llberalise-
ring van de geld- en kapitaaimarkten gevoigd. Te-
vens heeft zij haar banden met financiële instellingen 
in de Lid-Staten verstärkt, niet alleen met het oog 
op de cofinanciering van investeringsprojecten, 
maar ook ten behoeve van de voor haar activiteiten 
noodzakelijke middelenvoorziening (zie bladzijde 
46). 

De Bank, die op de meeste kapitaaimarkten in de 
Gemeenschap aanwezig was, heeft het grootste 
deel van haar middelen in communautaire valuta's 

(vervolg van bladzijde 16) 

van een nleuw operationeel instrument; het programma  
voor technische bijstand ten behoeve van het milieu in  
het MIddellandse-Zeegebled (METAP). Dit programma  
moet als Katalysator dienen voor milieu-investerlngspro-
jecten. Steun wordt verleend aan de voorbereiding van 
de projecten, aan d e beleldsontwikkeling en aan de ver-
sterking van het noodzakelijke institutionele kader. Dit  
programma van technische bijstand wordt aanvankelijk 
gefinancierd door de E.I.B., de Wereldbank, het Ontwik-
kelingspro-gramma van de VN en de Europese Commis-
sie, met name in het kader van haar nieuwe communau

taire actieprogramma voor de bescherming van het milieu  
In het Middellandse-Zeegebied (MEDSPA). 
Het programma voor technische bijstand vult de normale 
kredietverleningsactiviteiten van de Bank aan. Het beoogt 
voornamelijk de kwaliteit van de milieubeschermingspro-
jecten te verhogen en de uitvoering ervan te vergemak-
kelijken. Het programma ter bescherming van het milieu  
in het Middellandse-Zeegebied zai tevens ertoe bijdragen 
dat er meer middelen kunnen worden gemobiliseerd voor 
de uitvoering van de noodzakelijke investeringsprojecten 
en activiteiten op dit terrein. 

Investerlngen in projecten van milleubescherming In het Middellandse-Zeegebied en Portugal (1980—1989) 

Iii:; Afvalwaterzulvering 

A Behandeling van stedelijk afvai 
• Vermindering van de luchtverontreiniging 

• Instandhouding van het cultureel erfgoed en stedebouw 

+ Burgerbescherming 
A Watervoorzlening 
• Bescherming tegen overstroming 

Ä? Bosbouwvoorzleningen 
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opgenomen. Zij is de grootste Ecu-emittent op de 
internationale markten en tevens de eerste krediet-
veriener in deze munt: het aandeel van de Ecu in 
haar middelenvoorziening op korte en lange termijn 
is gestegen tot ruim 18%. Zo heeft de Bank bijge-
dragen tot de ontwikkeiing van de Ecu-markt, vooral 
via de uitgifte van commercial paper. De uitbetalin-
gen op kredieten in Ecu beliepen 2 159,6 miljoen, 
ofwel 20% van het totale bedrag. 

Eind 1989 bedroegen de verplichtingen van de Bank 
in Ecu 5 650 miljoen, ofwel zo'n 13,5% van het totaal 
aan len ingen uitstaande bedrag. 

* * * 

De kredletverlening van de Bank buiten de Gemeen-
schap verliep längs drie wegen. 

De E.I.B, heeft actief deelgenomen aan de onder-
handelingen voor een nieuwe Overeenkomst van 

Lomé tussen de Gemeenschap en de landen in 
Afrika, het Caribisch gebied, de Stille Oceaan en 
de Landen en Gebleden Overzee. De Vierde Over
eenkomst is op 15 december ondertekend en zal 
waarschijnlijk begin 1991 van kracht worden. De be-
langrijkste bepaiingen zijn te vinden op pagina 43. 

In het MIddellandse-Zeegebled is de inwerkingîre-
dlng - op 1 augustus 1989 - van het financiële proto-
col met Malta vermeldenswaard, aismede de onder-
tekening - 1 december 1989 - van he t protocol met 
Cyprus en de ultwerking van het Programma voor 
de bescherming van het milieu in genoemd gebied 
(zie pagina 9). 

Tenslotte heeft de E.I.B, met de grootst mogelijke 
aandacht de recente ontwikkelingen in de landen  
van Oost-Europa gevolgd en de nodige maatregelen 
genomen om tegemoet te komen aan de verzoeken 
van Gemeenschapswege om investeringen in deze 
landen te ondersteunen (zie kader op biz. 13). 

Kredletverlening 1959-1989  
(lopende mlijoenen ecu's) 14000 

12000 

10000 

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 
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Kredietverlening in 1989 

De Europese Investeringsbank draagt bij tot de financiering van investeringen in de Lid-Staten van de  
Gemeenschap en in derde landen; dit laatste met name op grond van het communautaire economische 
en financiële samenwerkingsbeleid. De Bank verstrekt kredieten voor eigen rekening - de middelen hier-
toe worden voornamelijk verkregen op de kapitaaimarkten - of garanties. Tevens kent zij in de Lid-Staten 
kredieten toe uit middelen van het nieuwe communautaire leningsinstrument en, buiten de Gemeen
schap, in opdracht en uit begrotingsmiddelen van de E.G. o f de Lid-Staten. 

Het bedrag van de In 1989 ondertekende flnancie-
ringsovereenkomsten beliep in totaal 12 246,1 mil-
joen (tegenover 10 175 miljoen in 1988). Dit bete-
kent een stijging van 20,4%, d.w.z. reëel 12,7% (zie  
wenken voor de lezer op biz. 110). 

Het totale bedrag van de kredietverlening voor eigen  
rekening was 12 041,8 miljoen (9 638,4 miljoen in 
1988) en d at van de kredietverlening uit andere mid
delen, geboekt in de Speciale Sectie, 204,3 mi ljoen 
(536,6 miljoen in 1988). 

De kredieten voor investeringen in de Gemeen
schap bedroegen 11 555,9 miljoen voor eigen reke
ning en 78,3 miljoen uit het nieuwe instrument, 
d.w.z. in totaal 11 634,2 m iljoen (zie lijst op biz. 72). 
Dit betekent een toename van 22,8% te n opzichte 
van vorig jaar en een gemiddelde jaarlijkse stijging 
van 18,1% s edert de toetreding van Spanje en Por
tugal op 1 januari 1986 (reëel respectievelijk 15% en 
13,9%). 

Het bedrag van de kredietverlening is in alle landen  
gestegen, maar de toename was vooral merkbaar in 

Spanje, Portugal, Duitsland, het Verenigd Koninkrljk, 
Griekenland en België; in de overige landen was de  
toename van bescheidener aard. 

De omvang van deze actlviteit, die vooral in de afge-
lopen twee boekjaren aanzienlijk was, hing samen  
met de algemene economische ontwikkeling (zie  
"Economische achtergrond", biz. 10). Zij weerspie-
gelt het streven van de Bank een bijdrage te leveren 
tot de versterking van de economische en sociale  
samenhang en tot de verwezenlijking van de doel- 
stellingen van de Europese Akte, alsmede het feit  
dat de Bank adequate kredietvoorwaarden kan bie- 
den. 

De kredietverlening in de regionale ontwikkelingsge-
bieden steeg ook dit jaar w eer sneller dan die voor 
de overige activiteiten: de omvang was bijna twee-
maal zo hoog als in 1987, en maakte bijna twee  
derde van het totaal uit. De steun aan de milieube-
scherming en aan de verbetering van de verbindin-
gen tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap nam  
eveneens In een gestaag tempo toe, terwijl ook de 
kredietverlening ten behoeve van de energiedoel-
stelllngen op hoog peli bleef. 

label 1 : Kredietverlening (afgesloten financieringsovereenkomsten) In 1989 en van 1985 tot 1989 (^ 
near herkomst der middelen en lokalisatie van het project 

Milj. 
ecu's 

1989 

% Milj. 
ecu's 

1985—1989 

% 
Kredieten en garanties voor eigen rekening 12 041,8 98,4 41 996,2 93,7 
binnen de Gemeenschap 11 555,9 94,4 39 868,0 89,0 
buiten de Gemeenschap 485,9 4,0 2 128.2 4.7 

Kredietverlening ult andere middelen 204,3 1.6 2 812,1 6.3 
binnen de Gemeenschap 78,3 0,6 2 136,7 4.8 
buiten de Gemeenschap 126,0 1.0 675,4 1,5 

Totaal generaal 12 246,1 100,0 44 808,3 100,0 
binnen de Gemeenschap 11 634,2 95,0 42 004,7 93,8 
buiten de Gemeenschap 611,9 5,0 2 803,6 6.2 

(1) De kredietverlening in Spanje en Portugal viel tot eind 1985 onder die buiten de Gemeenschap (zie Jaarverslag 1987 biz. 109). 
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Kredietverlening in 1969 

Het jaar 1989 ward gekenmerkt door een stijging 
van de steun aan investeringsprojecten in de Indus
trie en in de dienstverlenende sector, met name In 
het midden- en kleinbedrljf en ten behoeve van de  
vervoersinfrastructuur. 

Bülten de Gemeenschap bedroeg de kredietverle
ning 485,9 m lljoen voor eigen rekening en 126 mil-
joen uit begrotingsmiddelen, d.w.z. in totaal 611,9 
miljoen (700,2 miljoen in 1988} (zie lijst op biz. 93). 

De grote kredletverleningsactiviteiten voor eigen re
kening en de daaruit voortvloeiende grote omvang 
van de uitbetalingen (11 015 miljoen) resulteerden In 
een stijging van de mlddelenopname met bijna 18%. 
Deze bedroeg 9 034,5 miljoen (tegenover 7 666,1 
miljoen in 1988), waarvan 8 764,9 milj oen op de kapi-
taalmarkten geplaatste leningen op lange en middel-
lange termijn, voornamelijk tegen vaste rente. De  
middelen werden voor 88% in communautaire va
luta's opgenomen, met op de eerste plaats de Ecu 
(zie biz. 47). 

Kredietverlening 1989 en 1988 
(in milj. ecu's) 

Middellandse-Zee A.C.S.-landen 
Elders 

1989 1988 

91.1 België 11,6 
545,8 Denemarken 494,1 
856,5 Ouitsland 603,0 
271.4 Griekeniand 186,5 

1 541.7 Spanje 1018,5 
1 512,8 Frankrijk 1 350,5 

186,8 lerland 154,8 
3 734.4 Italie 3 371,9 

320,3 Nederland 259,7 
755,7 Portugal 560,4 

1 652,2 Verenigd Koninkrijk 1 178,8 
165,5 Elders {^) 285,0 

11 634,2 Gemeenschap 9 474.8 
342,8 Middellandse-Zee- 398,0 
269,1 landen 302,2 

A.C.S.-landen — 
L.G.O. 

12 246,1 Totaal 10175.0 
('} Geassimiteerde kredietverlemngen voor vernich-

tmgen m de Gemeenscfiap. 

Middellandse-Zee A _C_S.-tanderi 
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Kredietverlening in de Gemeenschap 

Ondertekende 
komsten 

financieringsovereen-

in 1989 heeft de Bank financleringsovereenkomsten 
ondertekend voor een bedrag van in totaal 11 634.2 
miljoen, waarvan 11 555,9 miljoen voor eigen reke-
ning (9 474,8 m iljoen In 1988). Van dit bedrag had 
8 460,7 miijoen betrekking op afzonderlijke kredieten 
en 3 173,5 miljoen op globale kredieten aan bemid-
delende instellingen ter financiering van investe-
ringsprojecten van kleine of middelgrote omvang 
(waarvan r espectievelijk 3,2 miljoen en 75,1 miljoen 
uit het nieuwe instrument). 

Toegekende kredieten 
Om een duidelijker operationeel beeld te geven van 
de activiteiten van de Bank in het afgelopen jaar, 
omvat onderstaande presentatie van haar interven-
ties naar s ector en naar doelstelling de afzonderlijke 
kredieten (8 460,7 miljoen) en de toewijzingen uit de  
lopende globale kredieten (2 805,2 miljoen voor in 
totaal 8 194 toewijzingen (1) 

(1) Omd at de loopiijd van globale kredieten zieh over m eerdere jare n kan uit-
»trekker. kan er verschil zinen tussen hot bedr ag der in 19Θ9 aangegane kre-
dietovereenkomsten en de in dat ^r toegewezen bedragen 

De kredletverlenlngsactlvltelten in de Qemeen-
schap bereikten een omvang van 11 265,9 miljoen 
tegenover 8 600,8 miljoen in 1988. De activiteiten 
voor eigen rekening bedroegen 11 020 miljoen en 
die uit het nieuwe instrument 245,9 mi ljoen. 

De Bank heeft met haar kredietverstrekking, die ge- 
middetd een derde van de totale kosten dekt, bijge· 
dragen tot investeringen van globaal zo'n 36 miljard. 

Op basis van de beschikbare gegevens, hebben de 
investeringen in de industrie en in de dienstverle-
nende sector waarschijnlijk direct bijgedragen tot 
het scheppen van meer dan 40 ODO vaste arbeids-
plaatsen, waarvan twee derde in de regionale ont-
wikkelingsgebieden; 80% hiervan werd gecreëerd in 
het midden- en kleinbedrijf. 

Verdeling naar sector 
De verdeling naar sector van de afzonderlijke kre
dieten en de toewijzingen uit de lopende globale 
kredieten toont opnieuw een Sterke stijging van de 
kredietverlening in de industrie, de dienstensector 
en de vervoersinfrastructuur, terwijl de activiteiten 
ten behoove van de overige infrastructuren en de 
energiesector zieh stabiliseerden. 

Tabe! 2; Kredietverlening 
kredieten) 

naar land en sector 

In de Gemeenschap In 1989 (afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit globale 

(Milj. ecu's) 

Sector 

Toteal 
Afzonderlijke 

kredieten 

Toewi|Zingen 
uit globale 
kredieten 

Industrie, 
landbouw, 

diensten Energie 
infra- 

structuur 

Betgië 33,4 10,4 23,0 23,0 — 10,4 
Denemarken 550,6 494,6 56,0 57,6 113,3 379,7 
Duitsland 588,2 286,3 301,8 260,8 49,9 277,5 
Ghekenland 262,9 207.8 55,1 35,1 155,2 72,6 
Spanje 1 680,5 1 280.0 400,5 491.0 192,5 997,0 
Frankrijk 1 414,0 874.9 539,1 524,6 80,3 809,1 
lerland 191,8 186,8 5,0 24,2 43,7 123,9 
Italië 3 793,6 2 653,8 1 139,8 1 769,1 806,9 1 217,6 
Nederland 281,6 231,5 50,2 105,9 3,2 172,5 
Portugal 751,7 575,1 176,6 284,6 249,8 217,2 
Verenigd Koninkrijk 1 552,1 1 494,0 58,1 576,5 211,6 764,0 
Eiders 165,5 165,5 — — — 165,5 

Totaal 11 265,9 8 460,7 2 805,2 4152,4 1 906,4 5 207.1 
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Kredietvertening in de Gemeenschap 

In de Industrie, de dienstverlening en de landbouw 
bedroeg de omvang van de kredietverlening 4 152,4 
mlljoen (37% van de totale activiteiten) tegenover 
2 911,7 miljoen in het voorafgaande jaar (34%). De  
afzonderlijke kredieten, die sterk In omvang toena-
men (1 788,5 miljoen tegenover 1 094,5 miljoen in 
1988), betreffen een breed scala aan investerings-
projecten. 

In de industrie Is de Bank evenals in 1988 vooral ac-
tief geweest in de sectoren vliegtulg- en autoindus·  
trie, Chemie - met name de farmaceutlsche industrie  
• en in duidelijk toenemende mate in de voedings-
middelen- en Papierindustrie. In de dienstverienende 
sector (232,2 miljoen) werden vooral kredieten ter  
beschikking gesteld ten behoeve van het toerisme 
(met name voor het hotelwezen). 

Bovendien zijn 7 830 toewijzigingen gedaan uit lo-
pende globale kredieten (2 363,9 miljoen) voor in-

vesteringen van bescheiden omvang in de industrie  
(1 923,2 miljoen) en de dienstensector (390,5 mil
joen), maar ook in de landbouw of de visserij (50,3 
miljoen) (zie ook kader biz. 27). 

Wat betreft de Infrastructuur (5 207,1 miljoen, d.w.z. 
46% van de activiteiten tegenover 3 911,2 miljoen, 
45%, in 1988), was 2 507,5 miljoen (1 621,1 miljoen 
in 1988) bestemd voor het vervoer, vooral voor 
(autosnel)wegen, luchthavens en de uitbreiding van 
luchtvloten. 

De steun aan de telecommunicatie (1 258,2 miljoen) 
betrof de verbetering van de basistelefoonnetten, 
alsmede de datatransmissie per satelllet en zeeka-
bel. 

De bijdrage tot de financiering van waterprojecten, 
stadsvernieuwing en vaak kleine, gecombineerde in-
frastructuurprojecten van lokale overheden bedroeg 
in totaal 1 441,6 miljoen. 

Globale kredieten in de Gemeenschap 

Via globale kredietverlening kan de Europese Investe-
ringsbank ook investeringsprojecten van bescheiden om
vang s teunen, die zij anders, om kostenredenen. niet via 
afzonderlijke kredieten had kunnen financieren. 

Het systeem werd in 1968 ingevoerd om tegemoet te ke 
rnen aan de behoeften van het midden- en kleinbedrijf. 
Sinds die tijd werden globale kredieten toegekend voor 
een steeds grotere verscheidenheid aan activiteiten om 
te kunnen inspelen op de ontwikkeling van de vraag en 
de diversifìcatle van het communautaire beleld. 

De samenwerking met de banken werd gestaag uitge-
breid en in 1989 bestonden er banden met meer dan 80 
financiele instellingen of handelsbanken in 11 landen. De  
aanvankelijk sterke groei van de globale kredietverlening 
ten opzichte van de algemene activiteiten van de Bank Is 
nu enlgszins vertraagd; in 1989 heeft de E.I.B, globale fi-
nancieringsovereenkomsten ondertekend voor een to-
taalbedrag van 3 173,5 miljoen (het jaar daarvoor 2 936 
miljoen). 

Globale kredieten zijn voornamelijk toegekend voor eigen  
rekening van de Bank en wel voor 3 098,4 miljoen (tegen
over 2 585 miljoen in 1988). Z ij gaan 

- In economisch achtergebleven gebieden naar kleine en 
middelgrote ondernemingen in de Industrie, de dien
stensector - met name het toerisme -, de landbouw en 
kleine infrastructuurprojecten; 

- en betreffen in andere gebieden investeringen ten be
hoeve van het industriële midden- en kleinbedrijf, over-
eenkomstig het besluit van de Raad van Bewind van de  
E.I.B, met het oog op de continuïteit van de commu 
nautaire activiteiten, alsmede investeringen ter onder-
steuning van de structurele aanpassing van de  
Spaanse industrie; 

- in regionale ontwikkelingsgebieden of elders gaat het 
bovendien om kleinere investeringen die een bijdrage 
leveren tot de introductie of de ontwikkeling van gea-
vanceerde technologieën, alsmede om investeringen 
die beantwoorden aan de communautaire energie-
en/of milieubeschermingsdoelstellingen en tenslotte 
om nog enkele investeringen in vervoersinfrastructuur-
projecten van communautair belang. 

Met het oog op de verdere totstandkoming van de in
terne markt is het een Interessant gegeven dat van de in 
1989 gesloten globale kredietovereenkomsten enkele 
contracten de mogelijkheid openen bedragen toe te wij-
zen in een ander land dan het land van vestiging van de  
betrokken bemiddelende installing. 
Uit het nieuwe Instrument, waarvan de middeien lang-
zaamaan opraken, zijn globale kredieten toegekend ter  
waarde van 75,1 miijoen voor de financiering van produc-
tieve investeringen In het midden- en kleinbedrijf. 
In 1989 zijn uit de lopende globale kredietovereenkom
sten, die in dat jaar of in voorgaande jaren zijn onderte
kend (de looptijd is vaak vh j lang), in totaal 8 194 b edra
gen toegewezen voor een bedrag van 2 805,2 miljoen 
(5 406 in 1988 voor een bedrag van 2 062 miljoen). Na-
dere Informatie is te vinden in de tabellen G t/m J op biz. 
101-105. 
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Kredietverlening in de Gemeenschap 

De kredietverlening op het gebied van de energie  
ging van 1 777,1 miljoen in 1988 (21% van de actlvi-
teiten) naar 1 906,4 miljoen (17%). De kredieten heb-
ben voornamelijk betrekking op investeringen voor 
de produktle en het transport van elektrlciteit 
(1 125,3 miljoen), voor de exploltatle van olie- en 
gasvelden en bruinkoolmijnen, alsmede voor de op-
slag, het vervoer en de distributie van aardgas en 
wärmte (781,1 mi ljoen). 

Verdeling naar doelstelling (2) 
De afzonderlijke kredieten en de toewijzlngen uit 
globale kredieten ten behoeve van de regionale ont-

(2) Sommiga afzonderlijke kredleten beantwoo rden aan meerdere doelstei iin-
gen iegelijkerii|d: daarom mögen de analyses near doelstelling slec hts afzon -
derlijk worden beschouwd en kunnen de cijfers in de labellen niei blj elkaar 
worden opgeteld. 

wikkeling beliepen in totaal 7 017,8 miljoen (4 912,8 
miljoen in het voorafgaande jaar), d.w.z. een stijging 
van 42,8%. Zlj maken 64,3% van h et totaal der afzon
derlijke kredieten uit, bijna 61,6% van het totaal der  
toewijzingen uit globale kredieten en samen 63,7% 
van de kredietverlening voor eigen rekening. 

Zo'n 85% van he t totale kredietbedrag heeft betrek
king op Investeringen in die regie's waarop de activi-
teiten van de structuurfondsen specifiek moeten zijn 
gehöht: ongeveer de helft krachtens doelstelling 1 
en 35% volgens doelstellingen 2 en 5b (zie kader pa 
gina 14). 

Ongeveer de helft van de kredietverlening in de re 
gionale ontwikkelingsgebieden ging naar de infra-
structuur (3 354,2 mlljoen, waarvan 2 524,6 miljoen 
voor vervoer en telecommunicatie); de steun aan de  
Industrie, de dienstverlening en de landbouw be-
droeg 2 561 miljoen, waarvan 1 317 miljoen ten 
goede kwam aan kleine en middelgrote ondernemln-
gen; de kredietverlening ten behoeve van de ener-
gievoorzienlng bedroeg 1 102,7 mil joen. 

label 3: Regionale ontwikkeling 

Totaal 
A1zonderli|ke 

kredieten 
Toewijzingen uil 

globale kredielen 

Mil), ecu's % Mil) ecu's Mil] ecu's Aantal 

Totaal 7 017,8 100.0 5440,4 1 577,4 5 015 

Landen: 
België 12,9 0.2 — 12,9 14 
Denemarken 363,9 5.2 356,9 7.0 13 
Dultsland 185,9 2.6 111,5 74,4 41 
Griekenland 261,6 3.7 207,8 53.8 71 
Spanje 1 153,5 16,4 877,3 276,3 514 
Frankrijk 1 017,8 14,5 637,5 380.3 1 945 
Ieri and 191,8 2.7 186,8 5.0 39 
Italië 2 381,5 33,9 1 839,1 542,4 1 508 
Nederland 82,1 1.2 55,8 26.4 23 
Portugal 751,5 10.7 575,1 176,4 814 
Verenigd Koninkrijk 615,3 8.8 592,7 22,6 33 

Sectoren: 
Energie 1 102,7 15.7 1 081.1 21,6 13 
Vervoer 1 438.4 20.5 1 342,4 96,0 48 
Telecommunicatie 1 086,2 15,5 1 086,2 — — 
Waterprojecten 507,4 7.2 461,3 46,2 120 
Overige infrastructuur 322,2 4.6 225,5 96,7 61 
Industrie, landbouw 2 121,4 30,2 1 103,6 1 017,8 3 682 
Diensten 439,6 6.3 140,4 299,2 1 091 
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Kredietverlening in de Gemeenschap 

De investeringsprojecten waaraan de E.I.B, heeft 
deelgenomen - naargelang de projecten voor 20 tot 
50% van de investeringskosten - maken 4% uit van 
de totale investeringen in de Gemeenschap. Het to 
tale bedrag van de afzonderlijke kredieten en de  
toewijzingen uit globale kredieten was ongeveer 
1,2% van de bruto-investeringen in vaste activa. Dit  
percentage is duidelijk veel hoger in de minst welva-
rende landen en regio's die genoemd worden in 
doelstelling 1 van de structuurfondsen: 4,2% in de  
Mezzogiorno. 6,3% in Portugai, 3,6% in lerland, 2,9% 
in Griekenland en 2,1% in de Spaanse regio's. 

De grote programme's van verscheidene landen die 
met name met het oog op de totstandkoming van de  
interne markt van 1993 worden uitgevoerd, hebben 
gezord voor een toenemende vraag naar financiering 
van infrastructuurprojecten van communautair be 
lang. De kredietverlening op dit terrein is opnieuw 
gestegen en bedroeg 2 676,9 miijoen tegenover 
1 727,6 miljoen (1988) en 680,8 miijoen (1987). 

Er werd voor een bedrag van 1 075,9 miijoen aan 
kredieten verstrekt voor grote weg- en spoorweg-
verbindingen; 230,7 miijoen was bestemd voor de 

Tunnel onder het Kanaal, in het kader van het in 
1987 ondertekende cofinancieringsakkoord. De  
Bank heeft ook haar activiteiten voortgezet ten be-
hoeve van belangrijke (autosnel)wegverbindingen en 
de spoorwegnetten in Frankrijk, Italië, Spanje, Dene-
marken en Portugal. 

Tabei 4: Infrastructuur van communautair belang 

Mil). 
ecu's % 

Totaal 2 676,9 100,0 
Vervoer 1 847,9 69,0 
Spoorwegen 641,4 24.0 
Wegen en autosnelwegen 434,5 16,2 
Zeevaart 129,2 4.8 
Luchtvaart 626,4 23,4 
— luchthavens 163^ 6.1 
— vHegtuigen 463,2 17.3 
Overslagcentra ( )̂ 16,4 0.6 
Telecommunicatie 817,0 30,5 
Traditionele netwerken 651,5 24,3 
Satellieten en internationale kabels 165,5 6.2 
Overige 12,0 0,5 
('] Waarvan 9,8 miljoen uil globale kredieten. 

De grote communautaire Infrastructuurprojecten 

Zoals de jaren zeventig in het teken stonden van Investe
ringen in de energiesector, lijkt het erop dat de jaren ne-
gentig het decennium van investeringen In communicatie-
projecten zullen worden. Diverse initiatleven en ontwikke-
lingen in de vervoerssector dulden hierop: voorstellen 
voor een Europees net van hogesnelheidstreinen, uit-
breiding van het luchtvervoer, nieuwe plannen voor 
wegen en autosnelwegen. Hetzelfde geldt voor de tele-
communicatiesector, waarvoor de Europese Commissie 
in haar Groenboek de omvang van de noodzakelijke in
vesteringen tot aan het eind van deze eeuw heeft onder-
streept. 

Een torse stijging van de investeringen in deze sectoren 
valt nu reeds waar te nemen. Afgezien van conjuncturele 
redenen (algemene opieving van de economie, regelma-
tig terugkerende investeringen in vernieuwing van het 
materieel), beantwoordt deze dynamiek structureel aan 
de vooruitzichten die de Europese Akte biedt op de vol-
ledige totstandkoming van de interne markt en op een 
evenwichtige regionale ontwikkeling. 

In dit kader heeft de E.I.B, reden gezien kredieten ter be-
schikking te stellen voor een toenemend aantal grote in
frastructuurprojecten, voor een bedrag van meer dan 6 

miijard in 5 jaar tijd (zie grafiek op biz. 25), hetgeen neer-
komt op investeringen in de orde van grootte van zo'n 20  
miijard. 

Wat het vervoer over land betraft, zijn de gefinancierde 
projecten belangrijke onderdelen van communautaire  
netwerken, zoals nevenstaande kaart aangeeft. De kre
dieten ten behoeve van het luchtvervoer hebben bijge-
dragen tot de uitbreiding van de capacitelt van de lucht-
havens en tot de vernieuwing, c.q. uitbreiding van de 
luchtvioot. Tegelijkertijd heeft de E.I.B, kredieten ter be-
schikking gesteld voor de Europese vllegtuigbouw. Op 
het gebied van de telecommunicatie tenslotte, werd de 
Verbetering gesteund van de internationale verbindingen 
via de klassieke kanalen maar ook via satellieten en  
transcontinentale kabels (zie biz. 25). 

De omvang en het specifieke karakter van bepaalde In
vesteringen hebben aanleiding gegeven tot het ontwikke-
len van n ieuwe financieringstechnieken in samenwerking 
met andere partners. De financiering van de grote com 
munautaire infrastructurele werken is bij uitstek een van 
de terreinen waarop de Bank zeer actief is. Haar ervaring 
en haar middelen kunnen in de körnende jaren volledig 
worden benut voor de verwachte ontwikkelingen. 
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De toename van het luchtverkeer, evenals de nood-
zakelijke vernieuwing van de bestaande luchtvloot 
waren aanleiding voor belangrijke investeringen in 
nieuwe vliegtuigen door de luchtvaartmaatschap-
pljen In de Gemeenschap; in 1989 hebben verschei-
dene Europese ondernemingen, waaronder met 
name Iberia, Air Lingus en KLM kredieten gekregen 
(463,2 miljoen) voor de aanschaf van in Europa  
(Airbus, Fokker, ATR) of bulten de Gemeenschap 
(Boeing, McDonnel Douglas) gebouwde vliegtuigen. 
De E.I.B, heeft ook de ultbreiding van de capaciteit 
van luchthavens gesteund in het Verenigd Konink-
rijk, Italië, lerland en Griekenland (163,2 miljoen). 
Verscheidene kredieten hebben bijgedragen tot de  
verbetering van het vervoer over zee (Italië, Ver
enigd Koninkrijk) en tot de bouw van overslagcen-
tra. 

Voor telecommunicatienetten werd Ecu 817 m iljoen 
ter beschikking gesteld. Deze kredieten maakten het 
mogelijk de noodzakelijke voorzieningen te verbete-
ren voor de internationale verbindingen in Spanje, 

lerland, Frankrijk en Denemarken. Ook is hierbij in-
begrepen de aanleg van een transatlantische opti-
sche-vezelkabel tussen Europa en de Verenigde 
Staten en de verdere uitvoering van het Eutelsatpro-
gramma voor satellietverbindingen. 

De steun voor investeringen die rechtstreeks bijdra-
gen tot de miMeubescherming of tot verbetering 
van de leveneomstandigheden bedroeg 1 728 mil
joen tegenover 1 231,1 miljoen in 1988. Van dit be-
drag heeft 290,3 milj oen betrekking op 228 investe-
ringsprojecten van bescheiden omvang van lokale  
overheden en bedrijven, die werden gefinancierd uit 
globale kredieten. 

Meer dan de helft van de kredietverlening op dit ter- 
rein (899 miljoen) betrof het verzamelen en zuiveren 
van afvaiwater of de verbetering van de kwaliteit van 
het drinkwater, vooral in Italië, het Verenigd Konink
rijk en Spanje voor programme's die vaak meerdere 
regio's aangaan, maar ook kleinere projecten in 
Duitsland, Denemarken, lerland en Qhekenland. 

Kredietverlening voor grote infraetructuurprojecten op het gebled van de transport 
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Bijna een derde van de kredietverlening (337,4 mi l-
joen) was bestemd voor voorzieningen om de rook-
gasemissies van industrlële bedrijven, raffinade-
rijen of elektriciteitscentrales in Duitsiand en itaiië te  
beperken. 

De Bank heeft in verscheidene landen (België, De-
nemarken, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ita 
iië) kredieten verstrekt voor het Inzamelen, de ge-
controieerde opslag en verwerking - voornameiijk 
door verbranding met terugwinning van wärmte -
van huishoudelijk en industrieel afval (150 miljoen); 
zij heeft ook bijgedragen tot diverse voorzieningen 
(in Spanje, Itaiië en Duitsiand) ter bescherming van 
de bodem, en kredieten verstrekt voor de herbebos-
sing, de burgerbescherming en voor Instaiiaties die 
vervuiling of andere schadelljke effecten moeten te-
gengaan (163,3 miljoen). 

Tenslotte zijn verscheidene kredieten (178,3 miljoen) 
ter beschikking gesteld voor stadsvernleuwlngspro-
jecten hetzij renovaties (Verenigd Koninkrijk), hetzij 
de ontwikkeiing van het stedelijk openbaar vervoer 
(bijvoorbeeld trams in Stuttgart, Val-Toulouse en 
Val-Orly) ofwel projecten die rechtstreeks invloed 
hebben op het milieu en op de levensomstandighe-
den. 

Hier zij in herinnering gebracht dat investeringen die 
onder andere doelstellingen vailen, ook kunnen bij-
dragen tot de bescherming van het miiieu en dat de  
E.I.B, bij de beoordeling van alle financleringsprojec-
ten nagaat of zij geen voor het milieu schadelijke 
elementen bevatten. De mliieucomponent neemt dus  
een heei belangrljke piaats in bij de activiteiten van 
de Bank. 

Tabel 6; Energievoorziening 
(Milj. ecu's) 

label 5; Mllieubescherming 
(Milj. ecu's) 

Tolaal 
Afzonderlijka 

kredieten 
uit globale 
kredieten 

Totaal 1 728,0 1 437,7 290,3 

Milieu 1 549,6 1 263,8 285,9 
Waterverontreiniging 899,0 800,4 98,6 
Verwerking van vast aival 150,0 113,9 36,1 
Luchtverontreiniging 337,4 278,4 59,0 
Natuurbescherming 61,3 61,3 — 
Geluidshinder 102,0 9,8 92,2 
Stedeiijk milieu 178,3 173,9 4,4 
Stadsvernieuwing 27,2 25,8 1.4 
Vervoer en onderhoud 151,1 148,1 3,0 
van het wegennet 
waarvan metro en tram 133.5 133,5 — 

Atzender- Toewijzingen 

Totaat 
lijke 

kredieten 
uit globale 

kredieten 

Totaal 1 719,0 1 539,8 179,2 

Interne energiebronnen 783,8 783,8 
Waterkracht 204,8 204,8 — 
Kernenergie 35,7 35,7 — 
Aardolie, aardgas 405,3 405,3 — 
Vaste brandstoffen 138,0 138,0 — 
Diversificatie van de 
invoer 592,5 592,5 — 
Aardgas 238,6 238,6 — 
Steenkooi 353,9 353,9 — 
Rationeei energieverbruik 342,6 163,5 179,2 
Geothermlsche en aiter-
natieve e nergiebronnen 5,3 3,2 2,1 
Produktie en distributie van 
wärmte 23,6 18,3 5.2 
Koppeinetten en stroom-
distributie 70,0 70,0 
Transport en distributie van 
aardgas 58,6 — 58,6 
Efficiënt ene rgieverbruik 127,3 16,3 111,0 
Afvalverwerking, overige 57,9 55,6 2,3 

De Bank heeft 1 719 miljoen (1 840,9 miljoen in 
1988) ter beschikking gesteld voor investeringen die 
aan de communautaire energiedoelstelllngen be-
antwoorden. Zo'n 20% van de ze kredieten ging naar 
projecten die tevens bijdragen tot de verbetering 
van het milieu. 

De kredietveriening ten behoeve van de ontwikkeiing 
van interne energiebronnen in de Gemeenschap 
maakt bijna de helft van het bedrag uit (783,8 m il
joen). Het betreft de exploitatie van gas- en olievel-
den, waterkrachtcentrales, bruinkoolmijnen en verrij-
kings- en opwerkingsinstallaties voor nucléaire  
brandstoffen. 

De steun ten behoeve van de diversificatie van de  
invoer (592,5 miijoen) ging naar kolengestookte 
eiektriciteitscentraies en naar de aanleg van aard-
gasleidingen. 

De financiering van investeringen ten behoeve van 
een rationeel energieverbruik beiiep 342,6 miljoen. 
Het betreft hier voorai de distributie van aardgas, 
eiektriciteit of wärmte, maar ook een windmolenpark 
en talrijke projecten ter beperking van het energie
verbruik bij industriële Processen. 
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De interventies ten gunste van kleine en middelgrote ondernemlngen 

Al meer dan 20 jaar is de E.I.B, actief bij de financiering 
van investeringen van het midden- en kieinbedrijf in de  
Industrie, de dienstensector (met name het toerlsme). de  
landbouw en de visserij. Zlj doet dit gedecentraliseerd -
zowei voor eigen rekening van de Bank als, sedert 1982, 
uit het nieuwe instrument - via globale kredieten aan f i-
nancieringslnstellingen of handelsbanken op nationaal of 
regionaal niveau. De intermédiaire instellingen wijzen uit 
de globale kredieten bedragen toe met instemming van 
de Bank en overeenkomstig haar economische; financiele 
en technische criteria. 

* * * 

De toegewezen bedragen zijn gegaan naar een breed 
scala aan investeringen in de sectoren infrastructuur. 
energie, milieu en vooral de industrie. Meer dan 70% van 
het totaal ter beschikking gestelde bedrag sedert 1987 
en meer dan 90% van het totaal aantal toewijzingen ging  
naar het midden- en kieinbedrijf: 2 794 toewijzingen voor 
een bedrag van 873,4 miljoen in 1987, 5 113 toew ijzingen 
ter waarde van 1 611,4 miljoen in 1988 en 7 605 toewijzin
gen voor in totaal 2 013,8 miljoen In het afgelopen jaar. 

Deze snelle groei is voornamelijk te danken aan de dyna 
mische kracht van het midden- en k leinbedrijf in aile Lid-
Staten van de Gemeenschap. waaraan de Bank haar in-
terventiemogelijkheden heeft aangepast. 

In elf landen van de Gemeenschap kregen kleine en mid
delgrote ondernemingen in 1989 bedragen toegewezen, 

Tabel 7: Midden- en kleinbedrijf 

voornamelijk in de regionale ontwikkelingsgebieden 
(4 773 krediettoewijzingen, 1317,1 miljoen). Bülten deze 
gebieden heeft de Bank ofwel voor eigen rekening geïn-
tervenieerd, krachtens de machtiging van haar Raad van 
Bewind (2 252 toewijzingen, 420,1 miijoen) aismede om 
het Spaanse midden- en kleinbedrijf te helpen zieh aan te 
passen aan de Europese markt (38 krediettoewijzingen, 
33,9 miljoen), of zij heeft kredieten uit het nieuwe instru
ment verstrekt (542 toewijzingen, 242,7 miljoen). Van aile 
ondernemingen behoren 5 853 (1 604,7 miijoen) tot de 
industrie, 1 528 tot de dienstverlenende sector (358,7 mil
joen), 224 tot de landbouw en de visserij (50,3 miljoen). 

Een bedrag van 349,6 miljoen is via leasingmaatschap-
pijen ter beschikking gesteld van 4 496 vaak heel kleine  
ondernemingen. Het b lijkt dat meer dan de helft van het 
in totaal toegewezen bedrag en drie kwart van het totaal 
aantal toewijzingen bestemd was voor bedrijven met min 
der dan 50 werknemers. 

De laatste vijf jaar hebb en zo'n 24 500 kleine en middel
grote bedrijven uit de meeste regie's van de Gemeen
schap op deze wijze steun ontvangen voor een bedrag 
van In totaal 4 927,9 miljoen voor eigen rekening en 
1 791,6 miljoen uit het nieuwe instrument. Op grond van 
haar positieve ervaringen en overeenkomstig de be-
sluiten van haar Raad van Bewind en Raad van Gouver
neurs, zal d e Bank haar interventies voortzetten ten be-
hoeve van het midden- en kleinbedrijf, dat immers een 
essentieel deel vormt van het communautaire industriële 
apparaat. 

Toiaai 
Regionale  

ontwikkelmg Bülten ontwikkelingsgebieden 

Aaniai Mil), ecu's 
voor eigen  

rekening 
voor eigen  

rekening 
Nieuw 

Instrument 

Totaal 7605 2 013,8 1 317,1 454.0 242,7 

België  46 23,0 12,9 10,1 — 
Denemarken  99 49,4 5,5 13,9 30,0 

Duitsland 77 62,3 34,6 27,6 — 
Griekenland  62 35,1 33,8 — 1.3 

Spanje(i)  752 368,2 243,9 77,0 47,2 

Frankrijk  3605 369,8 214,2 125.9 29,7 

lerland  39 5.0 5.0 — — 
Italië  1 971 817,0 542,3 175,6 99,1 

Nederland  48 50,2 26,4 23,8 — 
Portugal  813 175,9 175,9 — — 
Verenigd Koninkrijk . . . 93 58,1 22,6 — 35,5 

(') Waarvan 33,9 miljoen aanpassmg vcoralgaand aan toeiredmg. 

27 



1 13 De financieringen van de E.I.B, beantwoorden aan verscheidene doelsteilingen die samenvaden met de versterking van 
2 economische en sociale samenhang binnen de Gemeenschap; regionale ontwikkeling blijft de belangrijkste doelstelling (foto 1 ; 

fabriek van televisietoestellen in de Itaiiaanse Mezzogiorno); de voltooiing van de interne markt brengt vraag naar efficiente 
transportfacilltelten met zieh mee (loto 2; assemblage van een TGV-wagon in Frankrijk); milieubescherming en de verbetering 
van het leefmilleu vragen in toenemende mate om financiele ondersteuning (foto 3: electriclteitscentraie met voorzieningen legen 
luchtvervuiling in Duitsland). 
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De kredletverlenìng ter versterking van he! interna 
tionale concurrentievermogen en de Europese in-
tegratie van de industrie in de Gemeenschap is 
gestegen van 822,5 miljoen tot 1 014,4 miljoen. Bijna  
vier vijfde van dit bedrag was bestemd voor de in-
voering of verbreiding van innoverende technieken 
en Processen voor de betrokken sector; 40% hler-
van betrof gezamenlijke investeringen van bedrijven 
uit meerdere Lid-Staten en soms ook partners uit 
derde landen. 

In Zeven landen gaat het bij deze Investeringen 
voornamelljk om de bouw van vllegtulgen en auto's,  
farmaceutica, elektrotechnische en elektronische In
dustrie en geavanceerde informatiedlensten. 

De Bank heeft ook een grote bijdrage geleverd tot 
de financiering van investerlngsprojecten van onder-
nemingen in regionale ontwikkelingsgebleden ten  
behoeve van de modernisering en de ontwikkeling 
van hun produktielijnen waardoor zlj concurrerend 
kunnen blljven. 

Deze steun is met name belangrijk voor het midden-
en kleinbedrijf. 

In 1989 kregen In de hele Gemeenschap kleine en  
middelgrote ondernemingen 7 605 toewijzingen uit 

Kredietverlening in de Gemeenschap 

label 8: Concurrentievermogen van de ondeme-
mingen en Europese integratle 

(Milj. ecu's) 

Totaal 1 014,4 

Internationaal concurrentievermogen en 
Europese integratie 877,2 
waaronder: 
ruimtevaart 271,1 
automobielindustrie 210,4 
chemische en farmaceutische industrie 136,2 
geavanceerde informatiedlensten 82,6 

Sectoriele aanpassingsinvesteringen 322 
Investeringen op kleine schaal ter ontwik
keling van geavanceerde lechnologieën 105,0 

lopende globale kredieten voor een bedrag van In 
totaal 2 013,8 miljoen, tegenover 5 113 (1 611,4 mil
joen) In 1988. 

De financieringsactivitelten ten gunste van het mid 
den- en kleinbedrijf zowel In de economisch achter-
gebleven reglo's (1 317,1 miljoen) als In de overige 
gebieden (696,7 miljoen) worden nader toegelicht In 
het kader op bladzijde 27. 

Overzicht per land 

BELGiË 
flnanclerlngsovereenkomsten in 1989: 
91,1 miijoen; 
1988: 11,6 miijoen. 
afzonderiijke leningen: 10,4 miljoen; 
globale kredieten: 80,7 miijoen. 
toewijzingen uit lopende globale kredieten; 
23 miljoen. 

In België heeft de Bank geintervenieerd bIj de bouw 
van een geïntegreerde fabriek voor de verwerking 
van industrieel afval bij Antwerpen (10,4 miljoen); 
ook heeft zij steun verleend aan het midden- en  
kleinbedrijf via globale kredieten die eind 1989 zljn 
toegekend aan twee handelsbanken. 

in het afgelopen jaar hebben 46 kleine en middel
grote bedrijven In verschlllende provlncles toewijzin
gen gekregen uit lopende globale kredieten. 

DENEMARKEN 
financieringsovereenkomsten in 1989:  
545,8 miijoen; 
1988: 494,1 miijoen. 
afzonderiijke kredieten: 494,6 miljoen; 
globale kredieten 51,2 miijoen. 
toewijzingen uit lopende globale kredieten: 
56 miljoen. 

Meer dan de helft van de kredietverlening in Dene-
marken was bestemd voor Infrastructuurprojecten 
ter verbetering van de verblndingen met de overige 
Lid-Staten van de Gemeenschap. Wat betreft het 
vervoer (283,8 miljoen). werden kredieten ter be-
schlkking gesteld voor de modernisering van de 
spoorwegen, Incluslef de aanschaf van rollend mate-
rleel, voor de verbetering van de autosnelwegverbin-
dlngen tussen de Deense hoofdstad, de Skandinavi
sche landen, Jutland en het Duitse wegennet, voor 
de aanieg van de haven van Nexo en ten slotte voor 
de aanschaf van vllegtulgen ten behoeve van Euro
pese lljnen. 
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De Bank heeft ook de modernisering van de tele-
communicatieverblndingen {met name via optlsche-
vezelkabels) medegefinancierd (74,7 miljoen), als-
mede een afvalwaterzuiveringsproject in Esbjerg 
en andere kleine zuiveringsprojecten via lopende 
globale kredieten. 

Evenals i n voorgaande jaren hebben in de energle-
sector verscheidene kredieten (113,3 miljoen) bijge-
dragen tot de aanleg, in verschillende delen van het 
land, van transport- en distrlbutienetten voor het 
aardgas dat afkomstig is uit het Deense deel van de  
Noordzee. Ook Is steun verleend voor de uitbreiding 
van de stadsverwarmingssystemen in Aarhus en 
Frederiksborg. 

Naast een lening voor een pompenfabriek en het 
daarblj behorende onderzoeks-en ontwikkelingscen-
trum bij Viborg, ging de financiering in de Industrie 
vooral naar kleine en middelgrote ondernemingen. 
Een hondertal bedrijfjes hebben in totaal Ecu 49,4 
miljoen toegewezen gekregen ult lopende globale  
kredieten. 

DUITSLAND 
financieringsovereenkomsten in 1989: 
856,5 miijoen; 
1988; 603 miijoen. 
afzonderiijke kredieten: 286,3 miljoen; 
globale kredieten: 570,2 miijoen. 
toewijzlngen uit lopende globale kredieten: 
301,8 miljoen. 

In Duitsland bestaat hernieuwde belangstelling voor 
de globale kredietverlening ter financiering van In-
vesteringen van het midden- en kleinbedhjf; ook is 
er veel aandacht voor milieubescherming en voor 
energiebesparing. Deze ontwikkeling wordt ge-
steund door een uitbreiding van de relaties van de  
E.I.B, met de Duitse banken. 

Bijna de helft van het totaalbedrag dat via afzonder
iijke kredieten en via t oewijzingen uit globale kredie
ten ter beschikking werd gesteld, was bestemd voor 
mllleubeschermlngsprojecten (290 miijoen), voora) 
voor rookgaszuiveringsinstallaties van kolenge-
stookte elektriciteitscentrales in Noordrijnland-West-
falen. Tevens is via toewijzingen uit globale kredie
ten steun verleend voor de uitbreiding van het afval-
waterverwerkingsstation bij Keulen, een stuwmeer in 
de Wupper, een zestigtal afvalwaterzuiverings- of 
waterleidingsstelsels en voorzieningen voor de op-
slag en de verwerking van afval. Bovendien zijn kre
dieten ter beschikking gesteld voor de aanschaf van 
de tramstellen voor het nieuwe openbaar vervoers-
net van S tuttgart. 

Wat de Infrastructuurprojecten betreft, heeft de  
Bank bijgedragen tot de verbetering van een aantal 
baanvakken in het wegennet van Noordrijnland-
Westfalen, tot de bouw en de inrichting van een ge-
automatiseerd facturehngssysteem voor het lucht-
vervoer bij Hamburg en tot de renovatie van de  
Jaarbeurshallen in Keulen. In de Industrie en de  
dienstensector heeft de Bank steun verleend aan 
een gespecialiseerde elektronische-componentenfa-
briek in Flintbek, aan de ontwikkeling van he t Inter
nationale elektronische reisinformatie- en reserve-
ringssysteem „Amadeus", voornamelijk ten behoeve 
van he t luchtverkeer en het toerisme/i82,6 miljoen), 
aan investeringsprojecten van 90 kleine en middel-
grote ondernemingen en aan industriële voorzienin
gen ter besparing van energie (104,1 miljoen uit de  
lopende globale kredieten). 

GRIEKENLAND 
financieringsovereenkomsten in 1989: 
271,4 miljoen; 
1988: 186,5 miljoen. 
afzonderiijke kredi eten: 207,8 miijoen; 
globale kredieten: 63,6 miljoen. 
toewijzingen ult lopende globale kredieten: 
55,1 miljoen. 

De financieringen in Griekenland, alle van reglonaal 
belang, hadden voornamelijk betrekking op energie-
en infrastructuurprojecten. De Bank heeft bijgedra
gen tot de vergroting van de elektrlclteltsproduktle 
door steun te verlenen aan de uitbreiding van twee 
bruinkoolmijnen, éen in Ptolemais in westelijk Mace 
donie, en de ander in Megalopolis op de Pelopon
nesus. Bij laatstgenoemd project, dat ook de bouw 
van een elektriciteitscentrale van 300 MW, voorzien 
van ontzwavelingsinstallaties, omvat, heeft de Bank 
nauw samengewerkt met de Europese Commissie. 
De E.I.B, heeft bovendien de ontwikkeling van het 
stroomnet gesteund via een globaal krediet in het 
kader van het Geïntegreerde Mediterrane Pro 
gramma (40 kleine projecten voor in totaal 7 mil- 
joen), 

Daarnaast zijn verscheidene infrastructuurprojecten 
van bescheiden omvang, in het bijzonder afvalwater-
zuiveringen, via toewijzingen uit globale kredieten 
gefinancierd (13,1 miljoen). Grotere Infrastructuur
projecten zijn bijvoorbeeld de aanleg van wegge-
deeltes in Attica, in Thessaloniki en in het noorden, 
de modernisering van de luchthaven van Athene en  
de aanschaf van rollend materieel voor de spoorwe-
gen, evenals afvalwaterverwerkingsinstallaties in de 
Atheense agglomeratie. Voor de reconstructie van 
wegennetten, gebouwen en woningen in het gebied 
van Kaiamata, dat in 1986 door een aardbeving werd 
getroffen, werd 23,8 miljoen aan kredieten met ren-
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tesubsidie uit de begrotingsmiddelen van de Ge
meenschap ter beschikking gesteld. 

Ten slotte zullen globale kredieten ter waarde van 
36,7 miljoen, toegekend aan financiële Instelllngen in 
Griekenland, bijdragen tot de financiering van Inves-
teringsprojecten van het midden- en kleinbedrijf. In 
1989 zijn ult lopende globale kredieten kleine projec-
ten gefinancierd, vooral in de industrie (45 toewijzin-
gen voor in totaal 22,5 miljoen) en het toerisme (16 
toewijzingen voor 5,4 miljoen), maar oo k In de land-
bouw (7,2 miljoen voor 1 403 zeer kleine projecten 
van boe renbedrijven). 

SPANJE 
flnancieringsovereenkomsten In 1989; 
1 541,7 mlljoen; 
1988: 1 018,5 mlljoen. 
afzonderlljke kredie ten; 1 280 mlljoen; 
globale kredieten: 261,7 mlljoen. 
toewijzingen ult lopende globale kredieten: 
400,5 miljoen. 

De activitelten In Spanje zijn ook In 1989 weer tors 
toegenomen, vooral in de eerste negen maanden 
van het jaar. Deze ontwikkeling Is het resultaat van 
de grote vraag naar kredieten voor de verbetering 
van vervoer en telecommunicatie en voor investerin-
gen in de Industrie. Meer dan twee derde van de  
kredietverlening betrof de regionale ontwikkeling. 

Op het gebied van de Infrastructuur waren de kre
dieten (1 009,7 miljoen) voornamelijk bestemd voor 
de moderniserlng en de versterking van het tele-
foonnet (503,2 m iljoen) en voor de verbetering van 
de luchtverblndlngen dankzlj de vernieuwing van de  
luchtvloot (216 miljoen). 

De overige financlèle steun ging enerzijds naar de 
aanieg van delen van grote wegen rond Madrid, in 
de agglomerane van Valencia, in Andalusië en Gall-
cië en naar de aanieg van wegen op het platteland 
van Castllië-La Mancha; anderzijds naar diverse pro
jecten als de drinkwatervoorziening, het verzamelen 
en verwerken van afvatwater of van stedelljk afval 
(Barcelona, Granada, Provincie Tarragona) en een  
betangrijk herbebossingsprogramma in Castilië-
Leon. 

Ten slotte Is voor 15 projecten van lokale overheden 
(zuiverlngsinstallatles, wegenaanleg, aanieg van in-
dustrleterreinen) voor In totaal 32,3 mlljoen uit glo 
bale kredieten toegewezen. 

In de Industrie hebben twee fabrieken in de provin 
ole van Madrid voor 122,9 miljo en aan kred ieten ont-
vangen. De een maakt qnderdelen voor de Airbus 
A320, A330 en A340, de ander farmaceutische Pro

dukten. Bovendien hebben 752 kleine en middel-
grote bedrijven in de Industrie, de agro-industrie en  
het toerisme voor Ecu 368,2 miljoen aan toewijzin
gen uit lopende globale kredieten ontvangen. 

Op energlegebled heeft de Bank bljgedragen tot de  
verbetering van waterkrachtcentrales en vooral ook 
van elektrlciteitstransport- en - distributienetten in 
Andalusië. en van aardgasdistrlbutle in Madrid; dit  
alles voor een totaalbedrag van 179,8 mlljo en. 

FRANKRIJK 
flnancieringsovereenkomsten In 1989: 1 512,8 mll
joen; 
1988: 1 350,5 mlljoen. 
afzonderlljke kredie ten; 874,9 mlljoen; 
globale kredieten: 637,9 mlljoen. 
toewijzingen ult lopende globale kredieten: 539,1 
mlljoen. 

In Frankrijk had de kredietverlening voornamelijk be-
trekking op vervoersinfrastructuurprojecten (774,4 
miljoen) en op investerlngen in de industrie (512,6 
miljoen). Bijna drie Vierde van de steun was be
stemd voor projecten ten behoeve van de regionale  
ontwikkeling. 

Voor de vervoerslnfrastructuur heeft de Bank kre 
dieten verstrekt voor de verdere realisering van de  
Atlantische lijn voor hogesnelheidstrelnen (135,9 mil 
joen) en voor een groot aantal baanvakken van auto- 
snelwegen (248,8 miljoen): in Zuld-Frankrijk (A51 in  
de Haute-Provence, A55 tussen Marseilles en Nî
mes, A57 ter verbinding van Toulon met de „auto
route du Soleil"), In de richting van de Alpen (A43 
naar Albertville waar in 1992 de Olympische Winter-
spelen zullen worden gehouden en A49 naar Greno
ble); in Midden-Frankrijk (A71 ten behoeve van de 
ontsiuiting van het Massif Central) en in het westen 
(Ail tussen Le Mans en Angers). De Bank heeft 
ook de voltooiing van de A26 tussen Calais en 
Reims medegefinancierd, een van de grote toe-
gangswegen tot de Tunnel onder het Kanaal; ook 
voor deze tunnel zijn trouwens nieuwe kredlettran-
ches ter beschikking gesteld. 

De overige steun op dit terrein was vooral bestemd 
voor de versterking van het openbaar vervoer in de 
agglomeratie van Toulouse en voor de verbinding  
met de luchthaven Parijs-Orly per lichte, geautomati-
seerde metro (107 miljoen). Verder hebben lokale  
overheden In totaal toewijzingen gekregen ult glo
bale kredieten (167,4 miljoen) voor 188 investerings-
projecten in de wegenbouw en voor rioleringen. Ten  
slotte heeft de Bank de financiering voortgezet van 
verbrandingslnstallaties van huishoudelijk afval in 
Lyon. 
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In de Industrie beslaan de afzonderlijke kredieten 
(152,9 milj oen) een breed scala aan sectoren: een 
papierfabriek in Pas-de-Calais, een coatingsatelier 
voor audiovlsuele banden in het zuidwesten (Dax),  
voedlngsmiddelen- en poiypropyleenfilmfabrieken in 
Bretagne. Daarnaast werd aan 3 605 kleine en mid-
delgrote bedrijven voor 369,8 miljoen uit globale kre
dieten toegekend; daarvan zijn er 3 078 door middel 
van leasing gefinancierd (242,8 mi ljoen). 

In de energlesector heeft de Bank geld ter beschik-
king gesteld voor waterkrachtcentrales in de rivier 
de Isère en voor de modernisering van de produktle 
van verrijkt uranium in het Eurodif-concern te Pierre- 
latte; in totaal ging het om 78 miljoen. 

De Bank heeft ten slotte een financieringsovereen-
komst gesloten met de projectontwikkelaars van het 
Europese vrije-tijdspark Eurodisneyland ten oosten 
van Parijs. Uit dit contract ter waarde van 180 m il
joen - hetgeen nog niet in bovenstaand overzicht is 
verwerkt - is begin 1990 e en eerste krediet ter be-
schikking gesteld. 

lERLAND 
financlerlngsovereenkomsten In 1989: 186,8 mil
joen; 
1988: 154,8 miljoen. 
afzonderlljke kredieten: 186,8 miljoen. 
toewijzlngen uit lopende globale kredieten: 5 mil-
joen. 

De kredietverlening in lerland was geheel van regio 
naal belang en hoofdzakelijk bestemd voor de ver-
bindingsinfrastructuur en de energiedistrlbutle. Zo 
heeft de E.I.B, kredieten verstrekt voor de uitbrei-
ding en de verbetering van het transport- en distri-
butienet voor elektriciteit en aardgas (43,7 mil joen). 

De kredieten ten behoeve van de communlcatie-in-
frastructuur (102,8 miljoen) hadden betrekking op 
de ontwikkeling van het luchtvervoer (uitbreiding en 
modernisering van de luchthaven van Dublin, aan-
schaf van een vluchtsimulator en van vliegtuigen 
voor de verbinding met Londen), op de verbetering 
van het wegennet, vooral rond de hoofdstad, en op 
de versterking van het nationale en internationale te-
lecommunicatienetwerk. 

De overige steun (40,3 m iljoen) droeg ertoe bij dat 
de waterleidings- en waterzuiveringsprogramma's 
konden worden voortgezet, dat het kasteel van Dub
lin werd gerestaureerd en ingericht als congrescen-
trum, dat centra voor hoger technisch onderwijs 
werden uitgebreid en dat op het universiteitsterrein 
van Belfield in Dublin een ingenieursopleiding werd 
gevestigd. 

Ten slotte hebben 39 kleine en middelgrote industri-
ële ondernemingen voor 5 miljoen aan toewijzingen 
uit lopende globale kredieten gekregen. 

ITALIË 
financlerlngsovereenkomsten In 1989: 3 734,4 mll-
joen; 
1988: 3 371,9 mil joen. 
afzonderlljke kredieten: 2 653,8 mlljoen; 
globale kredieten: 1 080,6 miljoen. 
toewijzingen uit lopende globale kredieten: 1 139,8 
miljoen. 

In Italië is de regionale ontwikkeling, met een kleine  
64% van het totaal der afzondertijke leningen en toe
wijzingen uit globale kredieten, de belangrijkste 
doelstelling gebteven. De kredieten, voor een totaal-
bedrag van 2 381,5 miljoen, zijn verdeeld over de  
sectoren industrie (1 077,9 miljoen, waarvan onge-
veer de helft ten behoeve van het midden- en klein-
bedrijf), infrastructuur (811,8 miljoen) en energle-
voorzlening (491,8 miljoen). Meer dan 80% van de  
steun was bestemd voor investeringen op het vaste-
land van de Mezzogiorno en op de eilenden (2 034,2 
miljoen). Het betreft Latium (440,4 miljoen), Sicilië  
(220,6 miljoen), Apulië (199,5 miljoen), Sardinië  
(177,8 miljoen), Campanië (162,3 miljoen), evenals  
de Abruzzen (138.7 miljoen), Calabrie (135,2 mil 
joen), de Marken (83,4 miljoen), Basilicata (46,8 mil 
joen) en Molise (28 miljoen). Voor telecommunicatie- 
projecten die voor meerdere reglo s van belang zijn,  
werden kredieten ter waarde van 401,3 miljoen ter  
beschikking gesteld. In de economisch achtergeble- 
ven gebieden in Midden- en Noord-ltalië bedroeg de  
regionale steunverlening 347,3 miljoen in Trentino- 
Alto Adigo, Umbrië, Toscane, Veneto. Ligurië, Emi 
lia-Romagna en Lombardie, 

De kredietverlening die bijdroeg tot de verwezenlij-
king van de communautaire energledoelstellingen 
(728,3 miljoen) betrof de exploitatie van gas- en olie-
velden, de diversificatie van de energievoorziening 
en een rationeler energieverbruik in de Industrie. De 
steun aan milieubeschemiingsprojecten (580,8 mil
joen) had hoofdzakelijk betrekking op de verwerking 
van het afvaiwater en van vaste afvalstoffen, maar 
ook op installatles ter vermindering van de rookgas-
uitstoot van elektriciteitscentrales en van chemische  
concerns of glasfabrieken. en ten slotte op de leve 
ring van vliegtuigen en de aanleg van een telecom- 
municatienet voor de bescherming van de bevolking. 

Bovendien heeft de E.I.B. 521,4 miljoen (waarvan 
104 miljoen in de vorm van t oewijzingen uit globale  
kredieten) toegekend voor investeringen - meestal 
in hoog-technologische projecten - ter versterking 
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(Niet inbegrepen een krediet van Ecu 40000 aan Martinique, zie tabe! I, biz. 103) 
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van het Internationale concurrentievermogen of de  
Europese integratie van het Italiaanse bedrijfsleven. 
Dit geldt met name voor de autoindustrie, de vlieg-
tuigbouw en de fijnchemie. Ten slotte heeft de Bank 
vervoersinfrastructuurprojecten van communautair 
belang In Midden- en Noord-ltalië medegefinancierd 
(305,3 miijoe n). 

De verdeling naar sectoren laat opnieuw een stij-
ging van de steun aan de Industrie en de dlensten-
sector zien. Deze bereikte het niveau van 1 769,1 
miijoen. Veertig procent van dit bedrag werd toege-
kend in de vorm van afzonderlijke kredieten (707,9 
miijoen). De autoindustrie kreeg 241,5 miijoen toe-
gekend voor de uitbreiding en de modernisering van 
bedrijven waar personen- en bestelwagens, diesel-
motoren en onderdelen van remsystemen worden  
gemaakt. 

In de chemische en petrochemische industrie betrof 
de steunverlening (153,6 miijoen) verscheidene fa-
brieken voor farmaceutische produkten en de daar-
bijbehorende onderzoeksiaboratoria, evenals de mo
dernisering van een chemisch concern en van po ly-
propyleen- en detergentenfabrieken. Bovendien ging  
het om de omschakeling van raffinaderijen ten be-
hoeve van de produktie van loodvrije, dus minder 
vervuilende, benzine. 

Verder hebben enkele elektrotechnische en elektro 
nische constructlebedrijven 131,4 miijoen ontvangen 
(tv-schermen, hulshoudelijke apparatuur, geautoma-
tiseerde controlesystemen en machines). 

De overige leningen waren bestemd voor de vlieg-
tuigbouw, de produktie van flessen en voedingsmid-
delen, een papierfabriek en diverse andere activitei-
ten (viskwekerijen, hotelscholen, onderzoeksiabora
toria). 

De Bank heeft overigens een groot aantal kleine in-
vesteringsprojecten uit lopende globale kredieten 
gefinancierd. In totaal hebben 1 971 kleine en mid-
delgrote ondernemingen voor 817 miijoen aan toe-
wijzingen gekregen. Het gaat om een breed scala  
aan sectoren (voedingsmiddelen, metaalwaren en 
mechanica, elektrica, maar bijvoorbeeld ook toe-
risme). 

Dhe Vierde van deze ond ernemingen - en wat betraft  
de bouw, het toerisme en de dienstensector vrijwel 
alle projecten - z ijn gelokaliseerd in de Mezzogiorno  
(301,7 miijo en) en in de regionale ontwikkelingsge-
bieden in Midden- en Noord-ltalië (240,7 miljoen). 
Overigens zijn er buiten genoemde gebieden ook 
kredieten voor eigen rekening (175,6 miijoen) en uit 
het nieuwe instrument (99,1 miijoen) toegekend. 

De kredietverlening ten behoeve van de infrastruc-
tuur (1 217,6 miijoen) betreft voornamelijk het ver-
voer (491 miijoen) en de telecommunicatieverbindin-
gen (407,4 mii joen): voor de waterprojecten, de af-
valverwerking en overige activitelten was in totaal 
319,2 miijo en beschikbaar. 

In de transportsector heeft de E.I.B, haar kredietver
lening voortgezet ten behoeve van de laatste weg-
vakken van de Tunnelsnelweg naar Zwitserland, de  
verbreding van de autosnelweg A2 (Rome-Napels), 
de aanleg van spoorlijnen voor de verbindingen naar 
de luchthavens van Rome en Milaan en van de me-
trolijnen in Napels. De Bank heeft bijgedragen tot de  
aanschaf van boten voor de verbindingen met de ei 
lenden voor de Tyrrheense kust en tot de bouw van 
haveninstallaties waardoor met name container- en 
vrachtschepen de havens van Genua-Voltri, la Spe 
zia en Livorno kunnen bereiken. 

Daarnaast z ijn leningen verstrekt voor de uitbreiding 
van de passagiersterminal op de luchthaven van 
Pisa, voor de aanschaf van twee vliegtuigen voor de  
burgerbescherming en voor overslagcentra bij Turijn 
en Verona. 

In de telecommunicatiesector betrof de kredietverle
ning de versterking van het telefoonnet in de Mez 
zogiorno en een satelliettelecommunicatiesysteem 
voor de hulpverlening in geval van natuurrampen. 

De Bank heeft in vele Italiaanse reglo's geinterveni-
eerd ten behoeve van afvalwaterzuiveringen waarbi] 
tegelijkertijd vaak aan andere milieubeschermings-
aspecten aandacht werd besteed: watervoorziening, 
verwerking van vaste afvalstoffen en het tegengaan 
van overstromingen of erosie vooral door middel van 
herbebossing. Deels gaat het hier om kredieten voor 
grote, meerjarige programme's in de Povlakte en in 
de provinole Veneto, längs de rivieren de Arno en de  
Tiber, in dé agglomeratie van Rome en längs de Li- 
gurische kust. 

Ten slotte hebben verscheidene interventies bijge
dragen tot de inhchting van gebouwen tot weten-
schappelijke onderzoekscentra (Triëst, Viterbo). 

De steun In de energiesector (806,9 miijoen) was  
bedoeld voor de versterking van de produktie (ko- 
lengestookte centrales in Brindisi en op Sardinië) en 
van het transport en de distributie van elektriciteit in 
de Mezzogiorno, voor de exploitatie van gas- en 
olievelden (op zee ter hoogte van de Calabhsche 
kust en van de Abruzzen, op het vasteland in Emilia- 
Romagna en in Piémont), tot de ontwikkeling van de 
transportnetten, van de opsiagcapaciteit en van de 
aardgasdistributiesystemen in Midden- en Noord-lta
lië. 
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NEDERLAND 
financieringsovereenkomsten in 1989: 320,3 mil-
joen; 
1988: 259,7 miljoen. 
afzonderiijke kredieten: 231,5 miljoen; 
globale kredieten: 88,8 miljoen. 
toewljzlngen ult lopende globale kredieten: 50,2 
miljoen. 

In Nederiand was meer dan de helft van de krediet-
verlening (172,5 miljoen) bestemd voor de verster-

king van de luchtvloot ten behoeve van de interna 
tionale en communautaire verbindingen. De overige 
kredieten betroffen produktleve Investeringen, voor 
het merendeel in die regio's die met economische 
Problemen te kampen hebben (106 miljoen). Ener-
zijds ging het om twee fabrieken in Limburg voor de 
produktie van nieuwe, hoogwaardige synthetische  
vezels (hittebestendig en zeer sterk); anderzijds om 
toewijzingen uit globale kredieten. Via iaatstge-
noemde procedure, die sedert 1988 in Nederiand 
wordt gehanteerd, hebben 48 kleine en middelgrote 
ondernemingen in totaal 50,2 miljoen ontvangen. 

De Europese Investeringsbank en he t toerisme 

Vakantle, vrije tljd, zakenreizen; de toenemende moblllteit 
van de bevolking uit de ontwikkelde landen vormt een 
belangrijk economisch en sociaal gegeven, hetgeen blijkt 
uit de Sterke stijging van het personenvervoer. Deze ten-
dens zal zieh vcortzetten; de wereldorganisatie voor het 
toerisme voorziet een gestage groei van het aantal reizi-
gers. Om aan de vraag te kunnen voldoen worden de op· 
vangmogelijkheden vergroot en gediversifieerd. In de Ge
meenschap zien we een forse uitbreiding en vernieuwing 
van de hotelaccommodatie en van andere iogiesmogelijk-
heden; dit geldt eveneens voor toeristische voorzienln-
gen als jachthavens, wintersportcentra, thematische  
vrijetijdsparken etc. en voor zakencentra bestaande ult 
hotels, kantoren en vergaderzalen. 

Het toerisme is een belangrijke economische sector. Het 
komt overeen met zo'n 5,5% van het b.b.p. van de Ge
meenschap en speelt een grote roi in het internationale 
verkeer. De inkomsten uit het toerisme zijn van doorslag-
gevend belang voor de handeisbalansen van landen als  
Spanje, Griekenland en Portugal. Het is een arbeidsinten-
sieve sector en 6% van de beroepsbevolking in de Ge
meenschap vindt hierin rechtstreeks werk (7,5 miljoen 
mensen waarvan 5,5 miljoen in vaste, volledige banen). 
De ontwikkeling van het toerisme Is in het bijzonder van 
belang voor een aantal pertfere regio's. Meer in het alge-
meen bevindt Europa zieh in deze sector, internationaal 
gezien, in een gunstige positie door haar omvangrijk en 
rijk geschakeerd cultureel en natuurlijk erfgoed. Het be- 
sluit om 1990 uit te roepen tot het Europese jaar van het  
Toerisme geeft het communautaire belang ook al aan, zo- 
wel in termen van regionale ontwikkeling als van Euro 
pese integratie of internationaal concurrentievermogen.  
Dit komt ten slotte nog tot uiting in talrijke investerings- 
projecten die door de Bank worden medegefinancierd. 

De ontwikkeling van het toerisme speelt een centrale rol 
bij vele door de Bank gefinancierde investeringen in het 
vervoer. Bijvoorbeeld kredieten voor grote (snel)wegen 
om de stroom reizigers te kunnen verwerken, of voor de 
verbetering van luchthavens en versterking van luchtvlo-
ten. Dit geldt ook voor talrijke kleinere projecten zoais de 
verbetering van lokale viiegvelden en kleine havens. In 

vele regio's (van de Golf van Saroni tot in Wales) heeft 
de Bank tevens projecten gesteund die het hele jaar 
door voidoende drinkwater moeten garanderen of het af-
valwater op efficiènte manier verwerken. De interactie 
tussen toerisme, milieubescherming en regionale ontwik
keling is bijzonder groot in de gebieden rond de Middel-
landse Zee (zie biz. 16). Ten slotte dragen de interventies 
ten behoeve van de bescherming van het architectonisch 
en cultureel erfgoed in de Gemeenschap (het Dogenpa-
leis In Venetië, het Hertogelijk Paleis in Genua. Pompei,  
Herculaneum en Stables, het museum van Milos) even
eens bij tot een grotere aantrekkingskracht van de  
Gemeenschap in haar geheel en van de direct betrokken 
regio's. 

Wat de eigenlijke toehsmesector betreft, bedroeg de  
steun van 1985 tot eind 1989 800 miljoen, waarvan 640  
miljoen voor ruim 1 200 hotels. Voor enkele hotels zijn  
afzonderiijke leningen afgesloten; in Italie (Apulië, Sicilië, 
Caiabrië en Campanië); in Portugal (Lissabon en de Al-
garve) en in het Verenigd Koninkrijk (Manchester, Bir
mingham en in Schotland). In het Verenigd Koninkrijk en 
Portugal gingen de kredieten naar talrijke kleine motels 
en weghotelletjes. Het merendeel van de investerlngspro-
jecten van bescheiden omvang is gefinancierd uit globale 
kredieten. Vooral in de bergachtige streken van Trentino- 
Alto Adigo In Italië; in het westen en zuidwesten van 
Prankrijk; in lerland, Spanje en Griekenland. Bovendien 
hebben de kredieten voor zo'n 200 campings en vakan-
tiecentra etc. de voorzieningen in veel regio's aangevuld. 

Met de ondertekening - eind 1989 - van een financie-
ringsovereenkomst voor de bouw van Eurodisneyland ten  
oosten van Parijs, wenst de Bank een bijdrage te leveren 
tot een project van Europees belang. De bouwkosten van 
dit Vierde Disneypark - na die in Galifornië (1955), Florida  
(1971) en Tokio (1983) - worden geraamd op 8 miljard,  
verwante activiteiten Inbegrepen. Het zal naar schatting  
10 miljoen mensen per jaar trekken en zo het commu- 
nautair toeristisch potentieet verrijken, diversifiëren en 
het intra- en extracommunautaire toeristische verkeer 
sterk doen stijgen. 
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Ten slotte heeft de Bank In Zeeland de vestiging ge-
flnanclerd van een windmolenpark voor de elektrici-
teltsopwekking (3,2 mlljoen ult het nieuwe instru
ment). 

PORTUGAL 
financieringsovereenkomsten In 1989: 755,7 mll-
joen; 
1988: 560,4 mlljoen. 
afzonderlijke kredieten: 575,1 miljoen; 
globale kredieten: 180,6 mlljoen. 
toewijzingen ult lopende globale kredieten: 176,6 
miljoen. 

In Portugal hebben alle sectoren geprofiteerd van de  
toename van de activlteiten. maar dit getdt vooral de  
industrie en het toehsme. Deze ontwikkeling werd 
vergemakkelijkt door de versterking en de diverslfi-
catie van de relaties van de E.I.B, met banken en 
financiële instellingen in dit land. 

De kredietverlening in de industrie en de diensten- 
sector is gestegen naar 284,5 miljoen, Inclusief een 
eerste Interventie van 40 miljoen in het kader van 
het Specifleke Programma voor de Ontwikkeling van 
de Portugese Industrie. Een bedrag van 175,9 mll
joen is ult lopende globale kredieten ter beschikking 
gesteld van 813 kleine en middelgrote bedrijven; het 
gaat hier voornamelijk om de voedingsmiddelenin-
dustrie en glas-, keramiek- en papierfabrieken. Van 
deze toewijzingen kwamen er 422 via leasing ten  
goede aan ze er kleine bedrijfjes. 

Wat betreft de afzonderlijke kredieten (108,6 mil
joen): deze hielden voor een groot deel verband met 
de exploitatie van de bossen in dit land: een kleine  
90 miljoen voor de capaciteitsuitbreiding van twee  
papierfabrieken, voor een beplantingsproject (Euca
lyptus) en voor fabrieken die houtvezelplaten en 
kurkprodukten produceren. 

Ook heeft de Bank de modernisering van drankenfa-
brieken gefinancierd en de bouw van hotels door  
het hele land en dichtbij de grens in Spanje. 

De kredietverlening ten behoeve van de Infrastruc-
tuur (217,2 miljoen) betrof de verbetering van het te-
lefoonnet en vooral het vervoer: aanieg van delen 
van autosnelwegen rond Lissabon en Oporto, en de 
aanslultingen naar Spanje (A1, A5, A3, A4), verbete
ring van hoofdwegen, modernisering en versterking 
van spoorlljnen. Dp de Azoren droegen de leningen 
bij tot de verbetering van de installaties op het vlieg-
veld van het elland Flores en van verscheidene ha 
vens, tot de wegeninfrastructuur en de opvang van 
toeristen, evenals de aanschaf van vliegtuigen voor 
het verkeer tussen de eilanden van de archipel. 

Op het gebied van de energie (249,3 mlljoen) zullen 
de kredieten de beschikbaarheid van elektriciteit 
verbeteren door de verhoging van de produktieca-
paciteit (waterkrachtcentrales van Alto Lindoso in 
het noorden, van Pracana in het oosten, en een ko-
lengestookte centrale in Sines) en de verbetering 
van het transport- en distributienet. 

VERENIGD KONINKRIJK 
financieringsovereenkomsten in 1989: 1 652,2 mil
joen; 
1988: 1 178,8 miljoen. 
afzonderlijke kredieten; 1 494 miljoen; 
globale kredieten: 158,2 miljoen. 
toewijzingen ult lopende globale kredieten: 58,1 
miljoen. 

In het Verenigd Koninkrijk Is 37% van de kredietver
lening gelokaliseerd in de regio's die te kampen 
hebben met industhële sanehngen en omschakelin-
gen. De stijging van de kredietverlening ten opzichte 
van 1988 houdt voornamelijk verband met een her-
opleving van de financieringen In de watersector en 
met een verdere toename van de steun aan de in
dustrie. 

De kredietverlening in d e Industrie en de diensten-
sector beliep 576,5 miljoen. 

De individuele leningen aan de industrie (450,2 mil
joen) waren zeer verschillend van aard en betroffen  
meer in het bijzonder de vliegtuigbouw, papier (éen 
fabriek voor krantepapier, de ander voor kunstdruk-
papier), glas (ultbreiding en aanpassing van de pro-
duktiecapaciteit voor floating glas), de bouw of de 
modernisering van een groot aantal fabrieken voor 
voedingsmiddelen, agro-alimentaire produkten en 
dranken. Bij de overige projecten ging het om meu-
belfabrieken, biomedische produkten, onderdelen 
van autocarrosserieën, een polymerisatielljn voor de 
produktie van polystyreen en de opsiag van staal-
produkten. 

In de dienstverlenende sectoren zijn, naast een in-
formaticacentrum in Manchester en een distributie-
en opsiagcentrum voor levensmiddelen in Belshill, 
hotels en motels In verscheidene regie's gefinan
cierd. 

Daarbij komt nog 58,1 miljoen aan toewijzingen ult 
lopende globale kredieten voor 93 kleine en middel
grote bedrijven, voornamelijk in de sectoren metaal-
bewerking, venwerking van plastics en papier en 
dienstverlening aan bedrijven en overheidsinstellln-
gen. 

In de vervoerssector (305,7 miljoen), waren de kre
dieten bestemd voor de verbetering van de verbin-
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dingen met de andere Lid-Staten van de Gemeen
schap; de Tunnel onder het Kanaal, een nieuwe ter
minal op de Internationale luchthaven van Londen-
Stansted, en de verhoging van de capaclteit ten be-
hoeve van containerschepen in de haven van Felix
stowe. 

De E.I.B, heeft ook mlddelen ter beschikking gesteld 
voor de renovatie van de oude dokkenwijk in Cardiff, 
inclusief de bouw van tentoonstellingsruimten, con-
greszalen en kantoren; tevens wordt een industrle-
terrein bij het centrum van Lancaster weer voor ex-
ploitatie geschikt gemaakt (25,7 mll joen). 

De interventies van de Bank in de watersector 
(431,8 miljoen) hebben betrekking op een groot aan-
tal projecten In het kader van de grote investerings-
programma's van de waterdistrlbutlemaatschappijen 
ter modernisering van de leidingnetten en ter verbe-
tering van de waterkwaliteit, opdat deze kan voldoen 
aan de communautaire normen. De projecten wor 
den uitgevoerd In de bekkens van de Theems, de  
Severn en de Trent, evenals in verschillende geble- 
den in het zuiden van Yorkshire, längs de kust van  
Northumberland, In Anglia en Wessex. Ook zljn er  
middelen verstrekt voor een verwerkingsinstallatie  
voor stedelijk afval in Hastings. 

In de energlesector ten slotte (211,6 mlljoen), heeft 
de kredietverlening bijgedragen tot de exploitatie 
van een gasveld ter hoogte van Humberside en van 
een olleveld voor de kust van Dorset, alsmede tot 
de ultbreiding van een kolengestookte centrale In 
Slough. 

Bülten het grondgebled van de Lld-Staten heeft de 
Bank, krachtens artikel 18 van haar Statuten, de uit-
voering gesteund van twee projecten ten behoeve 
van de Internationale telecommunicatie. Zij heeft een 
nieuw krediet toegekend (75 miljoen) aan Eutelsat, 
een organisatie die behalve de Lld-Staten van de 
Gemeenschap 14 andere Europese landen omvat, in 
het bijzonder de EVA-Ianden, voor de exploitatie van 
een nieuwe generatie telecommunicatlesatellieten. 
Ook heeft de Bank geïntervenieerd bij de financie 
ring (90,5 miljoen) van een particulier project voor 
de aanleg van een transatlantische optische-vezel-
kabel. Deze zai de Gemeenschap, via het Verenigd 
Konlnkrijk, lerland en de Caribische eilenden, verbin
den met de Verenigde Staten. Tevens zaI hij de kwa-
litelt en de veillgheid van de communicatie verbo
gen. 
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De kredietverlening buiten de Gemeenschap beliep 485,9 miljoen voor eigen rekening van de Bank en 126 
miljoen aan operaties met risicodragend kapitaal uit de begrotingsmiddeien van de Gemeenschap of van de  
Lid-Staten. Dat wil zeggen In totaal 611,9 miljoen tegenover 700,2 mlljoen in 1988 en 392,1 mlljoen in 1987. 

Deze achteruitgang in de activlteiten is een gevolg van verschillende ontwikkelingen in de onderscheiden 
regio's. Door een vertraging bij de ondertekening van de financieringsovereenkomsten in Joegoslavië, maar 
daarentegen een hoger tempo van de financieringen in de landen ten zuiden van de Middeilandse Zee, in het 
kader van de derde generatie financiële protocolien, kwam het totale bedrag van de kredietverlening in de  
Middellandse-Zeelanden op 342,8 miljoen (398 miljoen in 1988). Hiervan is 12 miljoen risicodragend kapitaal 
uit begrotingsmiddeien verstrekt ter financiering van voornamelijk joint-ventures tussen particulière bedrijven in 
de betrokken landen en in de Gemeenschap. Een nadere toelichting van deze financieringsvorm, die bijzonder 
geschikt is voor het midden- en kleinbedrijf, is te vinden in het Jaarverslag 1988, bladzijde 64. 

In de landen in Afrika, het Caribisch gebied, de Stille Oceaan en in de Landen en Gebieden Overzee waren de 
onder de derde Overeenkomst van Lomé nog resterende risicokapitaalmiddelen beperkt wat van invioed is  
geweest op de interventiemogelijkheden. Ondanks een lichte stijging van de kredieten voor eigen rekening, 
beliepen de activiteiten in deze landen siechts 269,1 miljoen (155 miljoen voor eigen rekening en 114 miljoen 
risicodragend kapitaal) tegenover 302,2 miljoen in 1988. 

Middellandse-Zeelanden 

Joegoslavië 
De verbetering van de vervoersinfrastructuur is van  
bijzonder belang voor Joegoslavië en voor de Ge 
meenschap. Door haar geografische ligging gaat 
bijna vier vijfde deel van het verkeer tussen Grleken-
land en de overige Lid-Staten door dit land. 

Het tweede financiële protocol gaf hoge prioriteit 
aan de verwezenlijking van deze infrastructuur. Na 
kredieten in 1988 ter waarde van 210 miljoen voor 
de trahsjoegoslavische autosnelweg, heeft de Bank 
in 1989 de modernisering van de hoofdspoorlijn, met  
name rond Zagreb, voor 58 miljoen gefinancierd. 

Maghreb-Ianden 
In Algerlje hebben de kredieten voor een bedrag 
van in totaal 73 miljoen enerzijds betrekking op de 
milieusector, i.e. op de uitbreiding en de verbetering 
van het rioleringsstelsel van Groot-Algiers, en ander-
zijds op de irrlgatie van 20 000 ha in de vlakte van 
de Mitidja, ten zuidwesten van de hoofdstad. 

In Marokko beliep de steun 39 mlljoen. Een krediet 
droeg bij tot de uitbreiding van de e lektriciteitsdlstri-
butienetten buiten de Steden (30 miljoen). Door een 
globaal krediet dat door diverse bemiddelende 
bankinstellingen kan worden aangesproken, zullen 
deelnemlngen en de ontwikkeling van particulière in-
dustriële joint ventures van bescheiden omvang mo- 
gelijk zijn (9 miijoen in de vorm van risicodragend  
kapitaal). 

In Tuneslë kunnen de investeringen in de toerisme-
sector worden voortgezet dankzij een globaal kre

diet van 17 miljoen. In het afgelopen jaar zijn voor 
zo'n 200 projecten middelen uit lopende globale kre
dieten ter beschlkking gesteld (16,9 m iljoen), waar-
van 7 in de toerismesector (8,2 miljoen) en 176 bee 
ren- of vissersbedrijven (6,7 miljoen). 

Machrak-landen 
Naast een globaal krediet ter financiering van kleine,  
lokale infrastructuurprojecten in de minst ontwik-
kelde regio's van Jordanië (2,5 miljoen), was het 
grootste gedeelte van de kredieten bestemd voor 
projecten in Egypte (130,3 miljoen). 

In laatstgenoemd land had de kredietverlening be
trekking op de verbetering van de elektriciteitspro-
duktie door de bouw van een aardgascentrale in Be-
neden-Egypte en voor de elektriciteitsvoorziening 
van Cairo. Verder heeft de Bank bijgedragen tot de  
irrigatie van 21 000 ha in het gebied van Nubariya. 
Tevens heeft zij twee kredieten verstrekt voor de  
bouw, ten zuidwesten van Alexandrië, van een ban-
denfabriek voor vrachtwagens. Deze onderneming is 
een partnerschap tussen een communautaire initia-
tiefnemer en Egyptische bedrijven. 

Israël 
In Israel ten slotte, zijn 13 industrièle projecten ge-
steund via een giobaai krediet van 23 miljoen. Het 
gaat voornamelijk om machinebouw en elektrotech 
nische bedrijven, de Chemie-, glas- en kunststoffen- 
industrie. 
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A.C.S.-landen en L.G.O. 
De activiteiten van de Bank werden vooral afgeremd 
door de verslechtering van de economische situatie 
en de Schuldenlast in het merendeel van deze lan 
den. 

De E.I.B, heeft desalniettemin, In het kader van de 
Overeenkomst van Lomé, investeringssteun ver* 
leend in 28 landen in Afrika, het Caribisch gebied en 
de Stille Oceaan, evenals In drie Landen en Geble-
den Overzee krachtens het specifieke besluit dlen-
aangaande. 

In vier van de betrokken landen heeft de Bank alleen  
kredieten voor eigen rekening verstrekt (108 miljoen,  
ofwel 40% van het totaalbedrag), in 19 andere alleen  
rlsicodragend kapitaal (105,7 miljoen, 39% van het  
totaalbedrag) en acht landen hebben beide vormen 
van kredietverlening gekregen (55,4 miljoen). Haar 
interventies met rlsicodragend kapitaal beliepen der-
halve in totaal 114 miljoen, waarvan 75% naar de 
minst ontwikkelde A.C.S.-landen is gegaan (conform  
Art. 257 van de Gerde Overeenkomst van Lomé). 

Afgezien van een bedrag van 650 000 dat in het ka
der van Lomé II is toegekend, zijn alle projecten op 
grond van de derde Lomé-overeenkomst gefinan-
cierd. 

De kredietverlening ging voor 57% naar de Industrie, 
met name kleine en middelgrote ondernemingen die 
94 toewijzingen uit globale kredieten (36,2 miljoen) 
hebben ontvangen; de E.I.B, kent globale kredieten 
toe in samenwerking met nationale of regionale ont-
wikkelingsbanken. Kredieten ten behoeve van de 
communicatie-infrastructuren maakten 28% van het 
geheel uit, die voor de drinkwatervoorziening en de 
verwerking van afvalwater 11% en die voor de ener-
gievoorziening 4%. 

Evenals in 1988 heeft de E.I.B, haar kredietverlening 
voor de rehabilitatie van bestaande industrieën of in-
frastructuren voortgezet en veel steun ging naar de 
privésector die in de toekomst in het ontwikkelings-
proces een belangrijker rol zai speien. 

In Afrika ging de kredietverlening naar 19 landen en  
beliep 193,4 miljoen (97,5 voor eigen rekening en  
95,9 rlsicodragend kapitaal). 

Kredieten voor een bedrag van in totaal 88 miljoen 
gingen naar zeven landen in West-Afrika, met name  
voor investeringen in de landbo uw-voedsel industrie,  
steun aan een programma voor de ontwikkeling van 
de palmoliecultuur in Nigeria (43 miljoen), een ka-
toenzaadoliebedrijf en een haalbaar heidsstudie voor 
een hoogspanningstijn in Burkin a Faso (6,3 miljoen) 
en de uitbreiding van de visser svtoot in Gulnee-Bls-

label 9: Kredietverlening buiten de Gemeenschap In 1989 
(Mitj. ecu's) 

Seclor 
Industrie, landbcuw, diensten 

Voor eigen Uit be groiings- Infra- Afzonderlijke Globale 
Totaal rekening middeien Energie structuur kredieten kredieten 

Totaal Middellandse-
Zaalanden 342,8 330,8 12,0 97,3 168,5 28,0 49,0 

Algerije 73.0 73,0 — — 73.0 — — 
Marokko 39.0 30,0 9.0 30.0 — — 9.0 
Tunesië 17.0 17.0 — — — — 17,0 
Egypte 130,3 127.3 3.0 67,3 35,0 28,0 — 
Jordanië 2,5 2.5 _ — 2.5 — — 
Israël 23,0 23.0 — — — _ 23,0 
Joegoslavië 58.0 58.0 — — 58,0 — — 
Totaal A.C.S.-landen· 
L.G.O. 269,1 155,1 114,0 10,0 104,8 101,6 52.7 

Afrika 193,4 97,5 95,9 10,0 71,3 100,9 11,2 
Caribisch gebied 44,4 31.0 13,4 — 17.5 0,4 26,5 
Stille Oceaan 21,3 21,0 0.3 — 13,0 0.3 8,0 
LG.O. 10,0 5.6 4.4 — 3.0 — 7.0 

Totaal generaal 611,9 485,9 126,0 107,3 273,3 129,6 101,7 
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sau (3,5 miljoen) . De Bank heeft de rehabilitatie van 
goudmijnen in Ghana (13 miljoen) gefinancierd en 
de Verbetering van de telefoonnetten in Togo (9,3 
miljoen) en Benin (7 miljoen). Ten slotte is een be-
drag van 6 miljoen bestemd voor de watervoorzie-
ning van Conak ry in Guinee. 

In Oost-Afrika heeft de Bank kredieten verstrekt 
voor een bedrag van 30,7 miljoen. In Kenia (17,1 mil
joen) zijn de middelen bestemd voor de verbetering 
van de watervoorziening van Nairobi en voor een 
Studie naar de reorganisatie van een slachthuis. De  
Bank heeft een katoenontpittingsbedrijf gefinancierd 
bij het Victoriameer in Tanzania (8 miljoen) en in So-
maiië de restauratle van een sesamoliebedrijf in Mo
gadiscio, in het kader van een partnerschap met een 

particulier Europees bedrljf (2,4 miljoen). Zi] heeft 
ook globale kredieten toegekend aan ontwikkelings-
banken op de Seychellen (3 miljoen) en in Djibouti 
(0,2 mil joen). 

In Zuideiijk Afrika betrof de steunverlening van de  
Bank (40 mlljoen) een papierfabriek en het telecom-
municatienetwerk in Zimbabwe (30 miljoen), een 
slachthuis, een spinnerij en industrieterreinen in 
Swaziland (7 miljoen) en industrieterreinen in Le·  
sotho (3 miljoen). 

De kredietverlening in Centraal- en Equatorlaal-
Afrika bedroeg 34,5 miljoen: 12 miljoen in Rwanda 
voor de telecommunicatie en de produktieve sector 
via de ontwikkelingsbank, 10 miljoen voor het her-

Tabel 10: Financlëie steun van de Gemeenschap krachtens per 1 mei 1990 geidende of nog te bekrachtigen 
overeenkomsten, financiële protocoiien en besiulten 

(Milj. ecu's) 

Interventies uit begrotingsmiddelen 
r\reuieieii 

voor eigen Risico- Niet-terug- Löningen tegen 
Geldig- rekening van dragend vorderbare bijzondere 

Rechtsgrondsiag heidsduur de Bank(i) kapitaat (2) steun (3) voorwaarden Totaal 

MIddellandse-Zeeianden 
Joegoslavië 2e fina nciëie protocol 1988-1991 550 — — — 550 
Turkije 4e fina nciële protocol nog met onderte kend 225 — 50 325 (2) 600 

Algerije 183 4 52 — 239 
Marokko 3e financiële protocol 1988-1991 151 11 162 — 324 
Tunesië 131 6 87 — 224 

Egypte 249 11 189 — 449 
Jordanië 3e finan ciële protocol 1988—1991 63 2 35 — 100 
Libanon 53 1 19 — 73 

Israël 3e finan ciële protocol 1988—1991 63 — — — 63 

Malta 3e financièle protocol 1988—1993 23 2.5 12,5 — 38 
Cyprus 3e financiële protocol 1988—1993 44 5 13 — 62 

Libanon buitengewone steu n 50 — — — 50 

A.C.S.-ianden 
L.G.O. 
A.C.S.-ianden overeenkomst van Lo mé Iii (') 1986-1990 1 100 600 4 860 600 C) 7160 

Overeenkomst van L omé IV (') 1990-1995 1 200 825 9 975 — 12000 

LG.O. Besluit van de R aad 1986-1990 20 15 55 25 C) 115 
Besluit van de R aad 1990-1995 25 140 — 165 

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

(2) Toe te kennen door de Bank. 
(3) Toe te kennen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
(•*) Kredieten toe te kennen en beheerd door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
(5) Niet vermeld zijn de transfers voor stabilisatie van exportopbrengsten der A.C.B.-landen en L.G.O. (Stabex), evenmin als de speciale financieringsfaciliteit 

voor mijnbouwprojecten in de A.C.S.-landen (Sysmin); deze bedragen worden toegekend door de Commissie. 
(6) Het financiële protocol van de Vierde Overeenkomst van Lomé: die voor een période van 10 jaar werd afgesloten, heeft uitsluitend betrekking op de eerste 

vijf jaar. 1 500 miljoen uit hoofde van Stabex en 1 1K> mitjoen bestemd voor de structurels aanpassing zijn begrepen in het bedrag onder niet-îerugvorder-
bare steun. 
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·' 

Seychellen 

* waarvan een krediet van Ecu 40000 aan Martinique, zie tabel I, biz. 103 
1000 
I 

2000 km 
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stel van de elektriciteitsdistributie in de Centrasi·  
Afrìkaanse Republiek, 6,5 miljoen voor de theepro-
duktle en voor het midden- en kleinbedrljf in Bu
rundi en 6 miljoen voor de watervoorziening van 
N'Djamena, de hoofdstad van Tsjaad. 

In het Carlblsch gebled was de kredietverlening 
44,4 miljoen. waarvan 16 miljoen bestemd was voor 
de haveninfrastructuur van Kingston op Jamaica en 
1,5 miljoen voor een vliegveld bij Antigua. De ove 
rige steun bestond uit globale kredieten aan ontwik-

kelingsbanken in Trinidad en Tobago (14,9 miljoen). 
op Barbados en in Guyana (leder 4 miljoen), In Suri
name (3 miljoen) en op Grenada (1 miljoen). 

In de Stille Oceaan is 21,3 miljoen aan kredieten ter  
beschikking gesteld op de Flji-eilanden voor de 
telecommunicatie, de haven van Lautoka en, via een 
globaal krediet aan de ontwikkelingsbank, voor 
kleine bedrijfjes (19 miljoen). Ook in Tonga hebben 
kleine ondernemingen toewijzingen uit een globaal 
krediet (2,3 miljoen) gekregen. 

De Vie rde Ove reenkomst van Lomé 

De Vierde O vereenkomst van Lomé is op 15 decomber  
1989 gesloten tussen de Europese Gemeenschap en de 
66 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan (A.C.S.) die de derde Overeenkomst van Lomé  
ondertekend hebben. waarbij zieh twee nieuwe landen 
hebben aangesloten. Haïti en de Dominicaanse Repu
bliek. Er zijn eveneens bepalingen die de toetreding van 
Namibië. direct na de onafhankeltjkheidsverklaring, moge-
lijk maken. De nieuwe overeenkomst geidt nu voor een 
période van 10 jaar; zij Is voorzien van een Financieel 
Protocol voor de eerste vijf jaar. De overeenkomst gaat 
in zodra de ratificatieprocedures zijn afgerond (waar-
schijnlijk begin 1991); tot op dat moment, en gedurende 
een overgangsperiode, zullen de activiteiten in het kader 
van Lomé III worden voortgezet. 

Meer financieringsmlddelen tegen soepeler voorwaar-
den 
Het totale bedrag van de mogelijke kredietverlening stijgt 
van 8,5 mlljard onder Lomé III tot 12 miljard voor de eer
ste vijf jaar van Lomé IV. Van dit bedrag komt 10,8 miljard 
van het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), dat door  
bijdragen van de Lid-Staten van de Gemeenschap wordt 
gevoed, terwijl de Bank voor haar ei gen rekening kredie
ten ter waarde van 1,2 miljard zai kunnen verstrekken. De 
communautaire hulp is voordeliger geworden. De kredie
ten voor eigen rekening van de Bank gaan gepaard met  
een rentesubsidie van 4% ten laste van de middelen van 
het EOF - onder Lomé III nog 3% -, en de rentevoet zai 
zieh over het algemeen tussen de 3 en 6% bevinden 
(tegenover 5 en 8% onder de vorige overeenkomst). Wat  
het risicodragend kapitaal betreft, dat ook nu weer door  
de Bank zai worden beheerd (825 miljoen uit de middelen 
van het EOF): dit kan worden benut in de vorm van deel-
nemingen of kredieten tegen günstige voorwaarden. In 
dit laatste geval zaI de rentevoet in ieder geval lager dan  
3% zijn en het wisselkoersrisico zai, onder bepaalde 
voorwaarden, gedeeltelijk door de Gemeenschap worden 
gedragen. Alle andere vormen van interventies uit de 

middelen van het EOF en beheerd door de Europese 
Commissie, zullen voortaan in de vorm van giften ge
schieden. 

Consolidatle en vemleuwlng 

Tenetnde de economische en financiele crisis waarmee 
vele A.C.S.-landen zijn geconfronteerd, het hoofd te bie-
den is besloten om in de overeenkomst een steunmecha-
nisme op te nemen voor de onder leiding van d e Com
missie gestelde structurele aanpassingsoperatie. Dit vult 
de traditionele ontwikkelingsacties die door de Gemeen
schap worden gevoerd, op lange termljn aan. 

Bovendien legt de nieuwe overeenkomst nog sterker de 
nadruk op de privésector en de roi die deze speelt bij het 
stimuleren van de groei en de diversificatie van de eco-
nomieën van de A.C.S.-landen. De verworvenheden van 
de voorgaande overeenkomsten zijn geconsolideerd en  
bepaalde Instrumenten van deze samenwerking, zoals 
STABEX en SYSMIN, z ijn verbeterd. Het handelsregime, 
dat al erg gunstig was, is nog liberaler geworden en er 
wordt in het bijzonder veel belang gehecht aan de milieu-
problematiek. 

De produktieve projecten en programme's in de sectoren 
industrie, agro-industrie, toerisme, mijnbouw, energie,  
het vervoer en de telecommunicatieverbindingen die hier-
aan zijn gelleerd, zullen hoofdzakelijk gefinancierd blijven 
via kredieten voor eigen rekening van de Bank en via 
steun met risicodragend kapitaal. Opdat een belangrijk 
deel van de risicodragende middelen kan worden aange-
wend ten behoeve van investeringen in de privésector,  
en met name in het midden- en klelnbedrijf, zijn de inter- 
ventiemogelijkheden van dit toch al zeer soepele instru 
ment nog meer uitgebreid en is de inschakeling van  
nieuwe bemiddelende instellingen (in het bijzonder Euro 
pese intermédiaire financiële instellingen) mogelijk ge
worden. 
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Ten slotte heeft het midden- en kleinbedrijf In drie 
Landen en Gebleden Overzee via ontwikkeiingsban-
ken toewijzingen uit globale kredieten ontvangen: 
de Britse Maagdeneilanden (4 miijoen), de Neder-
landse Antillen (3 miijoen) en het Franse Nleuw-Ca-
ledonlë (3 miijoen). 

ßi] bijna alle investeringsprojecten in de A.C.S.-lan-
den is sprake geweest van cofinanciering, vooral 
met bilaterale financierlngsinsteliingen van de Lid-
Staten, de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen, de Wereidbank en andere instellingen 
voor ontwikkelingshuip. 

In overeenstemming met de richtlijnen van de derde 
Overeenkomst van Lomé heeft de E.I.B, in de 
A.C.S.-landen projecten gefinancierd die de waarde 
van lokale grondstoffen vermeerderen (foto beneden; 
MKB in Fiji) of de agro-industrie ontwikkeien (foto 
boven; theeplantage in Afrika). In 1989 werd in totaal 
meer dan ECU 150 miijoen verstrekt in de sectoren  
Industrie, landbouw en dienstverlening. 
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Ontwikkelingen op de kapìtaalmarkten 

De stijging van de rente, die eind 1988 in verschei-
dene landen reeds duideiijk zichtbaar was, heeft 
zieh in de loop van de eerste maanden van 1989 in 
versterkte mate doorgezet in verband met mogeliike 
repercussies van de economtsche groei op de infla-
tie. De monétaire autoriteiten in de Verenlgde Staten 
en in een aantal Europese landen hebben dienten-
gevolge de kredietverlening beperkt. Omdat de  
korte rente sterker steeg dan de lange, zljn de ren-
dementscurven op verscheidene markten omge-
keerd. 

Vanaf het begin van het tweede kwartaal echter heb
ben de verschillen tussen de economische resulta-
ten in de belangrljkste landen geleid tot uiteenlo-
pend monetair beleid. Tekenen van een vertraging 
van de economische groei in de Verenigde Staten 
hebben de autoriteiten ertoe gebracht geleidelijkaan 
de kredietverlening te verruimen; zowel de korte als  
de lange rente zijn toen gedaald. Tegen het einde  
van de zomer sloeg de mening omtrent de Ameri-
kaanse economie heel even om. hetgeen de renteta-
rieven weer deed stijgen. Maar dit was slechts van 
korte duur; onder contrôle van de monétaire autori
teiten, die zieh voortdurend zorgen maken over het 
relatief hoge inflatieniveau, hervatten de rentetarie-
ven, tot eInd 1989, hun licht stljgende tendens terwiji 
de dollar vast bleef. 

Gedurende de eerste negen maanden van het jaar 
bleef het EMS zonder al te νββΙ spanningen functio-
neren. In de loop van de laatste maanden van 1989 
echter, werd een scherpe daling van de dollarkoers 
genoteerd vanwege het aanzienlijk geringer worden  
van de verschillen in de rentetarieven, die steeds ten 
gunste van deze munt hadden gewerkt. Binnen het 
EMS werd een gezamenlijke interventie van de cen 
trale banken noodzakelijk toen de Duitse mark de  
bovengrens naderde. De valuta's die tekenen van 
zwakte toonden, werden eveneens gesteund door 
incidentele rentestijgingen. In januari vond een neer-
waartse aanpassing van de spilkoers van de lire 
plaats, terwijl de marges voor de koersschommelin-
gen van de ttaliaanse munt binnen het EMS toen 
werden versmald. 

De emissieactiviteit op de internationale obligatie-
markten Is opnieuw toegenomen, terwijl het relatleve 
belang van de verschillende leeninstrumenten en 

In verscheidene andere landen heeft de economi
sche activiteit, die levendiger bleek te zijn dan ver-
wacht, de centrale banken ertoe aangezet een re-
strictief monetair beleid te voeren zonder dat de  
lange rente hierdoor echter sterk beïnvioed werd, 
aangezien investeerders rekenden op anti-inflatoire 
effecten van het gevoerde beleid. Begin herfst be 
gonnen de lange rentetarieven te stijgen in een aan
tal Europese landen waar de monétaire autoriteiten 
bezorgd waren vanwege de inflatoire tendensen. De  
wens om de wisselkoersen binnen het EMS stablel 
te houden, heeft al snel geleid tot een opwaartse 
druk op de rentetarieven in sommige aan het stelsel 
deelnemende landen. 

De „minl-krach" van half Oktober 1989 op de inter
nationale beurzen heeft slechts weinig invioed ge-
had op de obligatiemarkten daar de monétaire auto
riteiten het niet nodig vonden om - in tegenstelling 
tot hetgeen twee jaar tevoren was gebeurd - aanvul-
lende liquide middelen aan het bankwezen ter be-
schikking te steilen. 
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marktsectoren aanzienlijk veranderde. Hat volume  
van converteerbare obligatie-emissies of obligatie-
emissies met warrants, voornamelijk voor rekening 
van Japanse geldnemers die profitearden van de 
stijging van de aandelenkoersen in Japan, is sterk 
toaganomen terwijl de expansie van de emlssie-acti-
vlteit in gewone obligaties tagen vaste of variabala 
rente van bescheidener omvang was. 

Binnen da verschillande sactoran van de gewone 
obligatiemarkt, heeft die van dollar-obligaties een 
flinke stijging van de activiteit gekend dankzij de 
harde munt an de daling van de rentetarieven. De 
emissie-activiteit in die Europese valuta's welke tra-
ditioneel een läge rente kennen, Is daarentegen juist 
sterk ingekrompen. 

Ondanks de onzekerheden die voorafgingen aan de 
herschikking van de verschülende valuta's binnen de 
Ecu als gevolg van de toetreding van de Spaanse 
peseta en de Portugese escudo, is ook de Ecu-sec 
tor geëxpandeerd. De gunstige swap-conditìes heb-
ben tevens de groei gestimuleard van sommige min
der belangrijke sectoren zoals die van de Franse 
frank, de lire en de peseta. 

Hoewel er zieh minder belangrijke vernieuwingen 
hebben voorgedaan op de internationale kapitaal-
markten dan in voorgaande jaren, werd de toepas-
sing van geavanceerde financieringstechnieken, in 
het bijzonder swaps verder verfijnd. Nieuwe deregu-
lerings- en liberaliseringsmaatregeien op de binnen-
landse markten hebben voor een verruiming van de 
financieringsmogelijkheden gezorgd, hetgeen tot op 
zekere hoogte de uitbreiding van de internationale 
markten lijkt te hebben beperkt. 

Bruto rendementon op obligaties 
d>e op de verscriiiiende kapuaalm arkien in de Qemeenschap ter beurze zijn 
genoleerd en die wal uitgittevoorwaarden betreft, vergelijkbaar zi|n met die van 
de Bank Ten einde vergelijkinQ mogelijk te maken zijn voor het Verenigd Konin· 
krijk en lerland de op halfjaarbasis berekende rendementen o mgerekend op 

EuroS 

In 1989 opgenomen middelen 
Het totaalbedrag van de door de Bank in 1989 op
genomen middelen bedroeg 9 034,5 mil|oen tegen-
over 7 666,1 miljoen In 1988. Deze stijging van 18%  
houdt rechtstreeks verband met de Sterke vraag 
naar ultbetalingen als gevolg van de toename van 
het aantal ondertekende kredietovereenkomsten in 
de voorafgaande twee jaar. Vermeldenswaard hierbij 
is dat vorig jaar 1 753 miljoen aan kredieten ver-
vroegd werd afgelost. 

De middelen die de Bank heeft opgenomen ten be-
hoeve van haar kredietverleningsactiviteiten (8 997  
miljoen na swaps), komen van openbare emissies en  
onderhandse plaatsingen tegen vaste rente voor in 

19  
ITL GBP 
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totaal 7 920,4 miljoen. Rekening houdend met de  
swaptransacties en met 32,1 miljoen aan participa-
tiecertificaten, had de Bank de beschikktng over 
8 286,2 miljoen voor haar operaties tegen vaste  
rente. Met beschikbare bedrag voor haar kredietver-
lening tegen variabele rente bedroeg 710,8 miljoen, 
te weten 75,9 miijoen directe lenlngen tegen varia
bele rente, 200 miljoen In de vorm van commercial 
paper in Ecu's en 434,9 m iljoen aan len ingen tegen 
vaste rente die vervolgens zijn geswapt in variabele 
rente. 

De verdeling near geleende valuta's geeft opnieuw 
een stijging te zien van de communautaire munten 
die, na swaps, 88% van het totale bedrag uitmaken 

(84% in 1988, 70% in 1987, 58% in 1986 en 53% in 
1985). De Ecu Staat op de eerste plaats vóór het 
pond Sterling, de Franse frank en de Duitse mark. 
Deze vier valuta's samen vertegenwoordigen 63,5% 
van de aangetrokken middelen. Het aandeel van de  
niet-communautaire valuta's is opnieuw gedaald, 
hetgeen voornamelijk toe te schrijven is aan de  
Zwitserse frank. De in Japanse yen geleende bedra-
gen, vooral bestemd voor vervroegde aflossingen, 
alsmede de dollar toonden een lichte stijging. 

Bovendien heeft de Bank op de geidmarkt een be
drag opgenomen van 37,5 miljoen aan dep ositocerti-
floaten in Ecu. bestemd voor de leniging van haar  
kasbehoeften. 

label 11; Opgenomen middelen 
{Milt- ecu's) 

19Θ5 19Θ6 19Θ7 1988 1989 

Lange en middellange termijn 5 324,5 6 765,5 5 572,5 7 413,6 8 764,9 

Openbaar 4 229,0 5 434,8 3 768,4 5 772.0 7 791,3 
Onderhands 1 095,5 1 009,7 996,1 1 274.9 973,6 
Interbankoperaties — 321,0 455,9 311,2 — 
Medium Term Notes — — 352.1 55,5 — 
Körte terml|n 374,0 — — 252,5 237,5 
Commercial paper 374.0 — - — 200,0 
Certificates of deposit in Ecu — — — 252,5 37,5 

Partici patiecertlficaten 10,6 20,0 20,2 — 32,1 

Totaal 5 709.1 6 785,5 5 592,7 7 666,1 9 034,5 

Beroep van de Bank op de financiële markten 

Parallel aan de toename van haar kredietverlenings-
activiteiten heeft de Bank, evenals in 1988, een toe-
nemend beroep moeten doen op de financiële mark 
ten. Het totaalbedrag dat de Bank in de verschil-
lende marktsegmenten op middellange en lange ter-
mijn heeft opgenomen, bereikte het niveau van 
8 716,3 miljoen, dat wil zeggen een stijging van ruim 
17% ten opzichte van het voorgaande jaar. Vrijwel 
alle opgenomen middelen dienden ter dekking van 
de uitbetalingen op kredieten van de Bank. Slechts 
324,6 miljoen was bestemd voor vervroegde aflos
singen; in 1988 was dat 1 311,5 miljoen. Tevens 
heeft de Bank met behulp van kortlopende Instru 
menten 315,6 miljoen geleend op de geldmarkten. 

Onderstaand overzicht van het beroep van de Bank 
op de financiële markten gaat uit van de transacties  
vóór swaps. 

Vastrentende openbare emissies en onderhandse 
plaatsingen beliepen 8 355,7 miljoen (tegenover 
6 889,2 miljoen in 1988) waarvan 435,5 miijoen is  
geswapt in variabele rente. 

Direct verkregen tegen variabele rente is 328,5 mil
joen waarvan 252,6 is omgezet in vastrentende le
ningen. 
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Voorts heeft de Bank voor 32,1 miljoen aan partlcl-
patiecertificaten uitgegeven voor deelnemingen van 
derden in door de Bank verstrekte kredieten. 

Van de via kortlopende Instrumenten opgenomen 
middeien (315,6 mlijoen) bestond 200 miljoen ult op 
de Europese markt geplaatst commercial paper in 
Ecu. Eenzelfde bedrag, maar met een looptijd van 
10 jaar, heeft de Bank opgenomen om tegemoetko-
men aan de vraag van haar geldnemers naar kredie
ten In Ecu tegen variabele rente en met de mogelijk-
heid van vervroegde aflossing. 

Ook 1989 werd gekenmerkt door het bijzonder grote 
aandeel van de communautaire valuta's in de opge
nomen middeien en de aanwezigheid van de Bank 
op de meeste markten. Gezien de omvang van de  
opgenomen bedragen heeft de Bank nog meer dan 
voorheen haar activiteiten moeten diversifiëren:  
openbare emissies, onderhandse plaatsingen, bank-
kredieten tegen vaste of variabele rente, soms met 
rente- of valutaswaps, zowel op de binnenlandse als  
op de internationale markten van de verschillende 
landen. 

• « * 

Hoewel de Bank haar voorzichtig beleld handhaafde 
en vrijwillig het aantal operaties beperkt hield, heeft 
zij 13 swap-operaties gerealiseerd voor in totaal 
1 145,1 miljoen Ecu. Zo heeft zij zieh valuta's kunnen 
verschaffen tegen vaste of variabele rente die op 
een bepaald moment niet op de markt beschikbaar 
waren; het ging hier met name om Franse franken,  
Ecu's, peseta's en Amerikaanse dollars. Zij heeft al-
dus aan de voorkeur van haar geldnemers en die 
van haar geldgevers gehoor kunnen geven op mo 
mentan dat de marktvoorwaarden het haar niet mo-
gelijk maakten middeien op te nemen in een be-
paalde valuta (lire, pond sterling en peseta) waarvan 
het rentetype (vast of variabel) aansloot op de te  
dekken uitbetalingen. 

Rekening houdend met swapoperaties (2,5 miljoen) 
had de Bank derhalve de beschikking over In totaal 
9 034,5 miljoen aan opgenomen middeien. 

« * « 

De Ecu stond in 1969 bij de Bank op de eerste 
plaats met 1 801,3 miljoen. HIervan was 206,3 mil
joen afkomstig uit swaps tegen vaste of variabele 
rente, uitgaande van een in Amerikaanse dollar lui-
dende openbare emissie en van een onderhandse 
plaatsing in yens, alsmede 200 miljoen Ecu uit com
mercial paper. Omdat er nogal wat onzekerheid 
heerste over de nieuwe samenstelling van de Ecu, 
heeft de Ecu-markt niet van een erg gunstige stem
ming kunnen profiteren, althans niet gedurende het 
eerste kwartaal van 1989, hetgeen de mogelijkheden 
voor de Bank op de kapitaalmarkten beperkte. De  
omstandlgheden zijn naderhand wel verbeterd, 
vooral toen het gewicht van de verschillende com 
munautaire valuta's in de Ecu-samenstelling bekend 
werd. Daardoor kon de Bank haar aanwezigheid op-
voeren, in het bijzonder op de internationale markt,  
waar zij haar positie als grootste Ecu-emittent, met 
zo'n 12% van deze markt, heeft behouden. 

De markten waarop de Bank een beroep deed, wa 
ren vrijwel dezelfde als in het voorgaande jaar: voor-
namelijk de Europese en de Japanse. In Europa was 
de diversificatie van de middelenopname groter dan 

Offlcfële wfsselkoers van de belangrljkste valuta's 
% (elnddecemberlSSe —december 1989) 

Evolutle van de Duitse mark en de Yen 
t.o.v. de V.S.-dollar 

DEM JPY 
2,00 200,0 

180,0 
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In 1988: de Bank heeft haar emissies achtereenvot-
gens kunnen plaatsen op de Nederiandse, Luxem-
burgse, Italiaanse, Zwitserse, Franse en Oosten-
rijkse markten voor in totaal 850 miljoen. Het relatlef 
kleine nominale bedrag van leder van deze operaties 
- dat tussen de 50 en 200 mil joen lag - alsmede de  
belemmeringen om gebruik te kunnen maken van de  
fungibiliteitsclausules waarvan het merendeel van de  
emissies van de Bank is voorzien, leidde soms tot 
een zekere mate van reserve bij de beleggers, al-
thans tot geringere mogelljkheden in de betrokken 
landen, zodat de Bank zieh gedwongeh zag zoveel 
mogelijk te diversifiëren. De Japanse kapitaalmarkt 
heeft de Bank eveneens Ecus geleverd via openbare 
emissies en onderhandse plaatsingen. Incidentele 
plaatsingsmogelijkheden bIj Japanse institutionele 
beleggers maakten het mogelijk om met behulp van 
de fungiblliteltsclausule het nominale bedrag van 
twee van haar emissies te verbogen en zo hun liqui-
diteit te vergroten. Aan het einde van het jaar, toen 
de omstandigheden gunstig waren, is de Bank op 
de internationale markt teruggekeerd met een emis-
sie van Ecu 200 miljoen. 

« 
• * 

De zeer grote vraag van kredietnemers, In het bij-
zonder in het Verenigd Konlnkrijk, verklaart de ex-
plosieve groei van het in pond sterling opgenomen 
bedrag: van 751,9 miljoen In 1988 to t 1 769 miljoen 
vorig jaar, ofwel meer dan een verdubbeling van het 
in pond sterling opgenomen bedrag dat in het voor-
afgaande jaar ook al sterk was gestagen. De Bank 
was dus voortdurend op de markten aanwezig, zo-
wel op de binnenlandse (de zogenaamde "bull
dog") markt als op die van de Eurosterling, zonder 
dat het aantal u itstaande emissies dlenovereenkom-
stig Steeg. De Bank heeft het beleid dat zi] een jaar 
tevoren had ingevoerd, voortgezet en fungibele tran
ches toegevoegd aan een reeds uitstaande lening; 
zo heeft zij vaker een beroep op de markt kunnen 
doen en de omvang van haar emissies kunnen ver
groten met als resultaat een grotere iiquiditeit. Op 
deze wijze waren acht van de elf in 1989 door de  
Bank gelanceerde operaties fungibele tranches van 
leningen die in de loop van de jaren 1984, 1986, 
1988 en 1989 waren geplaatst. Zo kon o.a. het initi-
ële bedrag van een emissle van 100 miijoen pond 
sterling van november 1988 worden verhoogd tot 
respectievelijk 225 miljoen, 325 miljoen en ten slotte  
500 miljoen, hetgeen tegemoet kwam aan de ver-
wachtingen van institutionele beleggers van een li-
quidlteit vergelijkbaar met die van Britse staatslenin-
gen met een dienovereenkomstige rendementsver-
betering op de secundaire markt. Evenals voorheen 
heeft de Bank sommige van haar leningen voorzien 

van contracten met uitgestelde rentevaststelling 
(deferred rate setting) waardoor zij zieh niet alleen 
kon beschermen tegen de risico's van renteschom-
melingen maar ook renteswaps tegen gunstige voor-
waarden kon afsluiten. 

De Franse frank stond, evenals In 1988, op de derde 
plaats, waarbij het totaalbedrag van de opgenomen 
middelen (1 164 miljoen) Is gestegen ten opzichte 
van het voorgaande jaar (853,8 miljoen). De vraag 
die bijzonder groot was in het laatste kwartaal, heeft 
de Bank ertoe gebracht een beroep te doen op va-
lutaswaps vanuit de Amerlkaanse of de Canadese  
dollar, of - voorzover de voorwaarden het toelieten -
haar beroep op de markt te vervroegen. De Bank Is 
zowel op de binnenlandse markt als op die van de  
Eurofrank actief geweest. Omdat zij niet, zoals ze 
wenste, het nominale bedrag van haar emissies kon 
verhogen, heeft zij - net als op de Britse markten -
fungibele tranches van reeds uitstaande leningen 
geëmitteerd. Dit was het geval bij een lening van juni 
jl. ad 1,5 mlljard Franse frank, waaraan in Oktober  
nog een tweede tranche van 1 miljard werd toege
voegd. Ook vormde op de Eurofrankmarkt een emls-
sie van 1,5 miljard Franse frank de tweede tranche 
van een in 1988 gelanceerde emissie. Rekening hou-
dend met een zeer instabiele markt, die steeds meer 
onderhevig is aan externe invloeden tengevolge van 
de opheffing van de beperkingen van de deviezen-
handel, heeft de Bank het merendeei van haar emis
sies voorzien van uitgestelde rentevaststelling (de
ferred rate setting) overeenkomsten. 

* * * 

Tengevolge van aanzienlijke vervroegde aflosslngen 
door een aantal van de kredietnemers en van een 
daling van de vraag naar ultbetalingen op kredieten, 
is het beroep in Dultse marken verminderd van 
1 545,3 miljoen tot 958,9 miljoen Ecu. In het begin 
van het jaar, toen de wet op de bronbelasting op 
inkomsten uit binnenlandse obllgaties nog van 
kracht was, heeft de Bank haar aanwezigheid op de  
internationale Duitse mark kapitaalmarkt door drie 
leningen kunnen versterken met In totaal DEM 1 500 
miljoen, waarvan twee emissies van leder 600 mil
joen ter bevordering van de liquiditeit die goed door 
de markt werden ontvangen. De Bank heeft eind 
1989 weer e en beroep op de markt gedaan met een 
emissie tegen vaste rente voor een minder groot no-
minaal bedrag. In de tussentijd was haar belangstel-
ling uitgegaan naar het marktsegment der variabele 
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Tabel 12: Opgenomen lenlngen In 1989, gespeclfeerd naar valuta 

Bedrag vóór swaps 

Mill ecu's 
Swapbedrag 

Mil], ecu's 

Bedrag na swaps 

Milj. ecu's 

1. LENINGEN OP MIDDELLANGE EN LANGE TERMIJN 

Vastrentende lenlngen 8 355.77 92,51 -101,63 (1) 8 254,14 91,36 

Communautaire valuta's 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 1 395,00 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 

Andere valuta's 1 396,11 15,46 - 347,99 1 048,12 11,60 
JPY 506,99 5,61 - 75,46 431,53 4,78 
USD 533,49 5,91 -157,26 376,21 4,16 
CHF 240,38 2,66 — 240,38 2,66 
CAD 115,25 1,28 -115,25 — — 

Lenlngen tagen varlabele rente 328.48 3,64 182,30 (1) 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 — — 

Totaal 8 684,25 96.15 8 764,93 97,02 

2. LENINGEN OP KORTE TERMIJN 

Commercial paper 278,11 3,08 200,00 2,21 
ECU 200,00 2,21 — 200,00 2,21 
USD 78,11 0,86 - 78,11 — — 
Notes In ECU 37,50 0,42 — 37,50 0,42 

Totaal 315,61 3,49 237,50 2,63 

3. PARTICIPATIECERTIFICATEN 

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

Totaal 32,09 0,36 — 32,09 0,36 

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

(^) Swapaanpassingen van ECU 2,56 miljoen inbegrepen. 
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rente via twee operaties voor een totaalbedrag van 
DEM 300 miljoen. 

« • · 

Oe p eseta is thans de vìjfde munt wat betreft zljn 
aandeel in de mlddelenvoorzlening van de Bank: van 
236,8 mi ijoen in 1988 is het in deze munt opgeno-
men bedrag gestegen tot 700,8 miljoen. Omdat de  
Bank kon profiteren van een gunstige markt, in leder  
geval in de eerste negen maanden van tiet jaar, kon 
zlj haar aanwezigheid op de binnenlandse kapitaal-
markt voor niet-ingezetenen (de zogenaamde 
„matador"-markt) aanzienlijk uitbrelden. Met zes 
emissies voor in totaal ESP 75 miljard, is de zlj de  
grootste geldnemer op deze markt geworden en  
draagt zij daadwerkelljk bij tot de ontwikkeling van  
zowel de primaire als de secundaire markt, waar zij  
met name de ,,Purchase-Fund"-techniek met be- 
trekking tot de inkoop van eigen obligaties heeft  
geintroduceerd die voor andere valuta's reeds was  
beproefd. 

Op de al sedert 1988 gebruikeiijke manier heeft de 
Bank de syndicaatsleiders voor haar emissies gese-
lecteerd door concurrerende offertes te vragen bij 
de Spaanse banken. Middelen ten bedrage van ESP 
17 miljard zijn voor het grootste gedeelte verkregen 
uit valutaswaps. 

vanwege de dekking van geringe bedragen voor de 
vervroegde aflossing van leningen. De Bank heeft in 
Beigië een openbare en een onderhandse emissie 
geplaatst. Bij de lancering van de openbare emissie 
heeft zi], net als de Belgische Staat, de plaatslngs-
provisie voor het bankensyndicaat kunnen reduce-
ren. 

In Nederland, op een relatief belangrijke markt, be-
droeg de middelenopname siechts 317,3 miljoen, te-
genover 500,1 miljoen in 1988. Op de internationale 
markt heeft de Bank een openbare emissie ge
plaatst voor 150 miljoen gulden. Overigens heeft zij 
het hele jaar door onderhandse leningen bij institu-
tionele beleggers geplaatst voor in totaal NLG 591,5  
miljoen. 

In Luxemburg heeft de Bank via een openbare emis
sie en onderhandse piaatsingen een bedrag aan 
Luxemburgse franken opgenomen ter waarde van 
92 miljoen, tegenover 85,4 miljoen in het vooraf-
gaande jaar. 

Profiterend van een mark t waar de vraag van de b ui-
tenlandse investeerders aanzienlijk bleef, heeft de 
Bank, op basis van concurrerend e offertes, op de 
ierse kapita aimarkt een lening geplaatst van 40 mil
joen lerse ponden. 

De opname in lires toonde weinig verandering (626  
miljoen tegenover 651,8 miljoen in 1988). Evenals in 
voorgaande jaren heeft de Bank haar activiteiten 
verdeeld over de markt van de Eurolire, waar zij drie 
emissies heeft geplaatst voor een totaatbedrag van 
ITL 600 miljard, en de binnenlandse markt, waar z ij 
via twee openbare emissies ITL 300 miljard kon op-
nemen. Vanwege de voorkeur van haar geldnemers, 
bleef de Bank gebruik maken van variabel rentende 
sector, hetzij door rechtstreeks leningen tegen va-
riabele rente te plaatsen, hetzij door renteswaps 
voor in totaal ITL 200 miljard. Door middel van on
derhandse piaatsingen heeft de Bank voorts nog ITL 
50 miljard kunnen aantrekken. 

« * « 

In Beigië, op een markt die zieh steeds meer liberali-
seert, heeft de Bank 15 miljard Belgische franken 
opgenomen, ofwel de tegenwaarde van 345,7 mil
joen Ecu, tegenover 473,3 miljoen het jaar daarvoor. 

Ultbetalingen op kredieten en ult-
staand bedrag 

In 1989 is op kredieten voor eigen rekening 11 015,0  
miljoen uitbetaald, waarvan 10 706,5 in de Gemeen-
schap en 308,5 daarbuiten. 

Het uitstaand bedrag aan garanties en kredieten, 
door de Bank voor eigen reke ning verstrekt, Steeg 
van 47 627 miljoen op 31 december 1988 tot 
53 630,3 miljoen op 31 december 1989 (-t- 12,6%).  
De belangrijkste garanties die op de uitstaande kre
dieten zijn verkregen, worden weerg egeven in bij-
lage 8 (voetnoot 2) van de jaar rekeningen (biz. 65). 

De Ul tbetalingen in 1989 op financi eringen uit mid
delen van de Gemeenschap of van de Lid-Staten 
bedroegen 346,3 miljoen. waarvan 245,9 miljoen be-
trekking had op kredieten uit het nieuw e commu  
nautaire leningsinstrument en 100,4 miljoen op pro -
jecten in de landen in Afrika , het Caribis ch gebie d 
en de Sti lle Oceaan, alsmede in bep aalde landen in 
het Middellandse-Zeegebied. Met uitstaand bedrag 
in de Sp eciale Sectio daa lde van 8 764,6 miljoen tot 
8 053,4 miljoen elnd 1989. 
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In Portugal Is de Bank met twee operatles actlef ge-
weest op de buitenlandse escudo-obilgatlemarkt, 
voor In totaal PTE 15 mil jard. Op de Deense blnnen-
landse kapltaalmarkt heeft de Bank, In het kader van 
een voorreglstratie ("shelf registration") bij de  
Bears van Kopenhagen, Deense kronen opgenomen 
ter waarde van Ecu 3,48 mlljoen. 

In Grlekenland ten siotte, heeft de bank geen mid
delen opgenomen. 

« * * 

Het aandeel van de nlet-communautaire valuta's In 
de middelenvoorziening van de Bank Is opnieuw 
sterk gedaald en komt overeen met 12% van het to
taal opgenomen bedrag. Een belangrljk deel van de  
opgenomen middelen, en dit gold In het bijzonder 
voor de Amerikaanse dollar en de yen, was bestemd 
voor de financiering van vervroegde aflosslngen of 
voor valutaswaps, waardoor de Bank zieh die com 
munautaire valuta's kon verschaffen waaraan zlj be-
hoefte had. 

Op de relatlef günstige markt van de Amerikaanse 
dollar, die dit jaar de belangrijkste sector was van 

label 13: Opgenomen middelen voor financlerlngen In 1989, gespeclflceerd near valuta 

ECU DEM FRF GBP ITL ESP BEF NLG DKK PTE IEP LUF USD CHF JPY roteai 

Milj. Ecu 1 801.3 958,9 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 1 Β 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 
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de Euro-obligatie-emissies. was het totaalbedrag dat 
de Bank heeft opgenomen ongeveer gelijk aan dat 
van 1988, te weten 384,8 miljoen tegenover 307,5 
miljoen het jaar daarvoor. Voor deze valuta was het 
gebruik van valutaswaps zeer belangrijk daar het 
netto resultaat van twee van de drie openbare emis-
sies is geswapt tegen communautaire valuta's (Ecu 
en Franse frank) terwijl een klein gedeelte van het 
commercial paper op de Amerikaanse markt, voor-
zien van een lange kredietlljn, werd gebruikt in een 
vergelijkbare operatle teneinde peseta's te verkrij-
gen. 

De opname in yens Steeg tot 431,5 (314,2 miljoen in 
1988). De zwakke vraag van de zljde van haar cliën-

ten naar de yen heeft de Bank ertoe gebracht om 
slechts één enkele emissle in Euroyen te plaatsen 
voor een bedrag van JPY 30 miljard. De sector van 
de onderhandse leningen en die van de bancaire  
kredleten hebben aanvullende middelen verschaft. 
Een belangrijk deel van de middelen was bestemd 
voor de financiering van vervroegde aflossingen of 
voor swapovereenkomsten teneinde Ecu's te verkrlj-
gen. 

Aangezien de vraag van dienten van de Bank naar 
Zwltserse franken zeer gering was, werden de actl-
viteiten beperkt tot twee openbare emissles en een 
onderhandse lening voor in totaal 240,8 mi ljoen, te*  
genover 555,9 mil joen in 1988. 
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Resultaten van het boekjaar 

De resultaten over het boekjaar 1989 zijn posltief 
beïnvioed door de gunstige ontwikkeling op de 
markten, waar de rendementen over beleggingen 
Stegen. Evenals in het verleden blijft het eigen ver
mögen de belangrijkste bron van inkomsten. 

De ontvangsten aan rente en provisie over ver-
strekte kredieten bedroegen 4 208 miljoen in 1989,  
tegenover 3 712 miljoen het jaar daarvoor, terwijl 
rente en kosten van leningen o/g toenamen tot 
3 505 miljoen, tegenover 3 088 miljoen in 1988. De 
ontvangen beheersprovisie bleef vrijwel onveran-
derd; 17 miljoen in 1989 (18 miljoen in 1988). 

De beleggingsopbrengsten liepen op van 240 mil
joen in 1988 tot 320 miljoen; deze toename was het 
resultaat van de gedurende het jaar voortdurende 
stijging van de rentevoet plus de groeiende omvang 
van de belegde bedragen. 

De overige baten en lasten waren in omvang vrijwel 
in evenwicht, in tegenstelling tot het voorafgaande 
jaar dat nog een positief saldo Net zien. Dit kan wor
den verklaard uit de verslechtering van het beurskli-
maat tegen het einde van 1989. 

Na afboeking van de koersverschlllen, afschrijving 
op emissiekosten en aflossingspremies ad 84 mil
joen, aftrek van administratiekosten en afschrijving 
op geboüwen en inventaris, bedraagt het bedrijfsre-
sultaat 871 miljoen. Na afboeking van de gevolgen 
van pariteitswijzigingen ad 63 miljoen, resteert een 
saldo van de winst- en verliesrekening van 808 mil
joen tegenover 705 miljoen in 1988. 

De Baad van Bewind heeft besloten aan de Raad 
van Gouverneurs voor te stellen het koersverschil 
van 63 miljoen, ontstaan door de herwaardering van 
het eigen vermögen van de Bank op 31 december 
1989, voor zover de waarde daarvan niet is aange-
past uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, af te  
boeken van de voorziening voor koersschommelin-
gen van de Ecu, en het bedrijfsresultaat over het 
boekjaar 1989 ad 871 miljoen over te boeken naar 
enerzijds de voorziening voor koersschommelingen 
van de Ecu (6 miljoen) en anderzijds naar de aanvul-
lende reserve (865 miljoen). 

Op 31 december 1989 beliep het balanstotaal 55 010  
miljoen tegen 49 120 miljoen op 31 december 1988,  
hetgeen een stijging van 12% betekent. 

Mutatie valutakoersen t.o.v. de Ecu 1979—1989  
(op basis van de statistische omrekeningskoersen) 

(1«kwartaai1979 » 100) 

200 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

— USD JPY DEM FRF GBP ITL 
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Bestuur en personeel 

Directie 

De Read van Gouverneurs heeft tijdens haar jaarver-
gadering op 19 juni 1989 de heer R. LAVELLE tot 
vice-president benoemd. Hi] neemt de post over van 
de heer C.R. ROSS, die was afgetreden. Met ma n-
daat van de heer LAVELLE, die voorheen hoofd van 
het secretariaat voor Europese zaken van het Britse 
Cabinet Office was. en oud-lid van de Raad van Be-
wind van de E.I.B., ving aan op 1 augustus 1989. 

(Jit erkentelijkheid voor de goede diensten die de  
heer C.R. ROSS de Bank heeft bewezen, heeft de  
Raad van Gouverneurs hem benoemd tot honorair 
vice-president. 

De heer Erling Jorgensen, vice-president sinds juni 
1988 en lid van de Raad van Bewind van 1986 t ot 
1988, is plo tseling overleden op 15 februari 1990. De  
Raad van Bewind, de Directie en het personeel van 
de Bank herinneren zieh de heer Jorgensen om zijn 
bijzondere Verdiensten als vice-president en als  
mens. 

Raad van Bewind 

Sedert de publikatie van het vorige jaarversiag, is in 
de piaats van de heer T. LANKESTER, de heer H. P. 
EVANS tot bewindvoerder benoemd en mevrouw H. 
PLOiX, de heren D. GIROUX en G. SACCO tot 
piaatsvervangend bewindvoerders in de piaats van 
de afgetreden heren J. DELMAS-MARSALET, 
C. NOYER en P. RANUZZi DE BIANCHI. De heren 
Α. M. COSTA en W. MÜLLER-ENDERS, bewindvoer 
ders, zijn vervangen door de heren G, RAVASIO en  
W. HECK, die op hun beurt hun piaatsvervangend  
bewindvoerderschap hebben afgestaan aan de he 
ren T. O'DWYER en E. PIESKE. 

De Raad van Bewind zegt de heren COSTA, 
DELMAS-MARSALET. LANKESTER. MÜLLER-EN 
DERS. NOYER e n RANUZZI DE BIANCHI dank voor 
hun waardevoiie bijdrage aan de activiteiten van de 
Bank. 

Gomitò ter contrôle van de boekhouding 

Eveneens tijdens zijn jaarvergadering van 19 juni 
1989, heeft de Raad van Gouverneurs het afiopend 
mandaat van een iid van het Comité ter controie van 
de boekhouding hernieuwd. De heer A. HANSEN, af-
tredend voorzitter. is derhaive herbenoemd tot iid 
van het Comité voor de boekjaren 1989. 1990 en 
1991. Het voorzitterschap van het Comité is overge-
nomen door de heer J. PINTO RIBEIRO, die deze 
piaats zai innemen tot aan de goedkeuring van de 
balans en van de winst- en verliesrekening 1989 van 
de Bank tijdens de jaarvergadering van 1990. 

Contrôle en begelelding van de activiteiten van de 
Bank 

De Bank is haar controieprocedures verder blijven 
ontwikkeien teneinde te kunnen beantwoorden aan 
de toenemende compiexiteit van haar operaties. Zij 
heeft een systeem ingevoerd dat op verschillende 
niveaus werkt. Het omvat enerzijds de Raad van 
Gouverneurs, de Raad van Bewind en de Directie 
die toezicht houden op het hele bedrijf; anderzijds 
steunt het systeem op twee onafhankelijke organen, 
het Comité ter contrôle van de boekhouding, be
noemd door de Gouverneurs, en de externe ac 
countant, aismede de interne accountantsdienst en 
de diensten ter controie en begeleiding van de pro-
jecten Ü) 

In juni 1989 is, rekening houdend met de controie
procedures van de Bank, een regeling getroffen tus-
sen de Bank, de Commissie en de Rekenkamer voor 
de praktische aspecten van de contrôle van de ope
raties die de Bank in opdracht van de Europese 
Commissie als vertegenwoordiger van de Europese 
Gemeenschappen heeft gefinancierd. 

Personeelsbeleld 

Voor het tweede achtereenvotgende jaar heeft de 
Bank gewerkt met het nieuwe belonings- en promo-
tiesteisei, dat meer op de individuele prestatie is ge-
richt. De resuitaten, wat betraft de motivatie van het 
personeei en de ioonkostenbeheersing, werden als  
zeer bevredigend beoordeeld. De vruchtbare dialoog 
die met de personeelsvertegenwoordigers al vanaf 
de eerste fase van de vaststelling van het nieuwe 
systeem tot stand is gekomen, heeft voor een groot 
deel bijgedragen tot de aanvaarding ervan door aile 
medewerkers van de Bank. Met de personeelsver-
tenwoordigers is overeengekomen dat het steisel 
aan het eind van het derde jaar g lobaal zai worden  
geëvalueerd. 

Het huidige personeelsbeieid blijft gericht op de ver-
dere verbetering van de reeds hoge produktiviteit 
van de diensten. Dit streven wordt ondersteund 
door de ontwikkeling van de informatisering over-
eenkomstig het in 1987 vastgesteide programma. 

Dit beieid heeft de taken van de medewerkers van 
de Bank verrijkt. De Bank wii dit beieid voortzetten 
opdat haar personeel nog beter zai zijn berekend op 
de diversificatie van zijn taken, in het bijzonder op 
de beheersing van de technologische ontwikkelin-
gen. Ook de introductie van meer gespeciaiiseerde 
opieidingen past in dit kader. in 1989 zijn hieraan 
3 964 dagen besteed. 

(<) Zie ook Ja arversiag 1986. bladzi|de 89 

55 



Bestuur en personee! 

Personeelsomvang en kredletvertenlng 
(1960 — 

Aantal 
personeelsieden 

In ρτίμβη van 1989 
inlopendeprijzen 

• Aental per$oneet$ieden 

Kr*dl«tv«rt9nlng 
{miij. ecu's) 

10000 

tal stafleden echter is met 25% g estegen en maakt 
sinds twee jaar meer dan de helft van het personeei 
uit. 

In 1989 is ook een nieuwe, zeer geavanceerde dea
ling room in gebrulk genomen en tegelijkertijd een 
herstructureringsplan van de diensten doorgevoerd. 
Zo kan de directie Flnanciën en Thesaurie van de  
Bank nu snel inspeien op de ontwikkeiingen van de  
markten en dus beter voldoen aan de behoeften van  
haar Thesaurie. 

De Bank heeft in 1989 een bureau in Madrid ge-
opend. Er bestaan nu kantoren van de Bank in Ma
drid, Athene, Lissabon, Londen en Rome en een 
vertegenwoordiging van de Bank in Brüssel. 

Personeei 

Op 31 december 1989 omvatte het personee! van de 
Bank 718 personen, waarvan 366 tot het stafperso-
neel behoorden. In het afgelopen jaar zijn 30 nieuwe 
personeelsieden aangesteld en hebben er 22 de 
Bank verlaten. 

De laatste vijf jaar is de personeelsomvang van de 
Bank siechts matig toegenomen ( + 6,7%) ; het aan-

Toiaai 
Stai- UiNoerand. sec retanaats-

personeel en techniscn personneei 

1985 673 293 380 
1986 678 297 381 
1987 699 344 355 
1988 710 357 353 
1989 718 366 35? 

Prijzen en beurzen van de E.I.B. 

In 1989 is de E.I.B.-prijs toegekend aan mevrouw A. 
KEMNA voor haar proefschrift ,.Options in Real and 
Financial Markets", waarop zi] in 1988 is gepromo-
veerd aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. 

De tweejaarlijkse E.I.B.-prijs, ter waarde van Ecu  
10 000, is ingesteld om binnen de universitaire in-
stellingen van de Lid-Staten van de Gemeenschap 
de Studie van investeringen en hun financiering in 
uitgebreide zin te stimuleren. 

Tevens kent de Bank leder jaar drie beurzen toe aan 
post-doctorale Studenten aan het Europees Univer-
sitair Instituut in Florence ter bevordering van het 
onderzoek op Europees niveau. 

De Raad van Bewind spreekt haar waardering uit 
over de kwaliteit van het werk dat aile diensten heb
ben geleverd in een période van sterke toename van 
de activiteiten van de Bank. Hij wenst te benadruk-
ken dat aile medewerkers van de Bank tot dit suc-
ces hebben bijgedragen en dankt hen voor dit resul-
taat. 

Luxemburg, 3 aprii 1990 

De voorzitter van de Raad van Bewind 

E.G. Broder 
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Balans per 31 decennber 1989 
In ecu's — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Activâ 3·*- "* 2- 1989 31. 12. 1988 

Door de Lid-Staten te störten kapltaal (zie bijiage A). . . 657 750 000 822 187 500 

Kas en banken 
(direct of binnen hoogstens één jaar opelsbaar) 2 087 965 892 2150 858 339 
(opeisbaar na minsten^ één jaar) 2 283164 ' 3;;: 

2 090 249 056 2150 858 339 

Schatkistpapier, Wissels en schuldbrleven In portefeuille (zie  
noot Β) 
Met looptijden tot hoogstens één jaar . .. . . . 447 859 979 184 055 479 
Met looptijden langer dan één jaar ...... . - , • • 758 346 252 793 080 691 

1 206 206 231 

Vorderingen wegens leningen 0/g 495 510 535 

Vorderingen op LId-Staten wegens kapltaalverrekenlngen (zie 
bijiage D) 27 596112 

Verstrekte kredieten (zie bijiage 8) 
Toegekend bedrag . . ... .J :. . . 53 288 385 531 47 245 604 575 
Af: nog uit te betalen . . : . V . . . 5 615 908103 4 965 761 812 

47 672 477 428 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten ..... 834 931 1 614 681 
Wegens door derden verstrekte kredieten: 
1989: 207 296335; 1988: 239 116372 
Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de 
Bank: 1989: 133 815 219; 1988; 140 631 740 

Terreinen en gebouwen (zie noot C) . 36 053 339 37 734 339 

Te ontvangen rente en provlsle 1319 388 218 1 151 897 584 

Te ontvangen wegens In bet kader van het E.M.S. voorultbe-
taalde rentesubsidies (zie noot H) 163 825 079 196 031477 

Nog niet afgeschreven emissiekosten 432 463 912 371 ^38 724 

Nog niet afgeschreven aflossingspremies , . 4 604 544 5 248112 
437 068 456 376 556 836 

Deposlto's voor de dienst der leningen o/g (zie noot D) : 780 987 222 681 264179 

Diverse rekenlngen (zie noot G) ........ 122 058 061 212 649 268 
55 010 004 668 49 120 271 385 

977 136170 

228 788 578 

3 709 671 

42 279 842 763 
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Passiva 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Kapitaal (zie bij lage A) 
Gepiaatst 28 800 000 000 
Stortingsobiigo 26 204 061 724 

Reservefonds (zie noot L) . 

Aanvullende reserve (zie noot L)  

Voorziening voor koersschommellngen van de Ecu (zie noot L) .  

Pensioenfonds van het personeei (zie noot E)  

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

Leningen op körte termijn (zie bijlage C) 

Leningen op mlddellange en lange termljn (zie bijlage C) 
Obligatieleningen 34 993 465 387 
Andere leningen 6 330 902 897 

41 324 368 284 

Aflossingspremies 7 960 259 

Diverse credlteuren (zie noot F) 

Garanties 
Wegens in opdracht van derden verstrekte kredieten 

Wegens door derden verstrekte kredieten; 1989: 207 296335; 
1988: 239116 372 
Wegens deelnemingen van derden aan krediettransacties van de 
Bank: 1989: 133 815 219; 1988: 140 631 740 

Voorultontvangen rentesubsldles (zie noot H) 

Voor rekening van derden voorultontvangen rentesubsldies (zie  
noot H) 

Te betalen en vooruitontvangen rente en provisie 

Vervallen en nog niet ultbetaalde coupons en obligaties 
(zie noot D) 

Diverse rekeningen (zie noot G)  

Saldo verlies- en winstrekening (zie noot L)  

516 703 803 

56 678 721 

2 595 938 276 

2 880 ODO 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 

28 800 000 000 
26 204 061 724 

30143 678 990 

6 775 656 929 

36 919 335 919 

8125 970 

626 641 398 

71 263184 

2 595 938 276 

2 880 000 000 

1 543 701 492 

29 814104 

101 225 882 

11 738 998 

773 554 040 

36 927 461 889 

779 492 370 

1 614 681 

697 904 582 

1 299 873 442 

681 264179 

91 943 789 

704 743 661 
49120 271 385 

Pro me morie rekeningen 
Speciale Sectie 

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

Effecten in onderpand wegens in opdracht van d erden verstrekte 
kredieten  
Effecten in bewaarneming  

235 531 682 
7152 891 450 

834 931 
50 000 000 

247 252 319 
7 664 607 966 

1 614 681 
42 641 014 
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Rekeningen van de Speciale Sectie C) per 31 december 1989 
in Ecu — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Debet 31. 12. 1989 31. 12. 1988 

Landen van de Gemeenschap 
Uli middelen van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Uitstaande kredieten 
— uitbetaald (2) 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
(nieuw communautair leningsinstrument) 
Uitstaande kredieten 
— nog te betaien 208 322119 
— uitbetaald 4 398 617 093 

Totaal (3) 
Turklje 
Uit middelen van de Lid-Staten 
Uitstaande kredieten 
— nog te betaien 28 298 759 
— uitbetaald 235 531 682 

Totaal C) 
MIddellandse-Zeelanden 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeenschap 
Uitstaande k redieten 
— nog te betaien 12 199 341 
— uitbetaald 293 591 499 

305 790 840 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betaien 19 717178 
— uitbetaald 5 656 492 

25 373 670 
Totaal (5) 

Afrika, Carìbisch göbied, St ille Oceaan 
en landen en gebieden overzee 
Uit middelen van de Europese Economische Gemeensch ap 

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

Totaal (®) 
Overeenkomsten van Lomé I, II en III 
Risicodragend kapitaal 
— nog te betaien  
— uitbetaald  

Totaai (^) 
Totaal generaal 

1 937 319120 2145 319115 

4 606 939 212 

83 860 687 
1 215 971 

396 454 274 
432 630 588 

263 830 441 

331164 510 

85 076 658 

829 084 862 
8 053 414 803 

411 850131 
4 775 607 700 

31 546131 
247 252 319 

16 415 204 
290 538 796 
306 954 000 

9 188 783 
5811 217 
15 000 000 

87855627 
1 197483 

383 764 214 
358 278 028 

5187 457 831 

278 798 450 

321 954 000 

89 053 110 

742 042 242 
8 764 624 748 

Pro memwlo: 
Door de Commissie verst rekte leningen tegen bijzo ndere voorwaarden, waa rvan de invorderl ng door de E.E.G. is opgedragen aan de Bank: 
a) uitbetaal d en nog niet afgelos i bedrag krach tens de ove reenkomsten van L ome i. ii en Iii op 31. 12. 1989: 937 775153; 31. 12, 1988 ; 843 500 481. 
b) uitbetaald en nog niet atgelost bedrag krach tens de protocolle n met de Middel landse-Zeelanden op 31. 12. 19^: 109048459; 31. 12. 1988; 102 473 948. 

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

(2) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in 
opdracht van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
verstrekte kredieten in het kader van d e besluiten van de Raad 

van de Europese Gemeenschappen van 29 maart 1977 (77/271/  
Euratom), 15 maart 1982 (82/170/Euratom) en 5 december 1985  
{85/537/Euratom) betreffende de financiering van kerncentrales 
tot een bedrag van in totaai 3 miljard: 2 773 167 139 
bij: koersaanpassingen + 131 869696 
af: aflossingen — 967 717 715 

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

In beheer ontvangen middelen 
Voor reke ning van de Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 1 937 319120 
Europese Economische Gemeenschap: 
— NIeuw communautair leningsinstrumeni ; • · 4398617093 
— Financiëte protocollen met de Middeilandse-Zeelanden , . . 299 247 991 
— Overeenkomsten van Jaoende I en II 85 076 658 
— Overeenkomsten van Lomé 1, II en 111 432 630 588 

Voor rekening van de Lid-Staten  
Totaal 

Nog te ontvangen middelen 
Nieuw communautair leningsinstrument 208 322119 
Tweede aanvullende protocol Turkije 28 298 759 
Protocollen Middeilandse-Zeelanden {lentngen en risicodragend 
kapitaal) 31 916 519 
Overeenkomsten van Lomé 1, II en III {risicodragend kapitaal) 396 454 274 

Totaal 
Totaal generaal 

7 152 891 450 
235 531 682 

7 388 423132 

664 991 671 
8 053 414 803 

2145 319115 

4 775 607 700 
296350 013 
89 053110 
358 278 028 

411 850 131 
31 546 131 

25 603 987 
383 764 214 

7 664 607 966 
247 252 319 

7911 860285 

852 764 463 
8 764 624 748 

(3) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van d e Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten in het kader van de besluilen van de Raad van de Eu
ropese Gemeenschappen van 16 Oktober 1978 (78/870/E.E.G.), 
15 maart 1982 (82/169/E.E.G.), 19 aprii 1983 (83/200/E.E.G.) en 9  
maart 1987 (87h82/E.E.G,) ter bevordering van de investeringen 
in de Gemeenschap (nieuw communautair leningsinstrument), 
alsmede het besluit van 20 januari 1981 (81/19/E.E.G.) ten be-
hoeve van de wederopbouw van de in november 1980 door  
aardbevingen getroffen Italiaanse gebieden en dat van 14 de 
comber 1981 (81/1013/E,E.G.) ten behoeve van de wederopbouw 
van de in februari en maart 1981 door aardbevingen getroffen 
gebieden in Griekenland : 6 336 372 385 
bij: koersaanpassingen + 40 311 031 
af: annuleringen 112 982 352 

aflossingen 1 656 761 852 -1 769 744 204 
4 606 939 212 

(^) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van d e Lid-Staten verstrekte kredieten ter financiering van  
projecten In Turkije: 417215 000 
bij: koersaanpassingen + 3 840129 
af: annuleringen 215 000 

aflossingen 157 009 688 -157 224 688 
263 830 441 

(5) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van de Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
kredieten ter financiering van projecten In de Maghreb-Ianden, 
de Machrak-Ianden, Malta, Cyprus, Turkije en Griekenland (10  
miljoen alvorens het land op 1 januari 1981 toetrad tot de E.E.G.): 

334 709 000 
af; annuleringen 

aflossingen 
1 658 000 
1 886 490 

(6) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van d e Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
middelen ter financiering van projecten in de geassocieerde Afri-
kaanse staten, Madagaskar en Mauritius en de landen en gebie
den overzee (G.A.S.M./LG.O.): 
— leningen tegen bijzondere 

voorwaarden 139 483 056 
— risicodragend kapitaal 2 502 615 141 985 671  
bij: 
— gekapitaliseerde rente 1 178 272 
— koersaanpassingen 8 351 508 + 9 529 780  
af: 
— annuleringen 1 573 610 
— aflossingen 64 865 183 - 66 438 793 

85 076 658 

(7) Oorspronkelijk bedrag der voor rekening en risico en in op-
dracht van d e Europese Economische Gemeenschap verstrekte 
middelen ter financiering van projecten in de landen in Afrika, het 
Garibische gebied en de Stille oceaan, alsmede in de landen en  
gebieden overzee (A.C.S.-landen/LG.O.): 
— voorwaardelijke en .  

achtergestelde lenin
gen 902915 000 

— deelnemingen 13 600 239 

- 3 544 490 
331 164 510 

bij: 
— gekapitaliseerde rente 
af: 
— annuleringen 
— aflossingen 
— koersaanpassingen 

47 570 466 
34 427 048 
6 468 626 

916 515 239 

+ 1 035 763 

- 88466140 
829 084 862 
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Verlies- en winstrekening over het boekjaar 1989 
In ecu's — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

Inkomsten 
Rente en provisle over verstrekte kredleten 4 207 834 064 

Rente en provisie over beieggingen 319 643 247 

Beheersprovisie (zie noot I ) - I - .... 16945985 

Overige baten (zie noot K) 23 575 901 

Kosten 
Adminlstratiekosten (zie noot J) 77 212 367 

Rente en kosten van leningen o/g 3 505 313 646 

Afschrljving op emissiekosten en afiossingspremies .... 84 275 081 

Overige lasten (zie noot Κ) 24 867 873 

Afschn}vingen 
— netto aangeschafte inventarls 2 515 029 
— gebouwen 1 681 000 

Koersverschilien 864 184 

Bedrijfsresultaat  

KoersverschiI ontstaan door herwaardering van het eigen ver 
mögen van de Bank, voor zover de waarde daarvan niet is aan-
gepast uit hoofde van artlkei 7 van de Statuten (zie noot A, 
subi)  

Büitengewone last (zie noot M)  

Saldo (zie noot L)  

1989 1988 

3 711 968 471 

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 

727 495 835 

+ 27 047 826 

— 49 800 000 

704 743 661 
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Herkomst en besteding der middelen gedurende het boekjaar 1989 
In ecu's — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlage E 

1989 1988 

Herkomst der middelen 
Saldo verlies- en winstrekening    808 073 488 704 743 661 

Posten zonder gevolgen voor de liquiditeit: 

Afschrijving op gebouwen en van de netto aangeschafte inventaris 4196 029 3 575 803 

Afschrijving op emissiekosien en aflossingspremies  84 275 081 92 757 832 

Toeneming van de post „te betalen en vooruitontvangen rente en  
provisie"  237127 918 65 687 931 

Toeneming van de post „te ontvangen rente en provisie" .... -167 490 634 

966 181 882 

-128 758 763 

738 006 464 
Overige posten: 
Opgenomen lenlngen  8641 488912 7 494 226 063 

Aflossingen op verstrekte kredieten  4 893 365 208 2 789 837 860 

Door de Lid-Staten gestört kapitaai, alsmede bijdrage aan d e re 
serves en voorziening  164 437 500 236 487 952 

Koersaanpassingen op verstrekte kredieten  840 780 232 -800 769 767 

Dating (toeneming) van de post „Diverse rekeningen" (actief)  90 591 207 - 97 855 490 
Toeneming (dating) van de som der posten „Diverse crediteuren", 
„Diverse rekeningen" (passief) en „Pensloenfonds van het perso-
neel", alsmede van het saldo betreffende rentesubsidies .... 141 915 700 300137 353 

Totaal 15 738 760 641 10 660 070 435 

Besteding der middelen 
Netto uitbetalingen op kredieten .   11 126 780105 7 813 248 837 

Aflossingen op leningen o/g  3 454 031 024 3 226 566 137 

Emissiekosien en aflossingspremies  144 786 701 106 537 295 

Terreinen, gebouwen en inventaris  2 515 029 1 884 879 

Koersaanpassingen op leningen o/g  825 355186 -790 448 346 

Toeneming (dating) van het saldo betreffende kapitaalverrekenin-
gen met de Lid-Staten  16 831 818 - 12 564 452 

Toeneming van de posten „Kas en banken" en „Schatkistpapler, 
wisseis en schuldbrieven in portefeuille" ......... 168460 778 314 846 085 

Totaal 15 738 760 641 10 660 070 435 

Bijlage A — Overzicht van de kapita alrekening 
per 31 december 1989 
In ecu's — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijlag e E 

Gestort kapitaai 

Gepiaatst Voldaan op 
kapitaai (1) Stortingsobligo (2) 31.12.1989 Nog te voldoen Totaa! 

Duitsland . . ^ . . . . 5 508 725 000 5 011 195 625 379 593125 117 936 250 497 529 375 
Frankrijk . ..... . . . 5508725000 5011 195625 379593125 117936250 497529375 
Italie . . 5 508 725 000 5 011 195 625 348 093125 149 436 250 497 529 375 
Verenigd Konlnkrtjk .... 5508725000 5011 195625 379593125 117936250 497529375 
Spanje 2 024 928 000 1 843 594 060 135 087 540 46 246 400 181 333 940 
België 1 526 980 000 1 390 237 750 101 868 250 34 874 000 136 742 250 
Nederland 1 526 980 000 1 390 237 750 101 868 250 34 874 000 136 742 250 
Denemarken 773 154 000 703 917 450 51 578 850 17 657 700 69 236 550 
Griekenland ....... 414 190000 377098250 27632250 9459500 37091 750 
Portugal 266 922 000 243 018 914 17 806 986 6 096 100 23 903 086 
ierland 193 288 000 175 978 900 12 894 700 4 414 400 17 309 100 
Luxemburg 38 658 000 35196150 2 578 950 882 900 3 461 850 

Totaal 28 800 000 000 26 204 061 724 1 938 188 276 ~ 657 750 000 2 595 938 276 
C) Hat gepiaalste kapitaai van de Bank is met ingang van 1 januari 1986 verhoogd van 144(MCXX)000 tot 28800 000 000. Deze verdubbeiing omvat een verhoging van de 

aandelen van de tien ..oude" Lid-Staten. zowel als de gelijktrekking van tiet Italiaanse aandeel met dit van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Konmknjk (besluit van de 
Raad van Gouverneurs van 11 juni 1985), alsmede de deeineming van de ..nieuwe" Lid-Siaten Spanje en Portugal (artikel 2 van protocol nr. 1 bij de Toetredingsakte van 
12juni 1985}. 
Het totale bedrag van 657 7») 000 dat nog te voldoen is, besiaat uil de acht termijnen van elk 82 218 750 die de Lid-Staten telkens op 30 aprii en 31 Oktober van de jaren 
1990 tot 1993 nog zuiien störten. 

(2) Storting kan door de Raad van Bewind worden verlangd, Indien dit noodzakelijk is om aan de verpiichtingen van de Bank ten opzichte van haar geidgevers te voldoen. 
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Bijiage Β — Specificatie van de kredietverlening 
per 31 december 1989 
In Ecu — zie de noîen bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Verstrekte Nog te 
Aantal kredieten (i) (2) (3) betaien Uitbetaald % 

1. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap en daarmee gelijkgestelde projecten elders (*) 

Duiîsland . . . 124 2 594 608128 6 846 270 2 587 761 858 4,87 
Frankrijk 345 6 880 451 120 727 565 862 6 152 885 258 12,91 
Italie  t 614 20 512 645 414 800 991 730 19 711 653 684 38,49 
Verenigd Konlnkrijk 323 5 738 238 395 919 557 956 4 818 680 439 10,77 
Spanje 119 3 889 432 282 1 055 571 869 2 833 860 413 7,30 
Belgie . 22 546173 711 70 435 763 475 737 948 1,03 
Nederland 21 759 265 905 78 662 758 680 603 147 1,42 
Denemarken 136 2 397 080 425 100 252 360 2 296 828 065 4,50 
Griekenland . 162 2 099 958122 138 815 785 1 961 142 337 3,94 
Portugal 128 2 187 274 693 441 940 139 1 745 334 554 4.11 
lerland 183 2 272 326 674 21 550 379 2 250 776 295 4.26 
Luxemburg 3 31 502 565 — 31 502 565 0,06 
Elders 11 497 787 199 — 497 787 199 0,93 

Totaal 3191 50 406 744 633 4 362190 871 46 044 553 762 94,59 
2. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
2.1 Middellandse-Zeelanden 

Joegoslavië  16 523 825 961 273 622 496 250 203 465 
Egypte  15 319 890 898 156 390 000 163 500 898 
Aigerije 7 240 554 796 139115700 101 439 096 
Marokko . 10 206 636 575 58 937 740 147 698 835 
Tunesië ., 20 157 053 761 63 941 260 93 112501 
Syrie ...» 5 85 595 230 19 522 000 66 073 230 
Jordanië 1. . 17 76 013 811 25 799 500 50 214 311 
Turkije  7 59434 930 — 59 434 930 
Cyprus . . .... . . . . 4 41 684 152 — 41 684 152 
Malta . . . .... . . . . . 2 28 897 673 16 592 000 12 305 673 
Libanon . . . . . 4 12 251 235 — 12 251 235 

Subtotaal 107 1 751 839 022 753 920 696 997 918 326 3,29 
2.2 A.C.S.-landen/LG.O. 

Nigeria . 5 161 629115 115 000 000 46 629115 
Kenya . . .... 13 118 596 760 57 473 650 61 123 110 
Ivoorkust , ·. 19 95 839 477 26 042 590 69 796 887 
Kameroen . . . . ... . ^ . . . 8 84 713 807 3 780 581 80 933 226 
Zimbabwe . . . . ....... 7 81 596 734 44 810 786 36 785 948 
Fiji . . . . . . 9 59 692 770 20 930 500 38 762 270 
Botswana . 9 50 706 146 24 155 412 26 550 734 
Zaïre . . . ν 1 49 908 910 49 025 906 883 004 
Rapua-Nieuwguinea . . . . . 5 48 241 801 21 371 000 26 870 801 
Trinidad en Tobago . . ..... 5 41 240 401 19099 000 22 141 401 
Mauritius . ν : : 8 35 463 086 13 876 000 21 587 086 
Jamaica . . . ^ . 4 33 063 647 19 726 834 13 336 813 
Gabon ...... . . . : . . 3 23 511 189 — 23 511 189 
Ghana . . . . ^ T':T 3 22 558 279 11 134 309 11 423 970 
Senegal .... . . ;, ν , v. ;Λ 4 20 702 701 — 20 702 701 
Zambia . . . . . 4 19 583 415 — 19 583 415 
Bahamas . . . . 2 17208 445 6 841 919 10 366 526 
Mauhtanië . . . , 1 15 019 394 — 15 019 394 
Malawi J . . . 6 12 721 443 5744 800 6 976 643 
NederlandseAntilien . . . . . . 3 12 537 835 5 700 000 6 837 835 
West-Afrika . . · T v • — " 2 12 030 401 10 000 000 2 030 401 
Swaziland . .... . ; . . . 5 11 289 697 6 000 000 5 289 697 
Kongo . . . • . iv; . , 3 10909116 355 249 10 553 867 
Frans Polynésie 3 10 653 207 7 000 000 3 653 207 
Barbados . . .. . . . .. , 5 9 961 850 3000000 6 961 850 
Togo ·:·· 4 8 984 191 — 8 984 191 
Niger .... . , 2 8147 454 — • 8147 454 
Guinee ..... ν, .:Ì,^ 2 6 472 360 — 6 472 360 
Oost-Afrika . . 1 6 000 000 6 000 OCX) — 
St. Lucia . ... Τ; .r';. 2 6 000 000 6 000 000 — 
Nieuwcaledonië , ... ^ 1 5 808 813 — 5 808 813 
Midden-Afrika . . 1 5 000 000 5 000 000 — 
Burkina Faso .,, ,, 1 4 307 459 — 4 307 459 
Liberia . . . . . ... . . . . 2 3 804 978 — 3 804 978 
Belize . . 2 3 758 948 2 228000 1 530 948 
Britse Maagdeneilanden . . , s > 1 3 000 000 3 000 000 — 
St. Vincent . , 1 3 000 000 3 000000 — 
Tonga . . . ' - , 1 2 000 000 2000000 ' — 
Gaymaneilanden . . . . .... 1 1 760 424 — 1 760 424 
Seychellen . , 1 1 500 000 ί 500000 — 
Montserrat  1 652172 — 652 172 
Garibisch gebied ........ 1 225 451 — 225 451 

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

Totaai generaal . . . 3 460 53 288 385 531 5 615 908103 47 672 477 428 100,00 
{*) Transacties krachtens artikel 18. lid 1, 2e alinea, van de Statuten betreffende projecten in Oostenrijk en in Tunesië, alsmede de aankoop en expioitatie van geostationaire 

teiecommunicatiesatellieten en de aanteg van een intercontinentale telefoonverbinding. 
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(^) Geldsoorten waarin vorderingen uit hoofde van veratrekte 
kredieten luiden 

Bedrag: 
.... 36009113168 
. . , . 11 663 364 260 

Geldsoorten van de LId-Staten 
Andere geldsoorten 
Uitbetaald bedrag der verstrekte kredieten 
Bij: nog te betalen 
op kredieten met in de flnancieringsovereen-
komst vastgelegde rente en valulasamenstel-
iing 
op kredieten met in de financieringsovereen-
komst vastgelegde rente, in door de Bank te 
kiezen valutasamenstelling 
op kredieten met open renteclausule, waarbij 
de Bank rente en valutasamenstelling kan 
kiezen 
op kredieten tegen variabele rente .... 

47 672 477 428 

437 045 491 

1 258322 226 

3 793 817 664 
126 722 722 

5 615 908103 
53 288 385 531 

Vervalkalender der uitstaande kredieten (in duizenden Ecu) 

Vervalperiode Per Vervalperiode per 
31.12.1989 31.12.1988 

1990 . . 3 701 937 1989 . . . . 3117116 
1991 . . . 4 340 034 1990 . . . . 3 757 268 
1992 . . . 5 248 435 1991 ... . 4 323 971 
1993 . , 5 995 729 1992 . . . . 4 840 699 
1994 . . . 6 343 761 1993 . . . . 5 506 790 
1995 à 1999 .19 683 276 1994 à 1998 . . 18 527 448 
2000 à 2004 . 6 286 829 1999 à 2003 . . 6 062 826 
2005 à 2009 . 1 569 987 2004 à 2008 . . 1 016 670 
2010 à 2016 118398 2009 à 2013 . 92 817 
Toîaal . . . 53 288 386 Totaal . . . . 47 245 605 

3. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé II 
Kredieten aan de deeinemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . . 
Kredieten met andere zekerheden . . . 
Kredieten ten behoeve van de mljnbouw 
en de energievoorziening (artikel 59) . . 

4. Kredieten toegekend krachtens de  
overeenkomst van Lomé III 
Kredieten aan de deeinemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . . 
Overige  

5. Kredieten toegekend krachtens de  
financiële samenwerkingsovereenkomsten 
van de E.E.G. met de landen in het Mid- 
dellandse-Zeegebied 
Kredieten aan de deeinemende landen of  
onder hun directe of indirecte garantie 
Totaal  
Totaal generaal  

382 308 836 
12 903 637 

14 736 965 
409 949 438(6) 

547 428 880 
37 143151 

584 572 031 (β) 

1 751 839 022 (b) 
2 881 640 898 
53 288 385 531 

(a) Sommige kredieten zijn voorzien van verscheidene soorten garanties tega- 
lijkertijd. 

(b) De door de E.E.G. afgegeven borgtocM beliep op 31. 12. 1989 2556656 785  
tegenover 2315667510 op 31. 12. 1988. De borgtocht is afgegeven fer dek-
king van aile risico's in verband met de uilstaande bedragen in de landen in 
het Middellandse-Zeegebied, aismede die in Griekenland, Spanje en Portu
gal betreffende kredieten die daar zijn toegekend vóór hun toeîreding tot de 
E.E.G. endieop31. 12. 1989 in totaal932479663 beiiepen. 

(c) De kredieten onder borgstelling van de E.E.G. beiiepen op 31. 12. 1989 in 
totaal 24 782 767. 

(d) De kredieten krachtens de overeenkomst van Jaoende II vallen onder een 
borgtocht afgegeven door de zes oorspronkelijke Lid-Staten van de Bank. 

(e) De door de Lid-Staten afgegeven borgtocht ter dekking van aile risico's in 
verband met de krachtens de overeenkomsten van Lomé uitstaande bedragen 
belopen respectieveli/k: 
— 114 842 500 voor Lomé 1; 
— 391334 140 voor Lomé H; 
— 443637000 voor Lomé III. 

(2) Specificatie van de verstrekte kredieten naar de voornaam-
ste, erop gegeven garanties per 31 december 1989(a) 

A. Kredieten voor projecten binnen de Gemeenschap (en 
daarmee ge lijkgestelde projecten elders) 
Kredieten aan Lid-Staten of door hen 
gegarandeerd 30 729 656 963 (b-c) 
Kredieten aan overheidsinsîeilingen in 
Lid-Staten of door hen gegarandeerd . . 9 357 399 643 (b) 
Kredieten aan of onder garantie van 
financiële instellingen (banken, insîel-
lingen voor kredietverlening op lange 
termijn, verzekeringsmaatschappijen) . . 5 334 992 868 (b) 
Kredieten onder garantie van overheids-
of semi-overheidsbedrijven in Lid-Staten 
(met uitzondering van financiële instellin
gen) . ^9 498 309(b) 
Kredieten onder hypothecair verband . . 254 963 463  
Kredieten onder garantie van particulière 
ondernemingen (met uitzondering van fi
nanciële instellingen) 2 659 670 509 
Overige 1 210 562 878 
Totaal 50 406 744 633 

B. Kredieten voor projecten buiten de Gemeenschap 
1. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van J aoende II 
Kredieten aan d e deeinemende G.A.S.M.-
landen of door hen gegarandeerd 

2. Kredieten toegekend krachtens de 
overeenkomst van Lomé I 
Kredieten aan de deeinemende A.C.S.-
landen of door hen gegarandeerd . . .  
Overige   

1 604 490(d) 

127 641 653 
6 034 264 

(3] Oorspronkelljk bedrag van de ve rstrekte 
kredieten, berekend tegen de koersen die 
golden op de data van ondertekening van 
de betreffende overeenkomsten; 

Bij: 
koersverschillen  

Af: 
opzeggingen en annuleringen 
afiossingen op de hoofdsom .  
aandeel van derden in kredie
ten  
Verstrekte kredieten . . . . 

74 766 148 622 

+ 1 153 733 798 
75 919 882 420 

918 874 548 
21 578 807122 

133 815 219 - 22 631 496 889 
53 288 385 531 

De som van de uitstaande kredieten en garanties, door de Bank 
verstrekt, die volgens artikel 18, lid 5, van de Statuten 250% van 
het geplaatste kapitaal — d.w.z. op 31. 12. 1989 72 000 000 000  
— niet te boven mag gaan, bedroeg op deze datum: 

133 675 917(e) 

uitstaande kredieten  

garanties: 
wegens in opdracht van derden verstrekte 
kredieten  
wegens door derden verstrekte kredieten . .  
wegens deelnemingen van derden aan kre-
diettransacties van de Bank  

Totaal der uitstaande kredieten en garanties . 

53 288 385 531 

834 931 
207 296 335 

133 815219 
341 946 485 

53 630 332 016 
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Bijiage C — Overzicht van de opgenomen leningen 
per 31 d ecember 1989 

In ecu's — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Leningen op k orte termijn 

Geidsoort persi. 12- 1988 

Hoofdsom 

per 31. 12. 1989 
Gewogen gemiddelde 

rentevoet 

Ecu 
USD nominale waarde  
af; netto-disconto  

352 500 000 
. . 426 371 761 
. . - 5 317 721 

590 000 000 
417 714 434 

- 10 202 389 

10,26 
8,22 

Totaal 773 554 040 997 512 045 

Leningen op middellange en lange termijn 
Mutaties gedurende het boekjaar Hoofdsom per 31. 12. 1989 

Gewogen 
Hoofdsom per gemiddelde 

31. 12. 1988 Nieuwe leningen Aflossingen Koersaanpassingen Bed rag (1) rentevoet Vervaltermijnen 

Ecu 3 949 040 000 1 395 000 000 289 410 000 5 054 630 000 8,67 1990/2001 
DEM . . . , 7415 114471 1 060 333 770(2) 945 066 023 200 883 221 + 7 731 265 439 6,78 1990/2016 
FRF  2 480 395156 915 962 466(2) 106 735 002 78137 422 -f- 3 367 760 042 10,34 1990/2003 
GBP . . . . 2 100 724 153 1 769 342 684(2) 60 027 409 434 656 427 3 375 383 001 10,29 1990/2009 
ITL 2 143 784 308 626 001 636(2) 103 816 596 19 249 466 + 2 685 218 814 11,65 1990/2004 
BEF  1 394 116 027 345 684 018 50 528 817 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 + 3 800111 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 -H 104 013 896 9,27 1990/1996 
LUF  333 515 008 91 976 577 20 527 793 9 171 492 4- 414135 284 8,12 1990/1997 
ESP  244 587 099 625 090 023(2) 22 091 596 3 946 227 + 851 531 753 11,84 1990/1999 
PIE  29119881 86 355 895 — 3 762 655 — 111 713 121 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 
CHF  2 792 182 344 240 380 787 320 587 180 122 914 375 _ 2 589 061 576 5,10 1990/2002 
JPY  4194 667 304 506 992 178(2) 561 316 741 621 539 800 3 518 802 941 5,96 1990/2002 
ATS  108 636 308 — 33 612 837 2 187 934 + 77 211 405 6,86 1995/1996 
CAD .... 445 583 923 115 250 747(2) — 3 409 156 — 557 425 514 10,09 1991/1999 

Totaal 36 919 335 919 8 684 252 864 3 454 031 024 825189 475 — 41 324 368 284 
Aflossings-
premies . . . 8 125 970 — — 165 711 — 7 960 259 

Totaal generaai 36 927 461 889 8 684 252 864 3 454 031 024 825 355 186 41 332 328 543 

(1) Uil de ondersiaande label blijkt, welke bedragen nodig zijn voor de aflossingen op leningen o/g (in duizenden Ecu) 

1990 

1992 
1993 
1994 
1995 tot 1999 
2000 tot 2004 
2005 tot 2009 
2010 e.V. . 

Totaal 

31. 12. 1989 31. 12. 1988 
3 055 187 1989 2 516378 
3 203 753 1903 3 020163 
3 592 073 1991 3 003 847 
4 525236 1992 3 765 210 
4 566462 1993 4 364 637 

19667 463 1994 tot 1998 . . . 17 902 767 
1 731 248 1999 tot 2003 . . . 1751116 

817993 2004 tot 2008 . . . 303 836 
172914 2009 e.v  299 508 

41 332 329 Totaal 36927 462 

(2) in 1989 zijn verschiiiende leningen, luidende in DEM, USD, JPY en CAD geswapt met USD en FRF tegen vaste rente en met Ecu legen vaste en variabele rente; 
vastrentende leningen in GBP. ITL en ESP ztjn geswapt met dezelfde valuta's legen vaste en variabele rente. 

Bijiage D — Vorderingen  
op Lid-Staten en bedragen, 
verschuldigd aan Lid-Staten 
wegens kapitaaiverrekeningen 
per 31 december 1989 

in ecu's — zie de noten bij de jaarrekeningen in bijiage E 

Toepassing van de in noot A bedoelde wisselkoersen leidt over- 
eenkomstig artikel 7 van de Statuten, jeden 1 en 2, tot aanpas-
sing van de bedragen die de Lid-Staten in hun eigen geldsoor-
ten hebben gestört uit hoofde van hun deelneming in het kapitaal 
van de Bank. 

De door de Bank te vorderen of verschuldigde bedragen zijn de 
volgende; 

Vorderingen op: Italie 1 752 643 
Verenigd Koninkrijk .... 24 889 126 
Griekenland 888 932 
lerland 65 411 

27 596112 

Verschuldigd aan: Duitsiand .  
Frankrijk 
Spanje . .  
België . .  
Nederland 
Luxemburg 

11 142 593 
3 301 402 

78 262 
1 264 850 
2 963 236 

43 278 
18 793 621 
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Overeenkomstig het besluiî van de Raad van Gouverneurs van 
30 december 1977 geschiedt de betaling van deze bedragen tel-
kens op 31 Oktober, voor zover het verschil tussen de wissel-
koers die voor de boekhouding wordt gebruikt en de koers die 

geidt voor de aanpassing, meer dan 1.5% bedraagt. is dit ver
schil geringer dan 1,5% — in positieve of negatieve zin — dan 
blijven de aanpassingsbedragen geboekt op de niet-rentedra-
gende aanpassingsrekeningen. 

Bijiage E — Noten bij de jaarrekeningen 
per 31 december 1989 — in ecu's 

Noot A — Oe belangrijkste waarderingsgrondslagen 

1. Omrekeningskoersen. 

Overeenkomstig artikel 4. lid 1. van haar Statuten gebruikt de  
Bank voor het bijhouden van de kapitaalrekening van de Lld-Sta-
ten en voor het opmaken van haar jaarrekeningen een rekeneen-
heid welke Identiek is aan de Ecu die in gebruik Is b ij de Euro- 
pese Gemeenschappen; de Ecu is gelijk aan de som van de  
volgende bedragen in nationale valuta's van de LId-Staten: 

DEM 
GBP 

0,6242 
0,08784 

BEF 
LUF 

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

FRF 1,332 DKK 0,1976 
ITL 151,8 IEP 0,008552 
NLG 0,2198 GRD 1,440 

De peseta en de escudo zijn thans opgenomen in het valutapak-
ket van de Ecu, waarvan de samenstelling op 21 September 1989 
overeenkomstig het besluit van de Raad van de Europese Ge
meenschappen is gewijzigd. Voordien was deze samenstelling 
als volgt: 

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 

De koersen voor de omrekening van de nationale valuta's van de  
Lid-Staten in de Ecu worden berekend aan de hand van de  
marktkoersen en dagelijks gepubliceerd in het Publikatieblad van 
de Europese Gemeenschappen. 

Deze koersen worden eveneens toegepast bij de omrekening 
van alle andere valuta's die de Bank bij haar werkzaamheden 
gebruikt: gebruikt worden niet a lleen de valuta's van de Lid-Sta
ten en de Ecu. maar ook niet-communautaire valuta's. 

De van haar kapitaal, de opgenomen leningen en gecumuieerde 
reserves afkomstige middelen in verscheidene valuta's worden  
door de Bank in deze zelfde valuta's in kas gehouden, belegd of 
gebruikt voor haar kredietverlening. Boms wordt de opbrengst 
van leningen omgezet in andere valuta's, maar de Bank sluit al-
tijd tegeiijkertijd valutatermijncontracten af om de oorspronkelijke 
valuta's in de gewenste omvang en op het gewenste moment 
weer ter beschikking te krijgen. 

Voor het opmak en van de baiane per 31 dec ember 1989 en 1988 
zijn dientengevolge de volgende wisselkoersen toegepast: 

1 Ecu = 

Duitse mark 
Franse frank 
Pond sterling 
Italiaanse lire 
Spaanse peseta 
Belgische frank 
Nedertandse gulden 
Deense kroon 
Drachme 
Portugese escudo  
lers pond 
Luxemburgse frank 
V.S.-dollar 
Zwitserse frank 

31. 12. 198 9 

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 

31. 12. 1988 

2,07781 
7,09821 
0,648551 

1 531,10 
132,877 
43,5760 
2,34586 
8,02983 

172,909 
171,704 
0,778450 

43,5760 
1,17258 
1.76063 

Libanees pond 
Japanse yen 
Oostenrijkse schilling 
Canadese dollar 
CPA-frank 

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

346,021 

621,467 
146,455 
14,6162 
1.39830 

354,911 

Bij de omrekening van de waarde van activa en passiva van de  
Bank in Ecu kunnen verliezen of winsten ontstaan, die worden  
geboekt in het c redit of d ebet van de verlies- en winstrekening. 
Bij deze herwaardering blijft buiten beschouwing het netto-ver-
mogen, voor zover o vereenkomende met de door de Lid-Staten 
in nationale valuta's gestorte aandelen in het kapitaal van de  
Bank, waarop de periodieke aanpassing krachtens artikel 7 van 
de Statuten van toepassing is (zie bijlage D). 

2. Schatkistpapier, Wissels en schuldbrieven in portefeuille 

Schatkistpapier, kasobligaties en obligaties worden telkens ge-
waardeerd tegen aankoopkoers, doch niet hoger dan de nomi 
nale waarde, dan wel beurswaarde, indien deze lager was. 

3. Verstrekte k redieten 

De verstrekte kredieten zijn in de balans onder de activa opge
nomen voor het erop uitbetaalde bedrag. 

4. Terreinen en gebouwen 

Terreinen en gebouwen worden gewaardeerd tegen hun aan-
schafflngswaarde, onder aftrek van g ecumuieerde afschrijvingen 
(inclusief een initiële afschrijving op het gebouw Luxemburg- 
Kirchberg). De geraamde waarde van de gebouwen te Lu
xemburg en Lissabon wordt over een période van dertig jaar, 
respectievelijk vijfentwintig jaar lineair afgeschreven. Inventaris 
wordt afgeschreven in het jaar van aanschaffing. 

5. Emissiekosten en aflossingspremies 

Emissiekosten en aflossingspremies worden afgeschreven over 
de gehele looptijd van de betrokken leningen o/g naar rato der  
uitstaande bedragen. 

6. Vooruitontvangen rentesubsidies 

Bij bepaalde kredieten worden rentesubsidies toegekend, waar-
van de gekapitaliseerde waarde bij vooruitbetaling is ontvangen. 
Deze subsidies worden overgeboekt naar de verlies- en winstre
kening naar gelang de rentebedragen worden ontvangen, waar
op ze b etrekking hebben. 

7. Pensioenfonds van het personeel 

De door de Bank en het personeel gestorte bijdragen aan het 
pensioenfonds worden belegd in de activa van de Bank. Het 
fonds wordt eike drie jaar op actuariële grondslag herberekend. 

8. Belastingen 

Krachtens het protocol betreffende de voorrechten en immunitei-
ten van de Europese Gemeenschappen, voortvloeiend uit artikel 
28 van het verdrag van 8 aprii 1965 tot instelling van één Raad 
en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen ge-
meen hebben, zijn de bezittingen, inkomsten en andere eigen-
dommen van de Bank vrijgesteld van alle directe betastingen. 

67 



Noot Β — Schatkistpapier, Wissels en schuidbrieven In 
portefeuille 

Onder dit hoofd Valien 1989 1988 

schatkistpapier, kasobllgaties 
en obilgaties, gewaardeerd 
tegen aankoopkoers, doch 
niet hoger dan de nominale 
waarde, dan wel beurswaarde 
(beurswaarde 1989; 
850 829 283 
beurswaarde 1988: 
786 657 495) 

eigen obligaties, voor zover 
niet aflosbaar, gewaardeerd 
tegen inkoopkoers .... 

Wissels en bankaccepten, op-
genomen voor de nominale 
waarde  

850 240 571 783 940 790 

— 13 218 856 

355 965 660 
1 206 206 231 

De splitsing naar looptijd is als volgt: 

hoogstens drie maanden , . 

tussen drie en zes maanden 

tussen zes en twaalf maan
den  
langer dan twaalf maanden 

423 829 414 

21 799 304 

2 231 261 

758346 252 
1 206 206 231 

179 976 524 
977136170 

181 143 491 

2 911 988 

793 080 691 
977136 170 

Noot C ~ Terrelnen en gebouwen 

Onder het hoofd „Terreinen en gebouwen" op de balans ver-
schljnt een bedrag van 36 053 339, dat volgendo posten omvat: 
terreinen 763 833 
resterende waarde van het gebouw Lu
xemburg-Kirchberg 34 997 000 
resterende waarde van het gebouw Lissabon 292 506 

Noot D — Desposito's voor leningen o /g 

Onder dit hoofd zijn opgenomen — met als tegenpost aan de 
creditzijde „Vervallen en nog niet uitbetaalde coupons en obliga
ties" — de vervallen coupons en obilgaties die nog niet ter in 
casso waren aangeboden. 

Noot E — Pensloenfonds van het personeel 
Het in de balans vermelde bedrag van 118 080 850 per 31 de-
cember 1989 (31. 12. 1988: 101 225 882) vertegenwoordigt het re-
sultaat van de actuariele schatting der volgens het pensioenre-
glement verworven rechten, vermeerderd met de sinds deze 
schatting gestorte werkgevers- en werknemersbijdragen en ver
worven inkomsten, en verminderd met de sindsdien uitbetaalde 
bedragen. 
De kosten van het pensioenfonds over 1989. met inbegrip van 
door de Bank gecrediteerde interest, bedroegen 14 416 788 (in 
1988: 12 777 885). 

Noot F — Diverse crediteuren 

Onder dit hoofd vallen: 

bankkredieten op körte termijn 

de rekeningen van de Europe- 
se Economische Gemeen-
schap: 

in verband met verrlchtlngen 
in het kader van de Speciale 
Beetle en daarop betrekking 
hebbende overiopende pos
ten  

1989 1988 

157175 539 91 668 485 

in verband met deposilo's 
overiopende kosten . . . 

34 231 890 

29 565 409 
960137 633 

39 571 740 

33 837 255 
779 492 370 

Noot Q — Diverse rekeningen 
Onder dit hoofd vallen: 
als debetpost 
woningbouwieningen en voor-
schotten aan het personeel 
saldo vorderIngen uit hoofde 
van swap-operaties ....  
de post diverse debiteuren . . 

als credltpost 
bl) afsluiting van het boekjaar 
nog te betalen kosten en voor-
zlene ultgaven, alsmede de 
post diversen 

1988 

37 942 376 

38 951 212 
45164 473 
122 058 061 

34 075 797 

131 395 906 
47177 565 
212 649 268 

128 674 918 91 943 789 

Noot H — Voorultontvangen rentesubsldles 

a) De post „voorultontvangen rentesubsidies" betreff de rente- 
subsidies bij kredleten voor projecten buiten de Gemeenschap 
op grond van de overeenkomsten en protocollen met de 
A.C.8.-landen en de landen rond de Middellandse Zee, alsmede 
de rentesubsidies welke de Bank In de Gemeenschap kon toe-
kennen In het kader van het Europese Monétaire Stelsei over-
eenkomstig de verordening 79/1736/E.E.G. van d e Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 3 augustus 1979. 

b) Onder het hoofd „voor rekening van derden vooruitontvangen 
rentesubsidies" zijn de bedragen geboekt, die zijn ontvangen 
wegens rentesubsidies bIj kredieten welke uit de middelen van 
de E.E.G. zijn verstrekt krachtens de besluiten van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 16 Oktober 1978  
(78/870/E.E.G.). 15 maart 1982 (82/169/E.E.G.) en 19 aprii 1983  
(83/200/E.E.G.) (nieuw communautair leningsinstrument), alsme
de van de verordening 79/1736/E.E.G. van de Raad van de Euro
pese Gemeenschappen van 3 augustus 1979, gewijzigd bij de 
verordening 82/2790/E.E.G. van 18 Oktober 1982. 

c) Van de in het kader van het E.M.S. ontvangen bedragen Is  
een gedeelte voorgeschoten op lange termijn. Dit voorschot is  
geboekt onder het hoofd „Te ontvangen wegens in het kader van 
het E.M.S. voorultbetaalde rentesubsidies". 

Noot I — Beheersprpvisle 

Onder dit hoofd zijn provisiebaten opgenomen uit hoofde van het 
beheer, in het kader van de Speciale Sectie, van voor rekening 
en risico en in opdracht van de Lid-Staten en de Europese Ge
meenschappen verstrekte kredieten. 

Noot J — Admlnlstratlekosten 

Onder dit hoofd zijn geboekt: 

Personeeiskosten 1989 1988 
Salarissen  50113013 45 799 622 
Sociale voorzieningen . . . 10 992 851 9 865 905 
Overige  4 524 806 4 459 203 

65 630 670 60124 730 
Algemene onkosten .... 11 581 697 11 214 060 

77 212 367 71 338 790 

739 164 795 614 414 890 
Op 31 december 1989 omvatte het personeel 718 personen (op 
31 december 1988: 710 personen). 
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Noot Κ — Overige baten en lasten 
Het hoofd „Overige baten" om-
vat: 
boekwinsten op transacties met  
schatkistpapier, Wissels en  
schuldbrieven in portefeuille . , 

andere baten  

1989 

22 529 907 

1 045 994 
23 575 901 

25 020 685 

1 558145 
26 578 830 

Het hoofd „Overige lasten" om-
vat: 
overige lasten an koersverliezen 
pp schatkistpapier, Wissels en  
schuldbrieven in portefeuille . . 24 867 873 14 077 480 

Noot L — Reserves en voorzlenlng; bestemming van het saldo 
van de verlies- en winstrekening 
De Read van Gouverneurs besloot op 19 juni 1989: 

— het koersverschil ad 27 047 826, ontstaan door herwaardering 
van het eigen vermögen van de Bank per 31 december 1988  
voor zover de waarde daarvan niet was aangepast uit hoofde 
van artikel 7 van de Statuten, over te boeken naar de voorzie-
ning voor koersschommelingen van de Ecu; 

— het bedrijfsresultaat over het boekjaar 1988 ad 727 495 835  
verminderd met de buitengewone last ten belope van 
49 800 000, hetzij in totaal 677 695 835, toe te voegen aan de 
aanvullende reserve. 

Overzicht van de mutatles In de i 
rende 1989 

Stand per  
31. 12. 1988 

en voorzlenlng gedu-

Reservatonds . . 

Aanvullende reserve 

Voorziening voor 
koersschommelin
gen van de Ecu . . 

2 880 000 000 

1 543 701 492 

29 814 104 
4 453 515 596 

Verdeling van het 
saldo van de 

verlies- en  
winstrekening 

over 1988 

+ 677 695 835 

27 047 826 
704 743 661 

Stand per  
31. 12. 1989 

2 880 000000 

2 221 397 327 

56 861 930 
5158259257 

De Raad van Bewind heeft besloten aan de Raad van Gouver
neurs voor te stellen het negatieve koersverschil ad 63 196 529,  
ontstaan door herwaardering op 31 december 1989 van het ei
gen vermögen van de Bank, voor zover d e waarde daarvan niet 
is aangepast uit hoofde van artikel 7 van de Statuten, af te boe
ken van de voorziening voor koersschommelingen van de Ecu  
en van het bedrijfsresultaat over het boekjaar 1989 ad 
871 270 017 een bedrag van 6 334 599 over te boeken naar de 
voorziening voor koersschommelingen van de Ecu en de rest, of  
864 935 418, toe te voegen aan de aanvullende reserve. 

Noot M — Buitengewone l ast 
Naar aanleiding van het op 3 maart 1988 gewezen arrest van het 
Hof van Justifie van de Europese Gemeenschappen heeft de  
Bank aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
een bedrag van Ecu 49,8 miljoen voldaan, dat overeenkomt met 
het totaal der op de salarissen en pensioenen van het personeel 
van de Bank tot 31 december 1987 ingehouden belastingen. Met 
ingang van het boekjaar 1988 voldoet de Bank maandelijks de  
bedragen die zij als belasting inhoudt op de salarissen en pen
sioenen van haar personeel. 

Accountantsverklaring 

De President van de Europese Investeringsbank 
Luxemburg 

Wij hebben de bijgaande jaarrekeningen van de Europese Inves
teringsbank per 31 december 1989 en 1988 gecontroleerd in 
overeenstemming met I nternationale controlerichtlijnen. 

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat deze jaarre
keningen, die zijn opgesteld in overeenstemming met de Interna
tionale Standaarden voor Jaarrekeningen, een getrouw beeld ge-
ven van de grootte en de samenstelling van h et vermögen van 
de Europese Investeringsbank op 31 december 1989 en 1988, en 
van de resultaten over, en van de herkomst en besteding der  
middelen in elk van die jaren. Waarderingsgrondslagen welke  
van bijzonder belang zijn bij het opmaken van deze jaarrekenin
gen zijn uiteengezet in bijiage E, noot A, 

De jaarrekeningen waarop onze verklaring betrekking heeft, be-
staan uit: 
Balans 
Speciale Sectie 
Winst- en verliesrekening 
Overzicht van de herkomst en besteding der middelen 
Overzicht van de kapitaalrekening Bijiage A 
Specificatie van de kredietverlening Bijiage Β 
Overzicht van de opgenomen leningen Bijiage C 
Vordertngen op Lid-Staten en bedragen, verschul-
digd aan Lid-Staten wegens kapitaalverrekeningen Bijiage D 
Noten bij de jaarrekeningen Bijtage E 

Luxemburg, 9 februari 1990 PRICE WATERHOUSE 
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Comité ter contrôle van de boekhouding 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding bestaat uit drie leden die voor de duur van drie jaar door de Raad 
van de Gouverneurs van de Bank zljn benoemd. leder jaar wordt het mandaat van één lld van het Comité 
vernieuwd of wordt een lld vervangen. Het lld wiens mandaat in de loop van het boekjaar eindigt, is in dat jaar 
voorzitter. Het Comité verzekert zieh ervan dat de activiteiten van de Bank plaatsvinden met inachtneming van 
de door de Statuten voorgeschreven procedures en bevestigt dat de balans en de financiële overzichten exact 
de situatie van de Bank weergeven, zowel wat de activa als wat de passiva betraft. 

Teneinde zieh van deze taak te kunnen kwijten, baseert het Comité ter contrôle van de boekhouding zieh op de  
werkzaamheden van de interne controledienst van de Bank en op die van een internationaal bureau van externe  
accountants, alsmede op de controle-activiteiten van de verschillende divlsies van de Bank. 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding brengt verslag uit aan de Raad van Gouverneurs die, alvorens het 
jaarverslag en de jaarrekeningen goed te keuren, de volgende verklarlng hoort; 

Verklaring van het Comité ter contrôle van de boekhouding 

Het Comité dat krachtens artikel 14 van de Statuten en artikel 25 van het règlement van orde van de Europese 
Investeringsbank de regelmatigheid van de verrichtingen en van de boeken van de Bank controleert, 

— na Inzage van alle boeken en bescheiden waarvan h et Comité het voor de uitoefening van zljn mandaat 
nodig oordeelde om kennis te nemen, 

— na kennisneming van het rapport van Price Waterhouse d. d. 9 februari 1989, 

gezien het jaarverslag over 1989, de balans en de rekeningen van de Speciale Sectie per 31 december 1989, 
alsmede de verlies- en winstekening over het op die datum afgesloten boekjaar, zoals die door de Raad van 
Bewind in zijn vergadering van 3 apri! 1990 zi jn vastgesteld, 

gezien de artikelen 22, 23 en 24 van het règlement van orde, 

verklaart bij deze; 

dat de verrichtingen van de Bank gedurende het boekjaar 1989 hebben plaatsgevonden met inachtneming van 
de voorschriften van de Statuten en het règlement van orde, 

dat de balans, de verlies- en winstrekening en de rekeningen van de Speciale Sectie in overeenstemming zijn 
met de boekhouding en dat deze, zowel wat de activa als de passiva betraft, een juist beeld geven van de 
financiële toestand van de Bank. 

Luxemburg, 30 aprii 1990 

Het Comité ter contrôle van de boekhouding 

J. PINTO RIBEIRO C. THANOPOULOS A. HANSEN 
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Kredietverlening 

Kredietformules 
De Bank biedt haar geidnemers diverse mogelijkheden wat betreft kredietformules en tarieven. 

Haar kredietformules worden flexibel en pragmatisch aangepasî aan de behoeften van haar geidnemers en  
liggen zeer dicht bij de voorwaarden op de kapitaalmarkten waar de Bank zelf haar middeien opneemt. 

Kredieten worden a pari uitbetaald, al naar gelang de wensen van de kredietnemer en de beschikbare middeien 
van de Bank 

— in één enkele valuta (met name de valuta's van de Lid-Staten of de Ecu); 

— in verscheidene valuta's in, hetzij, een bepaalde standaardsamenstelling, waarbij looptijd, samenstelling en 
rentevoet bij voorbaat zijn vastgelegd, of in een variabele samenstelling al naar gelang weer de wensen van 
de kredietnemers en de beschikbare middeien van de Bank. 

Voor eike valuta en looptijd geldt en bepaaide specifieke rentevoet. Bij kredieten In meerdere valuta's wordt 
voor elk dezer valuta's het betreffende tarief in rekening gebracht. 

Kredieten 

Er bestaan verschillende soorten kredieten; 

— afzonderlijke kredieten ter financiering van één of meerdere projecten van één en dezelfde geldnemer. Deze 
kunnen direct aan deze geldnemer worden toegekend of via een bemiddelende instelling (een andere on-
derneming of een bankinstelling); 

— globale kredieten aan regionale of nationale financieringsinstelllngen die deze middeien in overleg met de  
Bank gebruiken ter financiering van investehngen van bescheiden omvang, die voldoen aan de criteria van 
de Bank; 

— garanties als zekerheid voor kredieten van derden. 

Rentetarieven 

De rentevoet wordt vastgesteld bij de ondertekening van de financieringsovereenkomst of bIj storting in geval 
van kredieten in meerdere tranches (overeenkomst met open renteclausule). 

Kredieten worden meestal toegekend tegen vaste rente. Binnen bepaalde grenzen kunnen kredieten tegen 
variabele r ente worden toegekend en ook tegen een herzienbare rente. 

— Kredieten tegen vaste rente 
De geldende voet of voeten worden vastgelegd bij het afsluiten van de financieringsovereenkomst of bij stor 
ting en worden later niet meer gewijzigd. 

— Kredieten tegen herzienbare rente 
De geldende voet of voeten zijn vaste rentevoeten die worden vastgelegd voor een bepaalde duur (in het 
algemeen van 5 tot 10 jaar) en kunnen aan he t eind van deze période worden herzien op basis van de dan  
geldende tarieven voor de resterende looptijd van het krediet en de herfinancieringsmogelijkheden van de Bank 
in de gewenste valuta onder de valuta's die bij ondertekening van de overeenkomst waren gekozen. 

— Kredieten tegen variabele rente 
De variabele voeten worden elk kwartaal vastgesteld op basis van de gemiddelde effectieve kosten van alle 
door de Bank tegen variabele rente opgenomen middeien in de betreffende valuta. 
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Kredietverlening in Φ Gemeenschap (') 
A. Kredieten voor eigen rekening van de bank in 1989 
In 1989 is voor een bedrag van 11 555,9 miljoen aan nieuwe kredieten voor eigen rekening toegekend ten 
behoeve van projecten in de Gemeenschap. De betrokken kredieten vailen geheel onder verantwoordelijkheid 
van de Bank en verschijnen ais zodanig in de boekhouding. In deze lijst zijn de economische doeisteilingen 
aangegeven, waaraan de projecten beantwoorden. 

Communautaire infrastructuur 
Miiieubescherming, verbetering 
levensomstandigheden 
Modernisering bedrijfsieven 
Energievoorziening 
Regionale ontwikkeling 

BELGIE (3 950 miljoen Belgische franken) 

miljoen Ecu 

91,1 

Afzonderlijke kredieten 

Geintegreerde fabrlek voor de verwerking van industriëel afval en giftige chemische Stoffen in 
Antwerpen — industriële Afvalverwerklng N.V. 
BEF 450,0 miijoen 

Globale kredieten 

(10,4) 

10,4 

(80.7) 

Globaal kredieî ter financiering van het midden- en kieinbedrijf in de industrie en de dienstverle-
nende sector 
— Banque Bruxelles-Lambert S.A ./Bank Brussei-Lambert N.V. 
BEF 3 000,0 miljoen 69,2 
~ Banque Paribas Belgique S.A./Bank Paribas Belglë N.V. 
BEF 5(X),0 miljoen 11,5 

DENEMARKEN (4 390,1 miljoen Deense kronen) 545,8 

Afzonderlijke kredieten (494,6) 

Uitbrelding van het aardgastransport- en -distributienet 
• in de districten Vejle, RIbe en de Sonderjylland (Zuid-Jutland) 
— Naturgas Syd l/S 
DKK 150,0 miljoen 18.7 
• in de agglomeratie van Kopenhagen 
— Hovestadsregionens Naturgas i/S 
DKK 363,3 miljoen 45,2 
• in de graafschappen Ringkobing, Viborg, Aarhus en Nordjylland 
— Naturgas MIdt/Nord l/S 
DKK 250,0 miljoen 31,1 

Ultbreidlng van het stadsverwarmingsnet 
• Aarhus 
— Aarhus Kommune 
DKK 93,0 miljoen 11,5 
• Frederiksberg 
— Frederiksberg Kommune 
DKK 55,1 miljoen 6,8 

Modernisering van de spoorwegen; aanschaf rolle nd materieel, controiesystemen en beveiligde 
spoorwegovergangen — Deense Staat 
DKK 790,2 miljoen 98.2 

Baanvakken sneiweg Kopenhagen — Grote-Belt: Aarhus — Aalborg (105 km), Vejle — Mörsens 
(28 km) (kop van Jutland). Ringsted — Skovse (26 km) (Sjaeiland) ~ Deense Staat 
DKK 1 192,4 miljoen 146,2 

Aanschaf van 8 vliegtuigen (Fokker 50) ter versterking van de intra-communautaire verbindingen 
~ Maersk Air l/S 
DKK 287,5 miljoen 35,8 

Verbetering van het numeri eke schakeüngssysteem en van de tra nsmissie via optische-vezelka-
bels in Sjaelian d en Bornholm — Kjobenhavns Telefon A/S 
DKK 600,9 miljoen 74,7 

(1) De geopende kredielen luiden in het algemeen in de tegenwaarde van de nationale valuta.  
De in deze üjst gebruikte afkortingen worden verklaard op pagina III. 
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Opvang en verwerking van h et afvalwater van Esbjerg (Ribe) — Esbjerg Kommune  
DKK 130,0 miljoen 

miljoen Ecu  

16,2 

Onderzoeks- en ontwikkeiingscentrum en voorzleningen voor het computergestuurd ontwerpen 
en produceren van pompen In Bjerringbro (Viborg) — Grundfos Company 
DKK 66,0 miljoen 

Globale kredieten 

Infrastructuurprojekten van besche iden omvang door lokale overh eden — Kreditforeningen af 
Kommuner I Danmark 
DKK 54,0 miljoen 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en kleinbedrijf In de Industrie en de dienstverle-
ning 
— Finance for Danish industry 
DKK 322,8 miljoen 
— Deense Staat 
DKK 35,0 miljoen 

DUiTSLAND (1 773.4 miljoen Dultse marken) 

8.2 

(51,2) 

6.7 

40,2 

4.3 

856,5 

Afzonderìijke kredieten (286,3) 

Installatles voo r de stikstofafbraak in de centrales van Noordri jnland-Westfalen 
e Lausward en Flingern — Stadtwerke Düsseldorf 
DEM 30,0 miljoen 14.4 
e Voerde en Herne — STEAQ 
DEM 40,0 miljoen 19,2 
• Herdecke en Werdohl-Elverlingsen — Elektromark 
DEM 25,0 miljoen 12,1 

Stuwmeer in de benedentoop van de Wupper; kleine elek triclteltscentrate (Noordrijnla nd-West
falen) — Wupperverband 
DEM 21,3 miljoen 10,3 

Vergroting en modernisering van het atvalw aterzurverlngsstatlon In Keulen-Stammhelm — Stad 
Keulen 
DEM 20,0 miljoen 9,7 

Plaatselijke verbeterIngen In het wegenn et van Noord rijnland-Westfalen — Land Noordrijniand-
Westfaien 
DEM 169,3 miljoen 81.6 

Uitbreiding van het geautomatiseerde factureringscentrum In Norderstedt, ten noorden van 
Hamburg — Deutsche Lufthansa 
DEM 12.0 miljoen 5.8 

Ingebruikname van 41 tramstellen In Stuttgart — Stuttgarter Strassenbahnen 
DEM 55,0 miljoen 26,5 

Uitbreiding en renovatle van de Jaarbeurshallen van Keul en — Messe- und Aussteilungs-Ge-
seiischaft 
DEM 25,0 miljoen 12,0 

Fabriek gespeciaiiseerd In elektronische apparatuur voor hy bride geîntegreerde circuits In Fllnt-
bek (SIeeswijk-Holsteln) — Salzgitter Elektronik 
DEM 25,0 miljoen 12,1 

Installatie van een op Europees niveau direct toegankelljk Informat ie- en reserveringssysteem 
t.b.v. het luchtverke er en het toerisme — AMADEUS 
DEM 170,7 miljoen 82,6 
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miijoen Ecu 

Globale kredieten 

Financiering van projecten van bescheiden omvang die aan een van de volgendo doelstellingen 
beantwoorden: 
• energiebesparing, milieubescherming 
— Deutsche Ausgleichsbank  
DEM 70,0 miijoen 
— Bank für Gemeinwirtschaft 
DEM 75,0 miijoen 
— Bremer Landesbank Kredita nstalt Oidenburger Girozentrale 
DEM 80,0 miijoen 
— Westdeutsche Landesbank Girozentrale 
DEM 299,6 miijoen 
— Kreditanstalt für Wiederaufbau 
DEM 200,0 miijoen 

• energiebesparing, milieubescherming, ontwikkeling van h et industriele midden- en kieinbe-
drljt, nieuwe technologieën, industriële samenwerking 
— industriekreditbank 
DEM 355,7 miijoen 

• nieuwe technologieën 
— Landeskreditbank Baden-Württemberg 
DEM 99,9 miijoen 

GRIEKENLAND (48 910 miijoen drachmen) 

(570,2) 

33,9 

36,1 

38,6 

144.8 

96,6 

171.9 

48,3 

271,4 

AfzonderHjke kredieten 

Uitbreiding van de produktiecapaciteit van de bruinkoolmijn van Megalopolis (Peloponnesus):  
warmtekrachtcentraie van 300 MW met ontzwavelingsinstallaties — Public Power ΟοφΟΓοΙΙοη 
GRD 15 000,0 miijoen 

Uitbreiding van de open bruinkoolmijn Southfield (West-Macedoniê) — Public Power ΟοφΟΓο·  
tion 
GRD 10 000,0 miijoen 

Verbetering en uitbreiding van het elektriciteltsnet — Public Power Corporation 
GRD 1 855,0 miijoen 

Vernieuwing en modernlsering van het rollend mate rieel op de spoorl ijn Athene — Thessaioniki 
— Griekse spoorwegmaatschapplj 
GRD 2 750,0 miijoen 

Verbetering en versterking van ongeveer 210 km nationale en regionale wegen — Griekse 
Staat, ministerie van Milieu, Ruimtelljke Ordening en Openbare Werken 
GRD 1 000,0 miijoen 

Verbetering van de verbindingsweg in Thessaloniki — Griekse Staat, ministerie van Milieu, 
Ruimteiijke Ordening en Openbare Werken 
GRD 1 000,0 miijoen 

(207,8) 

82,8 

55,2 

10,2 

15,2 

5.5 

Wegenaanleg (11 km) in Qroot-Athene 
Ordening en Openbare Werken 
GRD 850,0 miijoen 

Grtekse Staat, ministerie van Milieu , Ruimtelljke 

Modernisering en uitbreiding van de iuchthaven van Athene — Griekse S taat, ministerie van 
Milieu, Ruimteiijke Ordening en Openbare Werken 
GRD 155,0 miijoen 

Wederopbouw van overheidsgebouwen en bedrijven, wegen en rlolerlngen die bij de aardbeving 
van Sep tember 1986 getroffen waren 
— Griekse Staat, ministerie van Economische Zaken 
GRD 3 000,0 miijoen 

5.5 

4.7 

0.9 

16,6 
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mlijoen Ecu 

— Deposits and Loans Fund 
GRD 1 313,5 milj oen 

Opvang en verwerkin g van het afvalwater in Psyttalia — Griekse Staat, ministerie van Milieu, 
Rulmtelpe Ordening en Openbare Werken 
GRD 700,0 miljoen 

Globale kredieten 

Financiering van kleine energieprojecten In het kader van de Geïntegreerde Mediterrane Pro-
gramma's — Public Power Corporation 
GRD 1 223,8 m iljoen 

Financiering van kleine infrastructuurprojecten in het kader van de Geïntegreerde Mediterrane  
Programma's — Griekse Staat (ministerie van Economlsche Zaken) 
GRD 3 562,7 miijoen 

Financiering van kleine en middelgrote initiatieven 
e in de industrie, de dienstensector en het toerisme 
— Hellenic Industrial Development Bank S.A. 
GRD 1 500,0 mi ijoen 
— Banque Nationale de Paris — kantoor te Athene 
GRD 2 500,0 miljo en 

• in de landbouw en de landbouw-industrie 
— Agricultural Bank of Greece 
GRD 2 500,0 mi ljoen 

SPANJE (202 376,5 miljoen peseta's) 

7.3 

4.0 

(63,6) 

7,0 

20,0 

8,7 

13,8 

14,2 

1 541,7 

Afzonderlijke kredieten (1280,0) 

Modernisering en uitbreiding van het elektriciteitstransport- en -distributienet In Andalusië en in 
de grensregio's; verbetering van de waterkrachtcentrales — Compania Sevlllana de Electricl-
dad S.A. via de 
— Banco Bilbao VIzcaya S.A. 
ESP 8 016,2 miljoen 60,9 
— Banco Hlspano Americano S.A. 
ESP 3 500,0 miljoe n 26,6 
— Banco Espahol de Crédito S.A. 
ESP 2 913,8 miljoen 22,1 
— Banco Centrai S.A. 
ESP 2 535,0 miljoen 19.3 
— Banco de Santander S.A. de C. 
ESP 2 535,0 miljoen 19,3 

Omschakeling op aardgas en uitbreiding van het distribut ienet in Madrid — Gas Madrid S.A. 
ESP 4 200,0 miljoen 31.6 

Aanleg van 30 km wegen en aanbrengen van voorzieningen längs bestaande wegen (66 km) —  
Comunidad Autònoma de Madrid 
ESP 5 000,0 miljoen 38,6 

Aanleg van 12 regionale weggedeeltes (173 km) en 14 plattelandswegen (249 km) — Comuni
dad Autònoma Castllia-La Manche 
ESP 2 500,00 miljoen 18,8 

Wegvoorzleningen op de grote wegen Sevilla — Granada — Baza en La Carolina — Gadix - 
Alméria (140 km) — Comunidad Autònoma de Andalucia 
ESP 7 500,0 miljoen 57,8 

Vernieuwing en uitbreiding van de luchtvi oot ter verbetering van de Intracommunautaire en In
ternationale verbln dingen — Iberla LInéas Aéreas de Espaha S.A. 
ESP 28 000,0 miljoen 216,0 
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miljoen Ecu 

Verbetering van het openbaar vervoer In de agglomeratie van Valencia: aanieg van e en auto-
snelweg en verkeerspleinen bij Lliria; verbeteringen aan de spoorwegen (Valencia — Alboraia, 
Empalme Seminario en Paterna) en aanschaf van rollend materieel — Generalldad Vaienclana 
ESP 1 200,0 miljoen 9.1 

Modernisering en versterking van het telefoonnet — Telefonica de EspaAa S.A. via het Insti 
tute de Crédito Oficial 
ESP 66 859,0 miljoen 503.2 

Verbetering van d e watervoorziening In Barcelona  
ESP 6 000,0 miljoen 

Entldad del Medio Ambiente 
46,3 

Verbetering van de drinkwatervoorziening In 21 kustgemeenten in de provincle Tarragona —  
Consorcio Conceslonario de Aguas para los Ayuntamlentos e Industria de Tarragona 
ESP 3 000,0 miljoen 23,1 

Verbetering van de drinkwatervoorziening in Granada; opvang en verwerking van het afvaiwater 
— Empress Municipal de Abastecimlento y Saneamiento de Granada S.A. 
ESP 1 950,0 miljoen 14,8 

Aanleggen van waterzuiverings- en -leidingstelsels — Comunidad Autònoma de Castina y 
Leon 
ESP 2 500,0 miljoen 19,1 

Verbetering van het regionale wegennet (201 km) ; drinkwatervoorzieningen in de provinole Pon-
tevedra en afvaiwater-zuiveringen in Luge — Comunidad Autònoma de Gallcla 
ESP 4 000,0 miljoen 30,5 

Bouw van een fabriek vocr farmaceutische Produkten en van een onderzoeks- en ontwikke-
llngstaboratorium in de directe omgevi ng van Madrid — Antiblóticos Parma S.A. 
ESP 2 500,0 miljoen 19,0 

Ontwβφ, ultvoerlng en bouw van het horizontale staartstuk en elementen van de cockpit van de 
Airbus A320, A330/340 — Construcciones Aeronàutlcas S.A. 
ESP 13 667,5 miljoen 103,9 

Globale kredieîen (261.7) 

Financiering van Infrastructuurprojekten van bescheiden omvang — Banco de Crédito Local de 
Espaha 
ESP 6 000,0 miljoen 48,3 

Financiering van het midden- en kleinbedrljf 
• in de industrie en de dienstverlening (met name via leasing) 
— Banco EspaAol de Crédito S.A. en Banco del Desarrollo Economico EspaAol S.A. 
ESP 8 000,0 miljoen 
— Banco Popular EspaAol S.A. de C. en Banco Popular Industrial SJL 
ESP 5 000,0 miljoen 
— Banco de Crédito Industrial 
ESP 5 000,0 miljoen 
— Banco de Santander S.A. en Banco Comerclal EspaAol 8Λ 
ESP 5 000.0 miljoen 

• In de landbouw en landbouwlndustrle 
— Banco de Crédito Agricola S.A. 
ESP 5 000,0 miljoen 

61.7 

38,6 

38,6 

38,0 

38,6 
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FRANKRIJK (10 620,4 mlijoen Franse franken) 

miljoen Ecu 

1 512,8 

Afzonderìijke kredieten (874,9) 

Waterkrachtcentrales met een totaal vermögen van 92 MW in de rivier de Isère te Salnt-Egrève- 
Noyarey en Voreppe- Saint-Quentin. stroomafwaarts van Grenoble (Rhô ne-Alpes) — EDF via de 
Caisse Nationale de l'Energie 
FRF 300,0 miljoen 42,3 

Modernisering van de uraniumopwerkingsfabriek te Tricastin (Rhône-Alpes) — EURODIF S.A. 
FRF 250,0 miljoen 35,7 

Tunnel onder het Kanaal — Eurotunnel Finance S.A. 
FRF 814,0 miljoen 115.4 

De hogesnelheidstrein Atlantique: aanieg van de spoorlijnen Parijs-Le Mans en Parijs-Tours; 
ingebruikname van 95 TGV-treinstellen — SNCF 
FRF 1 042,2 miljoen 135,9 

Aanieg autosnelwegen via de Caisse Nationale des Autoroutes: 
• Wegvak Voreppe —- Bourg-de-Péage (61,8 km) van de A49 Grenoble-Valence — Société 
des Autoroutes Rhône-Alpes 
FRF 250,0 miljoen 35,5 

• Wegvak Arles — Nîmes (24,6 km) van de A55 Nîmes — Marseille — Société des Autorou· 
tes du Sud de la France 
FRF 200.0 miljoen 28,4 

• Wegvak Bourges — Clermont-Ferrand (182 km) van de A71 Orléans — Clermont-Ferrand — 
Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 
FRF 250,0 mlijoen 35,5 

• Wegvak Le Mans — Angers (81,5 km) van de A il Parljs — Nantes — Société des Autorou
tes du Sud de la France 
FRF 94,0 miljoen 13,4 

• Wegvak Montmélian — Albertville (33,5 km) van de A43 — Société des Autoroutes Rhône 
— Alpes 
FRF 200.0 miljoen 28,4 

• Wegvak Cuers — Le Cannet-des-Maures (34,5 km) van de A57 die Toulon met de A8 ver-
blndt — Société de l'Autoroute Esterei — Côte d'Azur 
FRF 75.0 miljoen 10,7 

e Wegvak Manosque — Sisteron (52,4 km) van de A51 Marseille — Grenoble — Société de 
l'Autoroute Esterel — Côte d'Azur 
FRF 300,0 miljoen 42,7 

• Wegvak Calais — Nordausques (18 km) en Laon — Reims (52 km) van de A26 — Société 
des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France 
FRF 380,0 miljoen 54,1 

Lichte, geautomatiseerde metro (7,2 km) waarmee de spoorw egverbinding Pari js — vlieghaven 
Orly is voltoold — ORLYVAL S.A. 
FRF 250,0 miljoen 35,5 

Lijn A (Mirail-Jolimont, 10 km) van de lichte, geautomatiseerde metro van Tou louse — Métro 
Toulouse Développement S.A. via CLF 
FRF 500,0 mlijoen 71,4 

Versterking en modernisering van het nationale en internationale telefoonnet, via leasing — 
France Télécom via CODETEL S.A. 
FRF 200.0 miljoen 28,6 

Fabrlek voor de verbranding van huisho udelijk afval met opvang van de bij dit procès vrij-
komende wärmte ten behoeve van de stroom- en warmte produktie voor he t stadsverwarmings-
stelsel in de agglomeratie van Lyon — Communauté Urbaine de Lyon 
FRF 60,0 miljoen 8,5 
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Fabriek voor audio- en videocassettebandjes te Dax (Aquitaine) 
— SONY Fr ance S.A. 
FRF 50,0 miljoen 
— SONY France S.A. via de Société Immobanque S.A. 
FRF 200,0 miljoen 

miljoen Ecu 

28,6 

7.1 

Verbetering en modernlsering van een papierfabriek In Corbehem (Pas-de-Calais) 
— Papeterie Beghln Corbehem S.A. via de Société Générale 
FRF 400,0 miljoen 57.1 
— Papeterie Beghln Corbehem S.A. 
FRF 350,0 miljoen 50,0 

Krediet aan de Société de Développement régional (SDR) van Bretagne voor 
— Ets Guyomar'ch (automatisering van e en kippensiachterij in Vannes) 
— Coopagrl et Gelagrl (diverse installaties voor de verwerking en de conditlonering van land-
bouwprodukten) 
FRF 6,2 miljoen 0,9 
— Bolloré (polypropyieenfilms) 
FRF 64,0 miljoen 9,1 

Globale kredieten (637,9) 

Financiering, via de CLF, van o verheidsinvesteringen van bescheiden omvang in 
• Normandie-Picardie 
FRF 300,0 miljoen 42,3 
• Languedoc-Roussillon 
FRF 350,0 mitjoen 49,9 
• Aquitaine 
FRF 400,0 miljoen 57.0 
• Provence-Alpes-Côte d'Azur en Corsica 
FRF 550,0 miljoe n 78,6 
• Midi-Pyrénées 
FRF 400,0 miljoen 57,1 

Financiering, voornamelijk via leasing 
• van het midden- en kleinbedrijf in de industrie en de dienstensector 
— LOCAFRANCE S.A. 
FRF 700,0 miljoen 99,7 
— Ball Equipement S.A. 
FRF 300,0 miljoen 42,7 
— Société Fructicomi S.A. 
FRF 80,0 miljoen 11,4 
— Société Fructibail S.A. 
FRF 60,0 miljoen 8.6 
— Société Fructlmurs S.A. 
FRF 60,0 miljoen 8,6 
— LOCAMUR-SOFIGROS 
FRF 75,0 miljoen 10,7 
— SODERO/BATIROC 
FRF 200,0 miljoen 28,6 
— SDR Bretagne/B ATIROC 
FRF 200,0 miljoen 28,6 

• van overheid sinvesteringen van geringe omvang en van invester ingen in het midden- en  
kleinbedrijf in de industrie en de dienstensector — Groupe des Banques Populaires 
FRF 500,0 miljoen 71,5 

• van initiatieven van bescheiden omvang in de zeevis serij, de haven- infrastructuur en de aqul-
cultuur — Caisse Centrale de Crédit Coopératif 
FRF 300,0 miljoen 42,8 
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lERLAND (145,2 miljoen lerse ponden) 

miljoen Ecu 

186,8 

Afzondertijke kredieten ; (186.8) 

Verlenging van de gasieiding Cork-Dublin (214 km) voor het aardgas van het onderzeese gas- 
veld van Kins ale Head; distributienet en hogedrukstation — Bord Gais EIreann 
IEP 2,0 miljoen 2,6 

Versterking van het stroomtransport- en -distributienet — Electricity Suppiy Board 
IEP 32,0 miljoen 41,1 

Verbetering van diverse baanvakken van het nationale wegennet — lerse Staat, ministerie van 
Financiën 
IEP 10,6 miljoen 13,7 

Nieuwe start- en landingsbaan en controletoren op het vliegv eld van Dublin — Aer Rianta cpt 
IEP 4,0 miljoen 5,1 

Aanschaf van twee Boeings 737-400 ter verbetering van de verbinding Dublin-L onden en van 
een vluchtsimutator — Aer Lingua pic 
iEP 30,3 miljoen 39,0 

Uiîbreiding en modernisering van de telecommunicatienetten; voigstations voor satellieten — 
Irish Telecommunications Investments pic 
IEP 35,0 miljoen 45,1 

Verbetering van de watervoorziening van Dund alk (Noord-Oosten) — Dundalk Urban District 
Council via de ler se Staat, ministerie van Financiën 
IEP 7,0 miljoen 9,0 

Leidingstelsels en installatie s voor de afvalwaterverwerking — Lokale overheden via de lerae 
Staat, ministerie van Financiën 
IEP 4,8 miljoen 6,2 

Restauratie en inrich ting van het kasteel van Du blin tot internationaal conferentie- en congres-
centrum — lerse Staat, ministerie van Financiën 
IEP 4,6 miljoen 5.9 

Uitbreiding van vij f centra voor hoger technisch onderwijs in Dub lin, Tralee en Cork — de be- 
trokken Instituten via de le rse Staat, ministerie van Financiën 
IEP 4,2 miljoen 5,4 

Gebouw en inrichti ng van een ingenieursopleiding van de UCD — lerse Staat, ministerie van 
Financiën 
IEP 10,7 miljoen 13.8 

ITALIË (5 602,1 miljard lires) 3 688,7 

Afzonderliike kredieten (2653,8) 

Kolengestookte elektriciteitscentrale die ook op stookolle of aardgas kan werken en ontzwave-
lingsinstallaties in Brindisi (Apuliê) — ENEL 
ITL 150,0 miljard 98.2 

Uitbreiding van de eiektriciteitscentrale van Fiume Santo (Sardinië) met twee eenheden die op 
kolen of stookolie werken — ENEL 
ITL 100,0 miljard 65,5 

Versterking van het stroomtransport- en -distributienet op Sicilië en in Apullë — ENEL  
ITL 300,0 miijard 197,0 
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miljoen Ecu 

Verbetering van de onderlinge aan siultingen van de elektricîte ltsnetten op Sardinië, Corsica en* 
het vasteland van Italie — ENEL 
ITL »D,0 miljard 59.7 

Exploitatle van aa rdgasvelden: 
• Luna, ter hoogte van Calabrië — AGtP S.pA. via ENI 
ITL 30,0 mitjard 19,6 

• Porto Corsini Mare Est, ter hoogte van Ravenna en San Potito op het vasteland, ten noorden 
van Ravenne (Emilia-Romagna) — AGIP S.p.A. 
ITL 50,0 miljard 33,2 

Exploitatle van o liebronnen: 
• Rospo Mare, in de Adriatische Zee ter hoogte van Vasto (Abruzzen) 
— ELF Italiano S.p.A. via BNL 
ITL 30,0 miijard 19,6 
— AGIP S.p.A. via ENI 
ITL 45,0 miljard 29,4 

• Villafortuna Trecate, op het vasteland, ten oosten van Novare (Piëmont) 
— AGIP S.p.A. 
ITL 25,0 miljard 16,3 

Gasieiding tussen Tarvisio (Friaul) aan de Oostenrijkse grens en Camisano Vicentino (Veneto)  
t.b.v. de invoer van aardgas ult de Sovjet-Unie — SNAM S.p.A. 
ITL 80.0 miljard 52,3 

Aardgasieidingen in Midden- en Noord-ltalië voor de aardgasvoorziening van Rome, Trieste, 
Cuneo en Genua — SNAM S.p.A. 
ITL 45,0 miijard 29,5 

Inrlchting tot gasreservoir: 
• van een leeg gasveld in Cortemaggior e (Emilia-Romagna) — SNAM S.p.A. 
ITL 20.0 miljard 13,1 

• van lege gasvelden in Sabbioncelio (Emilia-Romagna), Corte en Ripalta (Lombardije) — 
AGIP S.p.A. 
ITL 20,0 miljard 13.3 

Distributienetten voor aardgas: 
• in meer dan 120 gemeenten in Latium, de Marken, Toscane e n Umbrie — ITALGAS S.pJ^. 
ITL 30,0 miijard 19,6 

• in 128 gemeenten in Midden- en Noord-ltaiië — Metano Città S.p.A. via het Istituto Banca 
rio San Paolo dl Torino 
ITL 35,0 miljard 22,9 

• in 68 gemeenten in Midden- en Noord-ltalië en vier in de Mezzogiorno — Camuzzi Gazome-
tr1 S.p.A. via Mediocredito Lombardo 
ITL 21,0 miijard (Centrum/Noord) 13,9 
ITL 4,0 miljard (Mezzogiorno) 2,7 

• in 119 gemeenten In de Piëmont en in Liguriê — Italgas S.p.A. via het istituto Bancario San 
Paolo di Torino 
ITL 60,0 miljard 39,8 

Aanleg van een tweede spooriij n tussen Maccarese en Rome — Italiaanse Staat, ministerie 
van Verkeer 
ITL 70,0 miijard 45,7 

Aanleg van een tweede spooriijn tussen Milaan-Bov isa en Saronno (Lombardije) — Ferrovie 
Nord Milano Esercizio S.p.A. via de It aliaanse Staat, ministerie van Verkeer 
ITL 70,0 miijard 45,8 

Eerste metro lijn van Napels; lljn van ongeveer 9 km tussen Second igllano (voorstad t.n.v. Na-
pels) en Vomero (centrum) — Regio Campania, Italiaanse Staat 
ITL 40,0 miljard 26,5 
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Tunneisnelweg: taatste baanva kken (57 km) in de richting van Domodossola (Zwitserse grens) 
(Plëmont) — AUTOSTRADE via IRI 
ITL 155,0 m iljard 101.2 

Verbreding tot drie banen van het weggedeelte S. Cesareo-Napels (176 km) van de autosnel-
weg A2, Rome-Napels — AUTOSTRADE via IRI 
ITL 160.0 m iljard 104.5 

Terminal voor container- en vrachtschepen in Genua-Voltri (Ligurië) — Itallaanse Staat, mlnls-
terle van Openbare Werken 
ITL 97,0 miljard 63,5 

Aanleg van de binnenhaven "Toscane" van Livorno (Toscane) voor container- en vrachtsche
pen — Italiaanse Staat, ministerie van Openbare Werken 
ITL 34,0 miljard 22,3 

Terminal voor container- en vrachtschepen in de handelshaven van La Spezia (Ligurië) — Ita
llaanse Staat, mlnisteiie van Openbare Werken 
ITL 10,0 miljard 6.7 

Verlenging van de bultendijk en de kades van de haven van Vasto — Regio Abruzzen, It a
llaanse Staat 
ITL 5,0 miljard 3.3 

Aanschaf van drle vrachtschepen en een hydrofoil voor de verblnding tussen Campanlê en Sici 
lie, en tussen Toscane en de eilanden voor de kust 
Dochtermaatschappijen SIREMAR S.p.A., CAREMAR S.p.A. en TOREMAR 8.ρΛ. van Tlrrenla 
dl Navigazione via 
— BNL 
ITL 30,5 miljard 20,0 
— IRFIS 
ITL 4,3 mil jard 3.0 

Uitbreiding en renovatle van de passaglerstermlnal van de internationale luchthaven van Pisa — 
Italiaanse Staat, ministerie van Verkeer 
ITL 5,5 miljard 3.6 

Aanschaf van twee v liegtuigen voor de burgerbescherming en de bestrijding van bosbranden — 
Itallaanse Staat, minlsterte voor de coördlnatie van de burgerbescherming 
ITL 35,0 miljard 23.4 

Overslagcentrum (weg/spoorweg) bij Turijn — Regio Plëmont, Itallaanse Staat 
ITL 10,0 miljard 6.7 

Verbetering van het telefoonnet in de Mezzogiorno — SIP via: 
— IRI 
ITL 490.0 m iljard 321.3 
— BNL 
ITL 30,0 miljard 19.9 
— CREDIOP 
ITL 70.0 miljard 46,5 
— CIS 
ITL 20,0 miljard 13.3 

instaltatie van een nationaal telecommunicatienet per satelliet voo r hulp en toezicht bij natuur-
rampen — Itallaanse Staat, ministerie voor de coördlnatie van de burgerbescherming 
ITL 10,0 miljard 6.5 

Rationalisatie en verbetering van de drinkwatervoorzienlng 
• van 67 gemeenten in de provincies Aquila en Teramo 
— Regio Abruzzen, Itaiiaanse Staat  
ITL 5,0 miljard 

• In vier provincies van de Piémont 
— Regio Plëmont, Itallaanse Staat 
ITL 20,0 miljard 

3,3 

13.4 
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Voorzieningen voor: 
• afvaiwaterverwerking van San Remo en Ventimiglia 
— Regio Ligurlë, Italiaanse Staat 
ITL 7.0 miljard 4 5 

• bestrijding van de milieuvervuiling längs de Adriatlsche kust 
— Regio de Marken, itaiiaanse Staat 
iTL 17,0 miljard 11 1 

• bestrijding van de vervuiting van de Po en haar zijrivieren en van de eutrofiëring van de 
Adriatlsche Zee 
— Regio Emiiia-Romagna, Itaiiaanse Staat 
ITL 18,0 miljard H 9 
— Regio Piémont, itaiiaanse Staat 
ITL 34,0 miljard 22,6 

• de afvalwaterzuivering van Aosta en Valdigne 
— Regio Vai d'Aosta, itaiiaanse Staat 
ITL 10,0 miljard 5 5 

• afvalwaterzuivering van Rome 
— Regio Latium, Ita iiaanse Staat 
ITL 10,0 miljard 0^6 

• bestrijding van d e vervuiling van het stroomgebied van de Arno 
— Regio Toscane, itaiiaanse Staat 
ITL 25,0 miljard 16,6 

• bestrijding van de vervuiling in de Golf van Trieste; bosbouw in de provincie Udine 
— Regio Friaui-Veneto-duiiena, itai iaanse Staat 
ITL 15,0 miljard 10,0 

• zuivering van huishoudelijk en industriëel afvalwater in het stroomgebied van de Gorzone 
— Regio Veneto, itaiiaanse Staat 
ITL 10,0 miljard 6,6 

Verbetering van de drinkwatervoorziening en waterzuiveringen in de regie's van; 
• het stroomgebied van d e Metauro 
— Regio de Marken, itaiiaanse Staat 
ITL 8,0 miljard 5 2 

• Pescara, Scanno en Teramo 
— Regio Abruzzen, Italiaanse Staat 
ITL 4,5 miljard 2,9 

• Marsala 
— Regio Sicilie, itaiiaanse Staat 
ITL 5,0 miljard 3 3 

• het meer van Omodeo en In Porto Torres 
Regio Sardinié, itaiiaanse Staat 

ITL 6,0 miljard 4 0 

Opvang en zuivering van afvalwater ter voorkomi ng van vervuiling van de lagunes van Marano 
en Grado en opruiming van vaste afvalstoffen in de pro vincie Udine — Regio FriauÌ-Veneto*Ju-
iiena, itaiiaanse Staat 
ITL 18.0 miljard 12,o 

Opvang en zuivering van het afvalwa ter aan de Ligurisc he kust en in het achterla nd en verwer-
king van vaste afvalstoffen met opvang van de daarblj vrijk omende energ ie bij Genua — Regio 
Ligurié, Itaiiaanse Staat 
ITL 15,0 miljard IQQ 

Opvang en zuivering van het afvalwater in het stroomg ebied van de Arno; vuilv erbrandingsoven 
in Livo rno — Regio Toscane, itai iaanse Staat 
ITL 20,0 miljard 13 3 

Stortplaatsen en voorzieningen voor de verwerking en composterlng van vaste afvalstoffen in 
Reggio Calabrië, Catanzaro en Rossano — Regio Calabrié, italiaanse Staat 
ITL 62,2 miljard 41^2 
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Voorzieningen voo r de opvang, opsiag en verbranding van vaste afva istoffen — Regio  
Emilia-Romagna, Itailaanse Staat 
ITL 10,0 miljard 6.6 

Werken ter bescherming tegen overstromingen In de valle i van de Po: in de provinc les Rovigo  
(Veneto), Mantova (Lombardije) en Ferrare (Emilia-Romagna) — Italiaanse Staat, minlsterie 
van Openbare Werken 
ITL 18,0 miljard '•"•.δ 

Werken ter bescherming tegen overstromingen van de zijrivieren van de Tiber en de Gaina in de 
provinole van Perugia (Umbrie) — Itaiiaanse Staat, minlsterie van Land- en Bosbouw 
ITI 4,0 miljard 2,6 

Werken ter bescherming tegen erosie in de bergachtige regie's van de provinole Isernla (Mo
lise) 
— Itaiiaanse Staat, minlsterie van Openbare Werken 
ITL 7.5 miljard 5.0 
— Regio Molise, Itaiiaanse Staat 
ITL 7.5 miljard 5,0 

Regularisering van de waterloop en bescherming tagen eresie in de provincie s Matera en Po 
tenza — Regio Basilicata, itaiiaanse Staat 
ITL 30,0 miljard 20,1 

Bescherming tegen erosie en regularisering va n het debiet van de Cordevole, de belangri jkste 
zijrivier van de Piave — Regio Veneto, itaiiaanse Staat 
ITL 4.5 miljard 3,0 

Verbetering van de drinkwatervoorziening in de provinole Rome, opvang en zuivering van het 
afvalwater in het gebied rond het meer van Bol sena en bescherming tegen erosi e In het kust-
gebied ten zuiden van Rome — Regio Latium, Itaiiaanse Staat 
ITL 20,0 miljard 13.4 

Opvang en zuivering van het afvalw ater in de kuststreke n en bescherming tegen aard verschui-
vingen in de vallei van de Tenna — Regio de Marken, itaiiaanse Staat 
ITL 10,0 miljard 6,7 

Opvang en zuivering van het afvalwater, bescher ming van de kusten tegen erosie en verstevi-
ging van de bodem — Regio Abruzzen, itaiiaanse Staat 
ITL 10,0 miljard 6.6 

Verbetering van de drinkw atervoorziening, bescherming tegen overstromingen en aardverschui-
vingen — Regio Veneto, itaiiaanse Staat 
ITL 20,0 miljard 13.3 

Werkzaamheden ter voorkoming van erosie en aardverschuivingen; opvang en zuivering van 
afvalwater en verwerking van vaste afvaistoffen (provinole Potenza) — Regio Basilicata, Ita
iiaanse Sta at 
ITL 10,0 miljard 6.5 

Boswegen in 8 300 ha bossen in de Vooralpen van Ju liena en de valle i van Natisene — Regio 
Friaui-Veneto-Juilena, itaiiaanse Staat 
ITL 2,5 miljard 1.7 

Herbebossing, diverse voorz ieningen en boswegen in de provinole Cagliari — Regio Sardinië,  
Itaiiaanse Staat 
ITL 6,0 miljard 4,0 

Uitbreiding van de onderzoekslaboratoria van de landbouwfaculteit van de universiteit van Vi 
terbo (Latium) — itaiiaanse Staat, ministeiie van Wetenschap en Onderzoek 
iTL 4,5 miljard 2.9 
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Ontwikkeling van een wetenschappelijk en technologisch park bij Triëste — Italiaanse Staat,  
ministerie van Wetenschap en Onderzoek 
ITL 3.0 miljard 2,0 

Ontwikkeling van de viskw ekerij in de lagunes aan de westkust bij Oristano — Regio Sardinlë, 
Italiaanse Staat 
ITL 4,7 miljard 3^·] 

Verhuizing uit het centrum van Asti (Piémont) van een flessenfabriek en modernisering van de 
installaties ter beperking van het energieverbruik en van de uitstoot van vervuilende gassen — 
Aziende Vetrarie Italiane Ricciardi S.p.A. via IMI 
ITL 15,0 miljard 9^8 

Nieuwe flessenfabriek in Pescia (Toscane) — Industria Vetraria Italiana Muccloli S.p.A. via 
INTERBANCA 
ITL 20,0 miljard 13^3 

Produktie van loodarme en loodvrije benzine in een raffinaderij In Augusta (Sicillë) — ESSO 
Italiana S.p.A. via de Banco di Sicilia 
ITL 24,0 miljard 157 

Omschakellng van twee raffinaderijen in Tarente (Apulië) en Milazzo (Sicilie) voor de produktie 
van loodvrije benzine en de reductie van de uitstoot van v ervuilende Stof fen — AGIP S.p.A. via 
ENI 
ITL 45.0 miljard 29,4 

Modernisering en introducîie van nieuwe technologieën in polypropyleenfabrieken in Brindisi  
(Apulië) en Terni (Umbrië) — HIMONT Italiana S.p.A. via IMI 
ITL 12,0 miljard 73 

Werkzaamheden en voorzieningen voor de modernisering van een chemieconcern in Rosignano 
ter besparing van het energieverbruik, verbetering van de werkomstandigheden en grotere be-
scherming van het milieu (Toscane) — SOLVAY et Ole S.A. via INTERBANCA  
ITL 10,0 miljard 8,5 

Farmaceutisch onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Nerviano (Lombardije) — Farmitalla 
Carlo Erba Srl via IMI 
ITL 40,0 miljard 26,1 

Uitbreiding van een fabriek voor farmaceutische Produkten in Ascoli Piceno (Marken) — Farmi· 
talla Carlo Erba Srl via IM I 
ITL 20,0 miljard 

Uitbreiding van een farmaceutisch onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Bresso en daarblj 
behorende installaties in Cormano (Lombardije) — Groupe Zambon S.p.A. en dochteronderne-
ming Slmes S.p.A. via IMI 
ITL 15,0 miljard 9,8 

Virologisch onderzoekscentrum in Pomezia (Latium) — Istituto Ricerche di Biologia Moleco
lare S.p.A. via IMI 
ITL 6,0 miljard 3,9 

Uitbreiding van de voorzieningen voor de produktie, het onderzoek en de ontwikkeling van far
maceutische Produkten In Pomezia (Latium) — Slgma-Tau S.p.A. via ISVEIMER 
ITL 50,0 miljard 32,7 

Modernisering en uitbreiding van een fabriek voor huis houdelijke sch oonmaakmiddeien in Poz-
zilli (Molise) — Lever Södel S.p.A. via de Banco di Napoli 
ITL 13,0 miljard 8,5 

Modernisering van fabrieken voor geautomatiseerde produktiesystemen in Turìjn — COMAU 
S.p.A. vìa de BNL 
ITL 25,0 miljard 16,6 
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Introductie van geautomatiseerde Systemen voor de fabrikatie van dieselmotor en in Reggio  
Emilia — Lombardini Fabbrica Itaiiana Motori S.p.A. via IMI 
ITL 27,0 miljard 18,0 

Modernisering van een fabriek voor lichte gebruikswagens van Fiat en PSA in Val dl Sangro 
(Abruzzen) — BEVEL S.p.A. via CREDIOP 
ITL 20,0 miljard 13,1 

Uitbreiding en herstructurering van een automobielfabriek In Cassino (Latlum) — Fiat Auto 
S.p.A. 
via IMI 
ITL 175,0 miljard 114.9 
via Ban co di Sicilia 
ITL 75,0 miljard 49.3 

Introductie van geavanceerde technologieen voor het ontwerpen en produceren van onderdeien 
van bedrijfswagens in drie fabrieken in Turijn, Brescia en Milaan 
— IVECO FIAT S.p.A. via BNL 
ITL 15,0 miljard 10.0 
— IVECO FIAT S.p.A. via IM I 
ITL 35,0 miljard 23.2 

Fabriek voor onderd eien van remsystemen voor auto's In Modugno (Apullë) — Bendlx Altecna 
S.p.A. via MEDIOBANCA 
ITL 20,0 miljard 13.1 

Produktiegereed maken en fabricage van het Frans-ltallaanse verkeersvliegtuig voor korte 
afstanden ATR 72 in de fabrieken van Pomigliano d'Arco en Capodichino (Campanië) —  
AERITALIA S.p.A. via IRI 
ITL 20,0 miljard 13.1 

Versterking van een fabriek voor geautomatiseerde controlesystemen — Società di Elettronica 
per TAutomazIone S.p.A. via IM I 
ITL 25,0 miljard 16.3 

Modernisering en versterking van een fabriek voo r (middel)grote kleurenbeeldbuizen in Anagni 
(Latium) — VIdeocolor S.p.A. via IMI 
ITL 120,0 miljard 78,4 

Herstructurering, door de introductie van geavanceerde produktie- en bedrijfsvoeringstechnolo-
gieën, van een fabriek voor was- en droogmachines in Pordenone (Friaul-Veneto-Juliena) —  
Industrie ZanussI S.p.A. 
via BNL 
ITL 15,0 miljard 10,0 
via MEDIOBANCA 
ITL 15,0 miljard 10,0 

Modernisering en versterking van de produktielijnen voo r deegwaren; investeri ngen t.b.v. on-
derzoek, ontwikkeling en automatisering in drie fabrieken in de pro vinole Parma — Barilla G. et 
R. F.lli S.p.A., Balilla Alimentare Srl, Barilla Alimentare e Dociarla Srl, Barilla Dolciaria Srl via 
IMI 
ITL 50,0 miljard 33.2 

Modernisering van een consumptie-ijsfabriek in Caivano (Camp anie) en modernisering van een 
fabriek voor diepvrie s voedingsm iddeien in Cisterna di Latina (Latlum ) — Società Alimentare 
Generale Italiana S.p.A. 
via ISVEIMER 
ITL 40,0 miljard 26,1 
via BNL 
ITL 15,0 miljard 9.8 

Fabriek voor papiβφroduktβn en cellulosewatten in Alanno (Abruzzen ) — Cartière Scott Sud 
S.p.A. via IMI 
ITL 35,0 miljard 22.9 
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Bouw van twee model-hotels voor de opieiding van horecapersoneel in Gargano en Salento — 
Regio Apullë, Itallaanse Staat 
ITL 38,2 miljard 25,0 

Restauratie van het Hertogelijk Paleis van Genua — Regio Ligurie, itaiiaanse Staat 
ITL 14,0 miljard 9.3 

Modernisering en uitbreiding van de vo orzieningen van een kankeronderzoeks- en -therapiecen-
trum in Milaa n — itaiiaanse Staat, ministerie van Openbare Werken 
ITL 14,0 miljard 9,3 

interreglonaal veterin air analyse- en onderzoekslaboratorium in Padua (Veneto) — Itaiiaanse 
Staat, ministerie van Openbare Werken 
iTL 10,0 miljard 6,6 

Globale kredieten (f 034,6) 

Financiering van het midden- en kleinbedrìjf in de Industrie en de dienstverlening 
• In Midden- en Noord-ltalië 
— BNL 
ITL 55,0 miljard 36,2 
— VENEFONDiARIO 
ITL 20,0 miljard 13,1 
— Mediocredito Centrale voor de regionale Mediocrediti 
iTL 78,1 miljard 51 7 
— IMI 
ITL 80,0 miljard 53,3 
— EFIBANCA 
ITL 25,0 miljard 16,7 
— INTERBANCA 
iTL 30,0 miljard 20,0 
— Mediocredito Lombardo 
ITL 30,0 miljard 20,0 
— CENTROBANCO 
ITL 15,0 miljard 10,0 
— Istituto Federale di Credito Agrario per ii Piemonte, la Liguria e la Valle d 'Aosta 
(agro-industrie) 
ITL 15,0 miljard 9,8 
— Istituto Regionale Agrario Emilia-Romagna (agro-industrie) 
ITL 20,0 miljard 13,3 
— Istituto Bancario San Paolo di Torino (agro-Industrie) 
ITL 35,0 miljard 23,1 

e in de Mezzogiorno 
— IRFIS 
ITL 30,0 miljard 19 8 
— ISVEIMER 
ITL 130,0 miljard 85,5 
~ Banco di Napoli 
ITL 40,0 miljard 26,1 
— Mediocredito Centrale voor de Regionale Mediocrediti 
ITL 46,0 miljard 30,2 
— CREDIOP 
ITL 10,0 miljard 6 5 
— CIS 
ITL 50,0 miijard 32 9 
_ BNL 
ITL 30,0 miljard 20,0 
— IMI 
ITL 50,0 miljard 33,4 
— Sezione di Credito Fondiario del Monte del Paschi di Slena (toerisme en hotelwezen) 
ITL 10,0 miljard 6,5 
— Istituto Bancario San Paolo di Torino (to erisme en hotelwezen) 
ITL 15,0 miljard 9,8 
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Financiering van bescheiden omvang die aan e en of meer van de volgende doelstellingen be-
antwoorden: besparing energieverbruik, milieubescherming, ontwikkeling van het midden- en  
kleinbedrijf in de industrie en de dienstverlening, communautaire infrastructuur, geavanceerde 
technologieën 
• in Noord- en Midden-ltalië 
— Centrobanca 
ITL 10,0 miljard 6,5 
— EFIBANCA 
ITL 15,0 miljard 10,0 
— VENEFONDIARIO 
ITL 8,0 miljard 5,2 
— Cassa di Resparmio delle Province Lombarde 
ITL 8,5 miljard 5,5 
— Istituto Bancario San Paolo dl Torino 
ITL 62,8 miljard 41,5 
— Mediocredito Centrale voor de Regionale Mediocrediti 
ITL 183,7 miljard 122,2 
— BNL 
ITL 68,3 miljard 45,1 
— INTERBANCA 
ITL 35.0 miljard 23.1 
— Mediocredito Lombardo 
ITL 50,0 miljard 32,9 
— IMI 
ITL 90,0 miljard 59,4 
— CREDIOP 
ITL 20,0 miljard 13,3 

• in de Mezzogiorno 
— INTERBANCA 
ITL 20,0 miljard 13,1 
— Istituto Bancario San Paolo dl Torino 
ITL 20,0 miljard 13,3 
— EFIBANCA 
ITL 14,0 miljard 9.4 
— BNL 
ITL 12,0 miljard 8,0 

Financiering in Midden- en Noord-ltalië van kleine en middelgrote industriels projecten (intro-
ductie geavanceerde technologieën) 
— IMI 
ITL 102,5 miljard 67,7 
— BNL 
ITL 31,5 miljard 20,7 

NEDERLAND (740,3 miljoen guldens) 317,1 

Afzonderlijke kredieîen (228,3) 

Aanschaf van 8 Boeings 747-400 t.b.v. intern ationale verbindingen — Konlnklljke Luchtvaart 
Maatschappi) N.V. 
NLG 248,8 miijoen 106,4 

Aanschaf van een Boeing 747-200 en twee Boeings 767-300 voor intracommunautaire en inter
nationale charterviuchten — Martinair Holland N.V. 
NLG 154,1 miljoen 66,1 

Bouw van een fabriek voor de produktie van technische plastics van zeer hoge kwaliteit in 
Geleen (Limburg) — DSM Kunststoffen b.v. 
NLG 110,0 miljoen 47,2 

Bouw van een fabriek voor de produktie van superstarke synthetische vezels te Heerlen en een 
fabriek voor de produktie van polymeren In Geleen — High Performance Fibers b.v. 
NLG 20,0 miljoen 8.6 
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Globale kredieten 

Financiering van h et midden- en kleinbedrljf in de industrie en de dienstverlening 
— Nationale Investeringsbank N.V. 
NLG 100,0 miljoen 
— Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. 
NLG 50,0 miljoen 
— Algemene Bank Nederland N.V. 
NLG 57,4 miljoen 

PORTUGAL (130 596,5 miljoen escudo's) 

Afzonderlijke kredieten 

Kolengestookte elektriciteitscentrale in Sines — Eiectricfdade de Portugal, EP 
RTE 3 420,0 miljoen 

miljoen Ecu 

(88.8) 

42,6 

21,3 

25,0 

755,7 

(575.1) 

Waterkrachtcentrale van A lto Lindoso (Noorden) — Electricidade de Portugal, EP 
RTE 21 888,0 miljoen 

19,9 

Rehabilitatie en versterking van de waterkrachtcentrale te Rracana (Lissabon en vallei van de 
Taag) — Electricidade de Portugal, EP 
RTE 6 000,0 miljoen 35,0 

127,6 

Verbetering van het elektriciteitstransport- en -distributienet — Electricidade de Portugal, EP 
RTE 11 457.0 miljoen 66,8 

Versterking en renovaîle van het spoorwegneî: de grote lljne n Lissabon-Porto en In de richting 
van Spanje via Vilar Formoso, alsmede de stadsiijnen van Sintra (Lissabon) en Pçvoa de Varzim 
(Porto): vernieuwing van het rollend materieel — Portugese Staat — Caminhos de Ferro  
Portugeses, EP 
RTE 6 000,0 miljoen 34,3 

Aanteg van baanvakken van de snelwegen 
— A1 (45 km) tussen Aveiras de Cima en Torres Novas (tussen Lissabon en Coimbra) 
— A5 (17 km) tussen Lissabon en Cascais 
— BRISA, Auto-Estradas de Portugal, Sari 
RTE 9 000,0 miljoen 52,5 

Aanieg van gedeeltes van autosnelwegen rond Porto: 
— A3: Porto — Mala (8,5 km) en Mala — Fama- llcao-Cruz (27 km) 
— A4: âguas Santas ~ Campo (12 km) — BRISA, Auto-Estradas de Portugal, Sari, via d e 
Portugese Staat 
PTE 5 504,0 miljoen 31.8 

Voorzieningen ter verbetering van het nationale wegennet — Portugese Staat, Junta Autò 
noma de Estradas 
PTE 1 940,0 miljoen 11,1 

Aanschaf van drie ATP vliegtu igen ter versterking van de verbindIngen tussen de ellanden der 
Azoren; verbetering van de luchthaveninstallaties — Serviço Açoreano de Transportes Aéreos, 
EP 
PTE 3 350,0 miljoen 19,3 

Weginfrastructuur en toeristische voorzieningen: verienging van de landin gsbaan en uitbreiding 
van de luchthaven van het eiland Flores; kleine haveninfrastructuurprojekten — Autonome 
Regio der Azoren 
PTE 6 000,0 miljoen 34.4 
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Versterking van het telefoonnet 
— Telefones de Lisboa e Porto, EP 
PTE 3 000,0 mìljoen 
— Correios e TeIecommunlca°oes de Portugal, EP 
PTE 2 750,0 PTE 

miljoen Ecu 

17,7 

16,0 

Fabriek voor halfdichte houtvezelplaten in Mangualde; verpiaatsing, modernisering en uitbrel· 
ding van de produktie van geimpregneerd papier en houtvezelpiaten in Oliveira do Hospital 
(centrum) 
— Socledade de Madeiras Industrlalizades e Transformadas S.A. (SOMIT) 
PTE 1 000,0 miijoen 5.8 
— Sociedade de Inlciativa e Aproveltamentos Florestais S.A. (SIAF) 
PTE 4 000,0 miljoen 23,1 

Uitbrelding van een kurkpla ten- en -tegelfabrie k — industria de Pavimentos e Decoraçao 8.A. 
PTE 1 000,0 miljoen 5,7 

Modernisering van drie brouwerijen en een fabriek voor niet-alco hoiische dranken — Unlao 
Cervejelra S.A. 
PTE 1 500,0 miijoen 8,7 

Vergroting van de produktiecapaciteit van ongestre ken bianco papie r in een fabriek In Setubal 
(Lissabon en vaiiei van de Taag) — Papéis Inapa SA. 
PTE 4 000,0 miljoen 23,3 

Produktie van ongestreken papier In Figueira da Foz (Centrum), Eucalyptu s-beplantingspro-
gramma — Socledade Portuguesa de Celulose S.A. (SOPORCEL) 
PTE 5 281,0 miljoen 30,0 

Bouw van 23 weghotels — Portis-Hotéis Portugueses S.A. 
PTE 2100,0 miljoen 12,0 

Globale kredieten (180.6) 

Financiering van het midden- en kleinbedrijf in de industrie en de diensîensector (voornameiijk 
via leasing) 
— Sociedade Financeira de Locaçao S.A. 
PTE 1 000,0 miljoen 5,8 
— Lusoleasing — Socledade de Locaçao Financeira Moblllàrla S.A. 
PTE 2 000,0 miljoen 11,7 
— Caixa Gérai de Depósitos 
PTE 5 151,0 miijoen 30,0 
— Banco Português de Investimento 
PTE 5 600,0 miijoen 32,3 
— Euroleaslng — Socledade Portuguesa de Locaçao 
PTE 1 000,0 miljoen 5,8 
— Banco de Fomento Naclonal 
PTE 5116,5 miljoen 29,3 
— Banco Português do Atlàntico, EP 
PTE 1 500,0 miijoen 8,6 
— Banco Tot ta & Açores, S.A. 
PTE 1 500,0 miljoen 8,6 
— Portugese Staat 
PTE 7 000,0 miijoen 40,0 
— Banco Esplrlto Santo e Comerclal de Lisboa 
PTE 1 500,0 miijoen 8,6 

VERENIGO KONINKRUK (1 084,4 miljoen ponden sterling) 1 622,8 

Afzonderlijke kredieten (1494,0) 

Koiengestookte gecomblneerde wärmte- en elektriclteitscentrale In Siough (ZO) — Slough Tra
ding Estate Limited 
GBP 15,0 miljoen 22,0 
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miljoen Ecu 

Exploitatie van het aardgasveld van Noord-Ravenspurn, ter hoogte van de kust van Humberside 
— Renown Energy Ltd via Renown Petroleum Ltd 
GBP 15,0 miljoen 23,1 
I Enterprise 01! pic via Enterprise Petroleum Ltd 
GBR 80,0 miljoen 117,1 

Exploitatie van de oliebron van Wytch Farm (ZW), bij Bournemouth — Kelt Wytch Farm Fi
nance pic via Kelt Energy pic 
GBP 33,6 miljoen 49,4 

Tunnel onder het Kanaal — Eurotunnel Finance Limited 
GBP 75,0 miljoen 115,4 

Uitbreiding van de terminal Trinity t.b.v. containerschepen in de haven van Felixstow e (East 
Anglia) — Felixstowe Dock and Railway Company 
GBP 25,0 miljoen 36,7 

Tweede passagiersterminal op de internationale luchthaven van Londen-Stansted — BAA pic 
GBP 100,0 miljoen 153,6 

Opvang en zuivehng van afvalwater en onderzees afv oerkanaal in de graafschappen Avon, Dor
set en Somerset; verbetering van de drinkwatervoorziening — Wessex Water Services Limited 
GBP 38,0 miljoen 55,8 

Verbetering van de drinkwatervoorziening en waterzuivehngen in Wessex — Wessex Water 
Services Limited 
GBP 25,0 miljoen 36,7 

Verbetering van de drinkwatervoorziening, opvang en zuive ring van afvalwater In het oosten en 
het westen van de Midlands — Severn Trent Water Limited 
GBP 100,0 miljoen 146,9 

Waterleidingen, drainages en afvalwaterzuiveringen in Humberside, East-Anglia, East-Midlands 
en zuid-oost Engeland — Anglian Water Services Limited 
GBP 15,0 miljoen 22,0 

Verbetering van de drinkwatervoorziening en waterzuiveringen in het stroomgebled van de  
Theems — Thames Water Utilities Limited 
GBP 75,0 miljoen 110,2 

Waterleidingen, drainages en afvalwaterzuiveringen in de zones van York, Bradford en Sheffield 
— Yorkshire Water Services Limited 
GBP 41,0 miljoen 60,2 

Bouw van een gem eentelijke installatie in Ha stings voor de recycling van afvalstoffen tot brand-
stofkorreis — East Sussex Enterprises Limited 
GBP 0,5 miljoen 0,8 

Tentoonstellingsruimte en congrescentrum, oude dokkenwijk van Cardiff — Brent Walker pic 
GBP 12,0 miljoen 18,4 

Rehabilitatie van het industriegebled van White Cross, dichtblj het centrum van Lancaster — 
Lancashire Enterprises Limited 
GBP 5,0 miljoen 7,3 

Opslagruimte voor staalpro dukten (halffa brikaten en eindprodukten) — Hall and Pickles Limi
ted 
GBP 5,7 miljoen 8,8 

Houten-meubelfabriek in Cramllngton, bi] Newcastle — Stag Furniture Holdings pic 
GBP 1.9 miljoen 2,9 
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Grenen-meubeifabriek in Mid-Glamorgan (Wales) — ISE England Ltd  
GBP 0,8 miljoen 

mlijoen Ecu  

1,1 

Beddenfabriek in Oldham (NW) — Slumberiand Holdings L td 
GBP 3,5 miljoen 5,1 

Uitbreiding en mode rnisering van de Installaties in een fab riek voor "floating" glas in St. Helens 
Greengate (Merseyside) — Pllkington Glass Ltd 
GBP 40,0 miijoen 58.8 

Uitbreiding van de capaciteit van een fabriek voor auto-onderd elen in Shrewsbur y (West-Mid
lands) — Stadco Ltd 
GBP 3,0 miljoen 4,3 

Ontwerp en bouw van de vieugels van de Airbus A-320 in diverse bedrijven In Engeland — 
British Aerospace pic 
GBP 100,0 miljoen 154,2 

Modernisering van de produktie van artikelen op basis van zetmeel , glucose en maisextracten 
in Trafford Park — Cerestar UK Ltd. via Lloyds Leasing 
GBP 5,5 miljoen 8,1 

Chocoladefabriek in Manchester: uitbreid ing van twee "snack"-fabrieken in Ashby bij Notting
ham en in Grimsby (South-Hum berside) — United Biscuits (holdings) pic 
GBP 10,0 miljoen 14,7 

Fabriek voor nie t-alcohollsche dranken in Wak efield (Yorkshire) ; mod ernisering van zes banket-
bakkersbedrijven — Cadbury Schweppes pic 
GBP 50,0 miijoen 73,4 

Uitbreiding van een geïntegreerde fabriek voor kran tepapier in Shotton (Wa les) — Shotton Pa
per Company pic 
GBP 20,0 miijoen 29,4 

Bouw van een fabriek v oor licht kunstdrukpapier in Irvine (Schotland) — Caledonian Paper pic 
via Lloyds International Leasing Ltd 
GBP 50,0 miljoen 76,8 

Installane van een poly merisatielijn In een poly styreenfabriek in Carrl ngton-Manchester (NW) — 
Huntsman Chemical Company L td 
GBP 2,0 miijoen 3,1 

Fabriek voor biomedische artikelen (microporeuze membranen, diverse filters) dichtbij Newquay 
(ZW) — Pall Europe Corporate Services Ltd 
GBP 6,5 miijoen 9,6 

Hotel In Solih ull (West-Midlan ds) — Fownes Hote ls pic 
GBP 5,0 miijoen 7,7 

Hotels in Brighouse (Yorkshir e en Humberside) en in Manchester (NW) — Trusthouse For te 
(UK) Ltd 
GBP 3,8 miijoen 5.8 

Uitbreiding van een hotel in Down-Newcastle (Noord-lerl and) — Burrendale Hotel Ltd 
GBP 1.0 miijoen 1,5 

Bouw van een honderdtal "lodges" (kleine motels) en rust- en restauratieplaatsen längs de  
Britse (autosnel) wegen — Trusthouse Forte (UK) Ltd 
GBP 7.0 miijoen 10,8 

Hotelcomplex bij Newcastle — Slaley Hail Golf and Country Club Ltd 
GBP 3,0 miijoen 4.6 
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miljoen Ecu 

Regionaal opslag- en expeditiecentrum voor voedingsmiddelen bij Glasgow — Argyll Group pic 
GBP 25,0 miljoen 

Nieuw informatlcacentrum in Manchester (NW) •— National Computing Centre Ltd  
GBP 0,7 miljoen 

Globale kredieten 

Financiering van investeringsprojecten van bescheiden omvang die aan een van de volgende 
doelstellingen beantwoorden: energlebesparing, ontwikkeling van het Industriële midden- en 
kleinbedrijf, geavanceerde technologleën 
— Barclays Bank pic 
GBP 70,0 miljoen 
— 31 Group pic 
GBP 15,0 miljoen 

ELDERS C) 

Aanschaf, lancering en exploitatie van een nieuwe generatie telecommunicatiesatellieten voor 
numerleke transmissies met groot vermögen tussen de Europese landen — EUTELSAT, Euro- 
pese Organisatie voor Telecommunlcatle per Satelllet 

Onderzeese telecommunicaîiekabel ter verblndlng van Europa, via Groot-Brittannië, met de Ver-
enigde Staten en het Caribisch gebied — Cable and Wireless pic 

36,7 

1,1 

(128,8) 

105,7 

23,1 

165,5 

75,0 

90,5 

B. Kredietverlening uit het NCI in 1989 
Kredieten uit middelen van het nieuwe communautaire leningsinstrument, gezamenlijk ondertekend door de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen en de Bank, beilepen in îotaal 78,3 miljoen. De kredieten wor 
den door de Bank In opdracht en naam en voor rekening en risico van de Europese Economische 
Gemeenschap versîrekt; zij vailen buiten de normale boekhouding, maar verschljnen In de Speciale Beetle. 

Deze kredieten dienen ter financiering van investeringen In het midden- en kleinbedrijf. Eén project beant-
woordt aan de communautaire doelstellingen op het gebied van de energievoorziening (*) 

Globale kredieten 

ITALIE 
(ITL 70,0 mlljard) 

— EFIBANCA 
ilL 10,0 miljard 
— Mediocredito Lombardo 
ilL 20,0 miljard 
— IMI 
ITL 30,0 m iljard 
— Banco dl Sicilia 
ITL 10,0 miljard 

miljoen Ecu 

45,7 

6,5 

13,1 

19,6 

6,5 

GROOT-BRITTANNIE 
(GBP 20,0 mil joen) 29,4 

— Barclays Bank pic 
GBP 20,0 miljoen 

Afzonderlljk krediet (*) 

NEDERLAND 
(NLG 7,5 miljoen) 

29.4 

3,2 

Vier Windmo lenparken in de provinole Zeeiand  
— Triodos Windparken Nederiand C.V. 
NLG 7.5 miljoen 3,2 

(^) O peraties wier financiering geliikgesteid is aan de kredietverlening voor projecten binnen de Gemeensch^ 
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Kredietverlening buiten de G meenschap 
Α. Financiering voor eigen rekening in 1989 
In 1989 is voor 485.9 miljoen aan kredieten voor eigen rekening verstrekt voor projecten buiten de Gemeen-
schap. Hiervan was 330,8 miljoen bestemd voor de Middellandse-Zeelanden en 155,1 miljoen voor de landen in 
Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.- landen), alsmede de Landen en Gebieden Overzee  
(L.G.O.). Deze kredieten vallen geheel in de normale boekhouding van de Bank. 

Bij aile kredieten, behalve die in Joegoslavië, Algerije, Marokko en Israël, zljn rentesubsidies toegekend uit 
communautaire begrotingsmiddelen. 

Middellandse-Zeelanden 
miljoen Ecu JOEGOSLAVIE 

ALQERUE 

Irrigatle van 20 000 ha In het westelijk gedeelte 
van de vlakte van Mitidja 

Democratische Volksrepubllek van Aigartje via 
de Algerljnse Ontwikkelingsbank 50,0 

Uitbreiding en verbeter ing van het rìolerìngsstelsel  
in Algiers en directe omgevin g 

Democratische Volksrepubllek van Algeiije via 
de Algerljnse Ontwikkelingsbank 23,0 

Renovatie en modernisering van de Transjcego-
slavische hoofdsp oorlijn 

Spoorwegmaatschappljen In de sociallstlsche 
republleken Slovenlà, Kroatlà, Servià, Macedonlà 
en de autonome provincia Vojvodina 58,0 

ISRAEL 

Globaal kredlet aan de Industrial Development 
Bank of Israel voor de financiering van Industriële  
initiatieven van beschei den omvang 23,0 

MAROKKO 

Uitbreiding van het stroomnet buiten de Steden 

Koninkrijk Marokko 30,0 A.C.S.-landen — Afrika 

TUNESIE 

Globaal krediet aan de Banque Nationale de Dé 
veloppement du Tourisme ter financiering van 
projecten in het hotelwezen 17,0 

NIGERIA 

Eerste fase van het programma voor de ontwikke-
llng van de palmoliecultuur 

Federale Republlek Nigeria voor de Nigerfan  
Agricultural and Cooperative Bank 43,0 

EGYPTE ZIMBABWE 

Gasgestookte elektriclteltscentrale met een ver 
mögen van 1130 MW in Damletta (Neder-Egypte) 

Egyptian Electricity Authority 45,0 

Hoogspanningskabelnet In de agglomerane van 
Cairo 

Egyptian Electricity Authority 22,3 

Irrigatie van 21 00 0 ha in Neder-Egypte, ten Wes 
ten van de Nijldelta 

Arabische Republlek Egypte (minlsterie van 
Landbouw en Rulmtelljke Ordening) 35,0 

Bouw van een fabriek voor stalen radiaalb anden 
voor vrachtwagens en autobussen in Amereyah, 
op 35 km van Alexandrie 

Alexandria Tyre Company via de Export Develop
ment Bank of Cairo 25,0 

Herstel en versterking van het telecommunicatle-
net 

Republiek Zimbabwe voor de Posts and Tele
communications Corporation 18,0 

Bouw van een gei'ntegreerde papierfa briek In Ka-
doma 

Republiek Zimbabwe voor de Art Comoration 
Ltd 12,0 

KENIA 

Verbetering van het waterleidin gstelsel en uitbrei
ding van de capaciteit van de afvalwaterzuiverings-
installaties van Nairo bi 

Republlek Kenia voor de Nairobi City Commis
sion 17,0 

JORDANIE 

Globaal krediet aan de Cities and Villages Devel
opment Bank via het Koninkrijk Jordanlë ter fi
nanciering van economisc he Infrastructuurprojek-
ten en inkomsten genererende dienst verlening 2,5 

SWAZILAND 

Rehabilitatie van een runderabbatoir in Matsapha, 
ten zuidoosten van Mbabane 

Swaziland Meat Industries Ltd 1.0 
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Bedrijfsgebouwen (6 000 m2) op het 
industrieterrein van Matsapha 

Swaziland Industrial Development Company Ltd 1,0 

Katoen- en polyesterspinnerij in Matsapha 

Spintex Swaziland Ltd 4,0 

SEYCHELLEN 

Globaal krediet aan de Banque de Développe
ment des Seychelles voor de financiering van het 
midden- en kleinbedrijf in de vorm van lange-ter-
mijnkredieten 1,5 

A.C.S.-landen — Stille Oceaan 

FIJI-EILANDEN 

Modernisering en vergroting van de capaciteit van 
de haven van Lautoka op het eiland Viti-Levu 

Port Authority of Fidji 6,0 

Versterking en uitbreiding van het binnenlandse 
telecommunicatienet 

Republlek Fiji, minlsterle van Post en Telecom· 
municatle 7,0 

Globaal krediet aan de Fiji Development Bank 
voor de financiering van het midden- en kleinbe
drijf in de sectoren industrie, agro-industrie, visse-
ri] en toerisme 6.0 

16,0 

A.C.S.-landen — Caribisch gabled 

JAMAICA 

Uitbreiding van de voorzieningen voor de Contai 
nerterminal van Kingston 

Port Authority of Jamaica 

TRINIDAD EN TOBAGO 

Globaal krediet aan de Trinidad and Tobago De
velopment Finance Company voor de financie
ring van het midden- en k leinbedrijf in de secto
ren industrie, agro-industrie en toerisme 12,0 

TONGA 

Globaal krediet aan de Tonga Development Bank 
voor de financiering van het midden- en kleinbe
drijf In de sectoren industrie, agro-industrie, toe
risme en vervoer 

LG.O. 

BRITSE MAAGDENEILANDEN 

Bestuur Britse Maagdeneiianden voor de Port 
Authority 

2,0 

Verbetering van de haveninstallaties op de eilen
den Virgin Gorda en Tortola t.b.v. cruise- en  
vrachtschepen 

3.0 

BARBADOS 

Globaal krediet aan de Regering van Barbados 
voor de Barbados Development Bank ter finan 
ciering van het midden- en kleinbedrijf in de in 
dustrie. de agro-industrie het toerisme en de vis- 
serij 3,0 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Globaal krediet aan de Ontwikkelingsbank van de 
Nederlandse Antillen N.V. voor de financiering  
van het midden- en kleinbedrijf in de sectoren In
dustrie. agro-industrie en toerisme 2.6 

B. Financiering uit begrotingsmiddeien in 1989 
In 1989 is voor een bedrag van 126 miljoen aan nieuwe flnancieringsovereenkomsten ondertekend, betrekking 
hebbend op transacties ult begrotingsmiddeien van de Gemeenschap of van de Lid-Staten, waarvan 12 miljoen 
in de landen rond de Middellandse Zee, en 114 miljoen in de A.C.S.-landen en de L.G.O. Deze kredieten zijn 
door de Bank in opdracht en naam en voor rekening en risico van de Europese Economische Gemeenschap 
toegekend; zij vallen buiten de normale boekhouding, maar verschijnen in de Speciale Sectie. 

Middellandse-Zeelanden 
MAROKKO 

Globaal k rediet ter financiering van d eelnemingen 
in bedrijven 

Koninkrijk Marokko 

EGYPTE 

9,0 

Bouw van een fabriek voor stalen radiaaibanden 
voor vrachtwagens en autobussen in Amereyah, 
35 km ten zuid-westen van Alexandrià 

Voorwaardeiijke lening voor een deelneming in 
Alexandria Tyre Company via de Export Develop
ment Bank of Egypt 3,0 

miljoen Ecu 

A.C.S.-landen 
GHANA 

Afrika 

Rehabilitatie van goudmijnen in het westen van 
het land 

Voorwaardeiijke lening aan de Republiek Ghana 
voor de State Gold Mining Corporation 13,0 

RWANDA 

Versterking van het nationale en internationale te
lecommunicatienet 

Voorwaardeiijke lening aan de Republiek Rwanda 8.0 
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Globaal krediet ter financiering van het midden- en  
klein- bedrijf in de industrie, de agro-industrie, 
mijnbouw en îoerisme in de vorm van deelnemin-
gen en haalbaarheidsstudies 

Voorwaardelijke lening aa n de Banque Rwandaise  
de Développement 

GUINEE 

Verbetering van de drinkwatervoorziening in de  
agglomeratie van Conakry 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek Guinee  
4,0 voor de Société Nationale des Eaux de Guinée 6,0 

CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK 

Rehabilitatie, versterking en uitbreiding van het 
stroomnet van Bangui 

Voorwaardelijke lening aan de Gentraal-Afri-
kaanse Republiek voor de Société d'Energie  
Centrafricaine 10,0 

TSJAAD 

Rehabilitatie van de waterdistributie-installaties in 
de agglomeratie van N'Djamena 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek Tsjaad 
voor de Société Tchadienne d'Eau et d'Electri 
cité 6,0 

TOGO 

Verbetering van de telefoonnetten van Lom en  
Kara 

Voorwaardelijke lening aan de Togolese Repu
bliek voor het Post- en Telecommunicatlebedrijf 
van Togo 

TANZANIA 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek van Tan 
zania voor: 

9,3 

Katoendorsfabriek in Buohosa, aan het Victoria
meer 

8,0 

GUINEE-BISSAU 

Vergroting van de capaciteit van de industriële vls-
serij 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek Guinée- 
Bissau 3,5 

LESOTHO 

Constructie van bedrijfsgebouwen (16 000 m*} in 
Maputsoe 

Voorwaardelijke lening aan de Lesotho National 
Development Corporation 3,0 

Nyanza Cooperative Union Ltd 

Tanzania Investment Bank 

BENIN 

SOMALIE 

Verbetering van het teiefoonnet van Cotonou en  
van de internationale verbindingen 

Voorwaardelijke lening aan de Volksrepubliek Be
nin voor het Post- en Telecommunicatlebedrijf 
van Benin 7,0 

Rehabilitatie van een bedrijf bij Mogadishu voor de 
produktie van o ngeraffineerde sesamolie 

Voorwaardelijke lening aan de Joint Venture Com
pany via de Democratische Republiek Somalie 0,1 

Voorwaardelijke lening aan de Société Internatio
nale de Plantations et de Financements — Euro- 
pese partner 0,3 

Voorwaardelijke lening aan Somagrind L td 2,0 

BURUNDI 

Uitbreiding en modernisering van vier theefabrie-
ken 

Voorwaardelijke lening aan de Republiek van Bu
rundi voor l'Office du Thé du Burundi 2,5 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en 
klein- bedrijf in de industrie, agro-Industrie, visse-
rij, mijnbouw, toerisme en vervoer in de vorm van 
deelnemingen en haalbaarheidsstudies 

Voorwaardelijke lening aan de Banque Nat ionale 
de Développement Economique 4,0 

SEYCHELLEN 

Globaal krediet voor de financiering van het mid 
den- en kleinbedrijf in de vorm van deelnemingen 
en haalbaarheidsstudies 

Voorwaardelijke lening aan de Banque de Déve
loppement des Seychelles 1,5 

SWAZILAND 

Rehabilitatie van een runderabbatoir in Matsapha, 
ten zuid- oosten van Mbabane 

BURKINA FASO 

Modernisering en versterking van een fabriek voor 
katoenzaadolie en derivaten daarvan 

Voorwaardelijke lening aan de Swaziland indus-
trial Company Ltd die dit krediet zal toekennen 
aan de Swaziland Meat Industries 1.0 

Voorwaardelijke lening aan de Staat Burkina Faso 
voor de Société des Huiles et Savons 

Studie van een project voor een stroomverbinding 
van Bobo-Dioulasso naar Banfora 

6.0 DJIBOUTI 

Globaal krediet ter financiering van haalbaarheids
studies 

Voorwaardelijke lening aan de Société Nationale 
d'Electricité 0.3 

Voorwaardelijke lening aan de Caisse de Dévelop
pement d e Djibouti 0,2 
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KENIA 

Haalbaarheidsstudie naar de reorganisatie van de 
Kenya Meat Commission 

Voorwaardelijke iening aan de Republiek Kenia 0.2 

BARBADOS 

Globaal krediet ter financiering van deelnemingen 
In het kapitaal van het midden- en kleinbedrijf 

Voorwaardelijke lening aan de Barbados Develop
ment Bank 1.0 

GRENADINEN 

A.C.S.-ianden — Caribisch Gebied 

GUYANA 

Globaal krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf in de sectoren Industrie, agro-indus
trie, bosbouw en visserij 

Voorwaardelijke lening aan d e Guyana Co-opera-
tlve Agricultural and industrial Development 
Bank 4.0 

Globaai krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf in de industrie, de agro-industrie en 
het toerisme en deelnemingen 

Voorwaardelijke lening aan de Grenada Develop
ment Bank 1.0 

A.C.S.-ianden — Stille Oceaan 

TONGA 

SURINAME 

Globaai krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf in de industrie, de agro-industrie en 
het toerisme 

Voorwaardelijke lening aan de Nationale Ontwlk-
kelingsbank N.V. 3,0 

TRINIDAD EN TOBAGO 

Globaai krediet ter financiering van deelnemingen 
in het midden- en kleinbedrijf in de sectoren In
dustrie, agroindustrie en toerisme 

Voorwaardelijke lening aan de Trinidad and 
Tobago Development Finance Company (TTDFC) 2,5 

Directe deelneming in het kapitaal van de TTDFC 0,4 

Voorwaardelijke lening aan het Koninkrijk Tonga 
ter vergrotin g van haar deelneming in het kapitaal 
van de Tonga Development Bank 

LG.O. 

NIEUW-CALEDONIE 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van de 
Britse Maagdenellanden 

0.3 

Globaai krediet ter financiering van het midden- en 
kleinbedrijf in de vorm van deelnemingen en haal-
baarheidsstudies 

Voorwaardelijke lening aan de Banque Calédo
nienne d'Investissement 3,0 

BRITSE MAAGDENEILANDEN 

Deelneming ter verhoging van het kapitaal van de 
Development Bank of the Virgin Islands 

1.0 

ANTIGUA EN BARBADOS 

Radarinstallatie ter verhoging van de veiligheid van 
het luchtverkeer op de Antillen 

Voorwaardelijke lening aan de Regering van Anti
gua en Barbados 1.5 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

Globaai krediet ter financiering van deelnemingen 

Voorwaardelijke lening aan de Ontwikkeiingsbank 
van de Nederiandse Antillen N.V. 0,4 
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label A; Kredletveriening (afgesioten financieringsovereenkomsten) van 1 959 tot 1989 
(Mil), ecu's) 

Binnen de Gemeenschap Buiten de Gemeenschap 

Kredieten 
Voor eigen onder mandaat Voor eigen Uìt begrotings-

Jaren Totaat rekening en garanties Nieuw instrument rekening middelen 

1959-1972 2 836,7 2 340,1 110,1 155,7 230,8 
1973-1980 14 340.6 11 739,1 132,4 474.7 1 381,5 613,0 
1981 3 531,4 2 523,8 — 539,9 377,9 89,8 
1982 4 683,5 3446.0 — 791,1 405,2 41.2 
1983 5 921,8 4145,9 97,6 1 199,6 426.0 52,7 
1984 6 885,9 5 007,0 — 1 181,8 610,7 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 11 555,9 — 78,3 485,9 126,0 

Totaal 83 008,0 68 884,7 525,0 6 323,8 5 485,1 1 789,4 

Tabe! Β; KredÌetverlening (afgesioten financieringsovereenkomsten) van 1985 tot 1989 en van 1959 tot 1989 
naar herkomst der middeien en naar land 

(Mil), ecu's) 

1985—1989 1959—1989 

Voor eigen Andere Voor eigen Andere 
Totaal rekening middeien Totaai rekening middeien 

Lid-Staten 42 004,7 39 868,0 2136,7 75 733,5 69 409,9 6 323,6 

Belgie \ ^ 263,8 263,8 —• 925,1 925,1 — 
Denemarken 1 945,8 1 754,1 191,6 3 352.3 2 818,7 533,5 
Duitsiand 2 269,2 2 269,2 — 3 477,5 3 477,5 — 
Griekeniand • • 1 299,4 1 272,8 ^,6 2 696,0 2 389,9 306,1 
Spanje 3 655,1 3 472,0 183,1 3 655,1 3 472.0 183,1 
Frankrijk 5 626,6 5 027,0 599,6 10 747,5 9 497,5 1 250,0 
lerland 956,8 881,0 75,8 3 243,4 2 819,4 424,0 
Italie 16 208,9 15 384,1 824,8 31 732,5 28 624,5 3108,0 
Luxemburg 19,8 19,8 — 45,2 45,2 — 
Nederland 765,4 762,2 3,2 870,6 867,4 3,2 
Portugal 1 896.3 1 856,4 39,8 1 896,3 1 856,4 39,8 
Verenigd Koninkrljk 6 463,6 6271,4 192,2 12 234,4 11 758,6 475,8 
Elders ^ 634,2 634,2 __ 857,7 857,7 — 
MIddellandse-Zeelanden 1444,4 1 368,7 75,7 4 471,5 3 738,0 733,5 

A.C.P.-landen en L.G.O. 1 359,2 759,5 599,7 2 803,0 1 747,3 1 055,8 

Totaal generaai 44 808,3 41 996,2 2 812,1 83 008,0 74 895,1 8112,9 
De kredietverlening in Spanje en Portugal viel tot eind 1985 en die in Griekeniand tot 1903 onder de activiteiten buiten de Gemeenschap. 

Van hat Europa van de Zea naar dat van de Twaalf 
(gemiddelde kredietverlening per jaar) 

EUR 6 
1958-1972 

175 mitjoen ecu's 

EUR 9 
1973-1980 

1544 mitjoen ecu's 

EUR 10 
1981 -1985 

5091 miijoen ecu's 

EUR 12 
1986-1989 

935Q miijoen ecu'! 

Β 

NL 

L 

EUR 6 

UK 

IRl. 

I DK m EUR9 

GR 

EUR 10 

E 

Ρ 
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Jabel C: Kredietveriening in de Gemeenschap van 1985 tot 1989 (afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit 
globale kredieten) 

naar land en economische doelstelling 
(Milj. ecu's) 

Regionale  
ontwikkeling (') 

tnfrastructuur 
van communau-

tair belang 

Milieu 
en 

leefklimaat Energie 

Versterking 
concurrentifipnRitie 

en Europese 
integratie 

Midden- en 
kleinbedrijf buiten 

ontwikkeiings-
gebieten 

Belglë 97,3 — 10,4 77,8 83,3 13,6 
Denemarken 545.4 535,7 48,3 1 152,5 8,2 146,2 
Duitsland 436.6 40,9 997,4 576,7 180,9 82,5 
Griekenland 1 243,4 80,4 342.6 447,7 — 23,3 
Spanje 2 349.4 1 291,9 427,5 304,1 284,6 297.7 
Frankrijk 2 891,7 1 084,1 166,5 455,8 316,2 700,6 
lerland 930,2 191,7 55,3 137,5 3.4 — 
ItaMë 9 747,5 1 039.2 2104,0 4 288,2 1 666,5 1 190,7 
Luxemburg — 19,8 — _ — 
Nederland 325,6 262,9 3.0 3,2 357,9 32,3 
Portugal 1 663,2 55,9 29,0 444,1 222,0 35,1 
Verenigd Koninkrijk 2 329,4 932,4 1 057,6 2 392,6 294,1 51,1 
Elders 0) — 525,5 — 108.7 — — 

Totaal 22 560,2 6 060,4 5241,6 10 388,9 3 417,1 2 573,0 

Sommige afzonderlijke kredieten beantwoorden aan twee of meerdere doefstellingen tegelijkertljd, het totaai van de verschillende rubrieken kan dan ook niet bij elkaar 
worden opgeteld. 
(') Waarvan 4143.9 miljoen voor het midden- en kfeinbedrijf in ontwikkelingsgebieden, (zie label J) 

Regionale ontwikkeling: 
22560,1 milfoen ecu's 

Energiedoelsteiilngen: 
10368.9 mliloen ecu's 

industrie:  
10134 milioen ecu's 

Communautaire  
infrastructuur 

6060,4 mlijoen ecu's 

Milieu, 
leefomstandigheden 
5241,6 miiioen ecu's 

Rationeel gebruik van 
energie 
Diversificatie van de  
import 
Ontwikkeling van eigen  
ertergiebronnen 

•
Concurrentievermogen 
van ondernemingen. 
geavanceerde technologiën  
en Europe integraiie 

S MKB buitenontwikkelings-
gebieden 

MK in ontwikkelingsgebieden 

Ο Transport per Imd 

• Luchtvervoer 

Overige 

Telecommunicafie 

Waterkwaiiteit 

LuGhtkwaliteit 

Afvalstoffen ^ 

Overige 

Stedelijk milieu, 
natuuren erfgoed 

label D: Kredietveriening In de Gemeenschap van 19 85 tot 1989 (afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit 
globale krediten) 

naar land en sec tor 
(Mitj. ecu's) 

Sector 

Totaai 
Afzonderlijke 

kredieten 
Toewlizingen uil  

globale kredieten 

Industrie 
Diensten  

Landbouw Energie Infrastructuur 

Belglë 199,1 171,4 27,7 111,0 77.8 10,4 
Denemarken 1 925,0 1 724,5 200,5 180,6 1 117,9 626,5 
Duitsland 1 840,5 1 276.7 563,8 450,6 770,6 619,3 
Griekenland 1 266,6 994,8 271,8 398,3 308,3 560.0 
Spanje 3 313,8 2 489.8 823;9 1 005,9 275,4 2 032.4 
Frankrijk 4 707,1 2 826,2 1 880,8 1 905,6 399,6 2 401.9 
lerland 960,2 935,4 24,9 76,0 227,0 657,2 
Itallë 16 544,2 11 744,0 4 800,2 6 783,9 4 081.9 5 678,3 
Luxemburg 19,8 19,8 19,8 
Nederland 700,2 633,5 66,7 427,6 3.2 269,3 
Portugal 1 706,0 1 414,4 291.6 614,2 505,8 586,1 
Verenigd Koninkrijk 6 207,7 6 074,3 133,5 1 007,4 2 364,3 2 836,1 
Elders 634,1 634,1 — — 108,7 525,4 

Totaal 40 024,4 30 939,0 9 085,4 12 961,2 10 240.5 16 822,7 
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Tabel E: Kredletverlening in de Gemeenschap in 1989 (afz onderlijke kredieten en toewijzingen uit globale 
kredieten) 

Onderverdeiing na ar sect or 
Afzonderlijke 

kredieien 

E.l.B. en 
nieuw 

Toewijzingen uit 
globale kredieten 

Nieuw 
Totaai instrument Totaai E.l.B. instrument 

Mil), ecu's % Milj. ecu's MHj. ecu' s Milj. eoj's Mil), ecu's 

Energie en infrastructuur 7 113,5 63,1 6 672,2 441,3 441,3 — 
Energie ... 1 906,4 16,9 1 818,5 87,9 87,9 
Produktie ^, 922,5 8,2 905,2 17,3 17,3 —' 
Tradiîionele thermische centrales . . . . . 313,3 2,8 312,3 1.0 1.0 — 
Waterkrachtcentraies .... ̂ . .. . 220,1 2.0 204,8 15,3 15,3 —: 
Alternatieve energiebronnen . ...... . 3.2 3.2 — , — ^— 
Warmte/krachtcentraies . . 23,0 0.2 22,0 1,0 1.0 '— 
Gas-en oliewinning . . . . . 307,7 2.7 307,7 — — •— 
Vaste brandstoffen . . . . , , · ^ •. . 55,2 0.5 55,2 — — 
Transport, opslag, opwerking . . ; 250.5 2,2 247,2 3,3 3,3 — 
Eiektriciteit . 100,8 0,9 100,8 — — -, 
Aardgas en aardoiie . " . . .r ; 113,9 1.0 110,7 3.3 3.3 
Kernbrandstoffen. . . . . = τ -i, , . 35,7 0.3 35,7 — — 
Distributie ^ : .Γ ^ '-Τ; ; 733,4 6,5 666,1 67,3 67,3 • — 
Eiektriciteit 429,2 3,8 422,2 7.0 7.0 
Aardgas ïi/g·' 280,9 2.5 225,5 55,4 55,4 —-
Wärmte .i,S . 23,3 0.2 18,3 5.0 5,0 — 
Vervoer ........ 2 507,5 22,3 2 401,7 105,7 105,7 
Spoorwegen . . . . ' /-V.'T 606,8 5.4 605,9 1,0 1,0 — 
Wegen, autosnelwegen . .Γ. . v .; . . . , 1015,4 9.0 924,3 91,1 91,1 — 
Zeevaart '. '^·Ν' 1.4 155,5 3.1 3.1 
Luchtvaart 675,2 6,0 675,0 0,2 0.2 — 
waarvan vliegtuigen ;... :·^. 506,0 4,5 506,0 — — — 
Overslagcentra .... 1.,: . 51,5 0,5 41.1 10,3 103 — 
Teiecommunicatie . . . . . J ' ^ :. . . . 1 258,2 11,2 1 258,2 ^— — 
Traditionele netten . . 1 086,2 9,6 1 086,2 — — — 
Satellieten en volgstations 81,5 0.7 81,5 — • — , · — 
Internationale netten   
Watervoorzlening, afvalwaterzuivering 90,5 0.8 90,5 — — 
vast afval 1 041,5 9,2 897,1 144,4 144,4 — 
Watervoorziening 91,8 0,8 59,1 32,7 32,7 — 
Afvalwaterzuivering 257,4 2,3 182,3 75,1 75,1 — 
Sanering 464.7 4,1 458,9 5,8 5,8 — 
Behandeling van vaste en vloeibare afvalstoffen . 126,8 1.1 102,9 23,9 23,9 — 
Diversen  100,8 0,9 94,0 6.9 6,9 
Stedelljke Infrastructuur 290,8 2,6 210,4 80,4 80,4 — 
Vervoer 228,2 2,0 169,2 59,0 59,0 
Overtieidsgebouwen e.d 62,6 0,6 41,2 21,4 21,4 — 
Overige infrastructuur 109,3 1,0 86,3 23,0 23,0 — 
Samengestelde projecten 84,6 0,8 61,6 23,0 23,0 — 
Land- en bosbouwvoorzieningen 24,7 0,2 24,7 — — — 
industrie, diensten, landbouw 4152,4 36,9 1 788,5 2 363,9 2121,2 242,7 

Industrie 3 476,3 30,9 1553,1 1 923,2 1 705,5 217,6 
Mijnbouw 14,2 0,1 — 14,2 13,2 1.0 
Metallurgie  34,7 0,3 — 34,7 31,5 3,2 
Metall- en machine-Industrie 388,8 3,5 56,0 332,8 290,4 42,4 
Produktie van transportmaterieel 542,8 4,8 494.6 48,2 35,1 13,1 
waarvan luchtvaartindustrie 276,0 2.4 271,1 4.9 4,9 — 
Elektrotechnische industrie  73.6 0,7 20,1 53,5 46,8 6,8 
Elektronische industrie  195,3 1.7 142,5 52,8 45,2 7.6 
Chemische industrie  353,9 3.1 228,4 125,5 118,0 7,5 
waarvan petrochemie  68,7 0.6 45,1 23,6 23,6 — 
waarvan farmaceutica   135,8 1.2 104,7 31,1 29,2 1.9 
Rubber en kunststof verwerkende industrie . . 162.7 1.4 12,2 150,5 133,1 17,4 
Glas en aardewerk . 205,8 1.8 81,8 124,0 103,6 20,4 
Bouwmateriaien . , . : 105,8 0.9 — 105,8 99,0 6.8 
Houtindustrie : . . , 131,0 1,2 43,7 87,3 73,1 14.2 
Voedingsmiddeien . 516,3 4.6 174,9 341.4 321,0 20,4 
Textiel en leer  170,0 1.5 — 170,0 148,3 21,8 
Papierpulp, papier en drukkerij . ...... 463,4 4,1 289,5 174,0 147.3 26,7 
Overige verwerkende industrie . 39,3 0,3 9.5 29,7 25,4 4.3 
Bouwnijverheid  78,7 0,7 78,7 74,6 4.0 
Diensten  622,7 5,5 232,2 390,5 367,0 23,4 
Toerisme  259,2 2,3 76,7 182,5 180,8 1,7 
Opleidings- en vormingscentra  19,6 0,2 19,2 0,4 0.1 0.2 
Onderzoek en ontwikkeling  . . 14.2 0,1 9.3 4.9 4,9 — 
Zakelijke dienstverlening   218,1 1,9 44,4 173,6 152,5 21.1 
Recycling en verwerking van afval . .. . . \ 11,5 0,1 — 11,5 11.1 0.3 
Geavanceerde informatiediensten . . . 82,6 0,7 82,6 — 1 — 
Groothandel  17,6 0,2 — 17,6 17,6 — 
Landbouw, visserij, bosbouw  53,4 0,5 3,1 50,3 48,7 1,7 

Totaai  11 265,9 100,0 8 460,7 2 805,2 2 562,5 242,7 
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Tabel F; Kredîetverlening In de Gemeenschap van 1985 tot 1989 
Onderverdeling near sector 

Afzonderiijke 
kredielen 
E.I.B. en 

nieuw 

Toewijzingen uit 
globale kredieten 

Nieuw 
Totaal Instrument Totaal E.I.B. instrument 

Milj. ecu's % Milj. ecu's Milj. ecu's Milj. ecu's Milj. ecu's 

Energie en infrastructuur . 27 063,2 67,6 25 654,4 1 408,9 1 374,2 34,7 

Energie  10 240,5 25,6 9 741,4 499,1 482,1 17,0 
Produktie 5 484,8 13,7 5 375,1 109,8 99,9 9.8 
Aîoomcentrales  1327.3 3,3 1327.3 — — — 
Traditionele thermische centrales 1 170,8 2,9 1 169.2 1.6 1.6 — 
Waterkrachtcentraies 935,7 2.3 874,1 61,6 53,1 8.5 
Aiternatieve energiebronnen ........ 255,9 0,6 253,3 2,6 1.3 1.3 
Warmte/krachtcentrales 366,1 0.9 357,8 8.3 8.3 — 
Gas-en oiiewinning . . . . ..... . 1355.6 3.4 1320,3 35,3 35,3 — 
Vaste brandstoffen . . , . 73,5 0,2 73,1 0.4 0.4 -r-

Transport, opslag. opwerking .* . ; ; . " . , 2 077,7 5,2 2 034,4 43,3 43,3 
Elektriciteit i J ' .J -. ,::s 428,4 1.1 427.7 0.7 0,7 
Aardgas en aardolie . . . . . . ,, . . . 772,3 1.9 729,8 42,5 42,5 
Kernbrandstoffen. . . \ 877.0 2.2 877,0 — — 
Distributie . . 2.; . . . 2 678,0 6.7 2 331,9 346,1 339,0 7,1 
Elektriciteit : . . . 733,0 1.8 694,4 38,6 38,6 — 
Aardgas . . . . . : . ^ ^ . 1315,5 3.3 1063,5 252.1 245,3 6,8 
Wärmte ! . y . . . . 629,4 1.6 574,0 55,4 55,0 0.4 
Vervoer . ... ; . . 7 856,6 19,6 7 545,3 311,3 311,3 — 
Spoorwegen : . . . . . 1 499,4 3.7 1 496,2 3,2 3,2 
Wegen, autosneiwegen . . • .u- v > ^ ^ • • 10,0 3 732,7 269,4 269,4 
Zeevaart . . 439.2 1.1 413,0 26,3 26,3 — 
Luchtvaart . 1 . .1 768,7 4,4 1 766,0 2,7 2,7 —· 
waarvan vHegtuigen . 1031,4 2,6 1 031,4 — — — 
Oversiagcentra . ^ . 147,1 0,4 137.4 9.8 9,8 — 
Teiecommunlcatie . . . 4 092,3 10,2 4 092,3 — — 
Gespecialtseerde netten . 8.4 8.4 — — • — 
Traditionele netten . , 3431,1 8.6 3 431,1 — — —-
Satellieten en volgstations 511,4 1.3 511.4 — 
Internationale kabels 90,5 0,2 141,4 — — — 
Watervoorziening, afvalwaterzuivering 
vast afval 3 422,5 8,6 3 035,3 387,2 386,7 0.5 
Watervoorziening 389,7 1.0 343,6 46,1 45,6 0,5 
Sanering 1 375,2 3.4 1 108.7 266,5 266,5 — 
Afvalwaterzuivering 1 191,3 3.0 1 184,6 6.7 6.7 — 
Behandeling van vaste en vloeibare afvalstoffen . 188,2 0.5 129,7 58,5 58,5 •— 
Diversen  278,2 0.7 268,7 9,5 9.5 — 
Stedelijke infrastrüctuur  518,4 1,3 410,5 107,9 90,8 17.1 
Vervoer  303,0 0.8 234,3 68,7 68,7 — 
Overheidsgeboüwen e.d 215,3 0.5 176,2 39,2 22,1 17,1 
Overige Infrastmctuur 933,0 2,3 829,6 103,4 103,3 0,2 
Samengesteide projecten 617,4 1.5 610,2 7,2 7,0 0,2 
Land- en bosbouwvoorzieningen 315,7 0.8 219,5 96,2 96,2 — 
Industrie, diensten, landbouw . 12 961,2 32,4 5 284,8 7 676,5 5 887,1 1 789,4 

Industrie 11 081,6 27,7 4 839,3 6 242,4 4 580,4 1662,0 
Mijnbouw 258,4 0,6 195,7 62,7 49,5 13,2 
Metallurgie  161,4 0,4 47,1 114,3 90,7 23,7 
Metaai- en machine-industrie  1 397,3 3,5 365,8 1 031,5 706,3 325,2 
Produktie van transportmaterieel 1 409,9 3,5 1 195,6 214,2 152,7 61,5 
Elektrotechnische en elektronische industrie . . . 1371,6 3.4 1 030,3 341,3 262,9 78,4 
Chemische industrie  1 415,8 3,5 879,7 536,1 423,1 112,9 
Rubber en kunststof verwerkende industrie . . 499,4 1.2 84,3 415,1 314,5 100,6 
Glas en aardewerk  485,4 1.2 180,1 305,3 227,0 78,3 
Bouwmaterialen . 394,1 1.0 40,1 354,1 309,3 44,8 
Houtindustrie   379,7 0.9 53,6 326,1 218,0 108,1 
Voedingsmiddelen  . 1391,5 3.5 302,2 1 089,3 831,8 257,5 
Textiel en leer  601,3 1.5 40,4 560,9 345,3 215,6 
Papierpulp, papier en drukkerij  922,5 2.3 400,5 522,0 369,4 152,6 
Overige verwerkende industrie  125,5 0.3 12.7 112,8 79.7 33,1 
Bouwnijverheid  268,0 0.7 11,2 256,8 200,2 56,6 
Diensten  1668,9 4,2 434,3 1234,7 1119,3 115,4 
Toerisme  811,6 2,0 167,5 644,1 636,7 7,4 
Opleidings- en vormingscentra  69,0 0.2 68,5 0,5 0.2 0.2 
Onderzoek en ontwikkeling  73,9 0.2 47,8 26,1 25,6 0.6 
Zakelijke dienstverlening  578,0 1.4 67,9 510,1 413.1 97,0 
Recycling en verwerking van afvallen  30,4 0.1 — 30,4 20,2 10,2 
Geavanceerde informatiediensten  85,6 0.2 82,6 3.0 3.0 — 
Groothandet  20,5 0.1 — 20,5 20,5 — 
Landbouw, visserij  210,6 0,5 11,2 199,5 187,4 12,1 

Totaai  40 024,4 100,0 30 939,0 9 085,4 7 261,2 1 824,2 
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Tabe! G: Τ<  
Overzìcht 

jzingen uit glc s kredieten in 1 

Totaal Voor eigen rekening Nieuw instrument 

Aantal Milj. ecu's Aantal Milj. ecu's Aantal Milj. ecu's 

Regionale ontwikkeling .... 5015 1 577,4 5 015 1 577,4 — 
Infrastructuur 242 260,4 242 260,4 

Midden- en kleinbedrijf in 
ontwikkeiingsgebieden . . . .. 4773 1317,1 4 773 1317,1 ^ Γ·: — 
Energievoorzienlng 81 126,0 81 126,0 
Geavanceerde technologieën 36 105,0 36 105,0 ' · 

Midden- en kielnbedrijf buiten 
ontwikkelingsgebieden .... 2 832 696,7 2 290 454,0 542 242.7 

Milieu 228 290,3 228 290,3 — — 
Communautaire infrastructuren . 2 9.8 2 9,8 — 

Totaal 8194 2 805,2 7 652 2 562,5 542 242,7 

label H; Toewijzingen uit globale kredieten van 1985 tot 1989 
Overzichî 

Totaal Voor eigen rekening Nieuw instrument 

Aantal Milj. ecu's Aantal Milj. ecu's Aantal Mil), ecu's 

Regionale ontwikkeling .... 15 664 4 788,6 15 664 4 788,6 — — 
Infrastrucîuur  1 144 644,7 1 144 644,7 — — 
Midden- en kleinbedrijf in ontwik
kelingsgebieden 14620 4 143,9 14520 4 143.9 — — 
Energievoorziening 724 847,0 688 814,4 36 32,6 

Geavanceerde technologieën 111 328,9 111 328,9 — 
Midden- en kleinbedrijf buiten 
ontwikkelingsgebieden .... 9 955 2 573,0 3588 781,4 6 367 1 791,6 

Milieu 372 538,2 372 538,2 — 
Communautaire infrastructuur 2 9,8 2 9,8 — — 

Totaal 26 828 9 085,4 20 425 7 261,2 6 403 1 824,2 
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label I; Toewìjzingen uit globale kredleten In 1989 
Onderverdeling naar regio en doelstelling 

{MUj. ecu's) 

Totaal, 
Regionale  

ontwikketing 
Midden- en 
kleinbedrijf 

Geavanceer-
de îechno-

iogieën Aantal Milj. ecu's 
Infra-

stnicluur Industrie E.I.B. 
Nieuw 

instrument 

Geavanceer-
de îechno-

iogieën 

Belglë  46 23,0 12,9 10.1 .. 
Limburg  5 9,9 — 9.9 — — __ 
West-Vlaanderen . . . . 8 6.0 — 0.1 5.9 — — 
Oost-Vlaanderen . . . . 2 2.0 — 0.2 1.7 — — 
Lulk  3 1.6 — 1.3 0,3 — — 
Henegouwen  6 1.5 — 1,4 0.1 — — 
Brabant Brüssel . . . . 7 0,9 —• — 0,9 — — 
Vlaams Brabant . . . . 4 0,6 — — 0,6 — — 
Antwerpen  6 0.3 — 0,3 — — 
Waals Brabant 4 0,3 — — 0,3 — — 
Namen  1 0,1 — — 0.1 — — 
Denemarken  102 56,0 1,6 5,5 13,9 30,0 — 
Vest for Storebaelt . . . 60 29,8 

— · 
3.8 4,4 21,6 — 

Hovedstadsregionen . . . 31 18.9 — — 9,5 6,8 — 
Ost for Storebaelt .... 11 7.4 1.6 1.7 — 1.6 — 
Duitsland  273 301,9 39,8 34,6 27,6 — — 
Nordrhein-V\/estfalen . . , 119 148,7 36,9 19,0 9.5 — — 
Niedersachsen  32 29,2 2.9 3,9 0,9 — — 
Baden-Württemberg . . . 23 24,9 — 4.1 — — 
Saarland  9 22,3 — — — _ 
Hessen  22 20,1 ..— 0,2 8.4 — — 
Bayern  26 14,5 — • 1.5 2.3 — •, — 
Schleswig-Holstein . . . 12 12,6 — 0.5 — — 
Hamburg  11 12,2 • ' 8.5 — — 
Rheinland-Pfalz , . . . 16 11,5 — — 2.4 -r— : —-
Bremen ....... 2 5.2 •— __ _ : — 
West-Berlijn  1 1,0 —. 1.0 — — 
Griekeniand  86 55,1 20,0 33,8 1,3 
Multiregionaal . . . . . 1 7.2 — 7,2 — — — 
Attiki  30 15,0 5,5 8.6 — 0,9 — 
Nissia  1 6,8 6,8 — — — — 
Makedonia (midden- en 
west) 12 ^ 5,1 — 5.1 —i- " — 
Sterea (oosî)  6 4,8 0.1 4.7 — — 
Kriti  17 4,7 0,6 4.0 0.1 — 
Thessalia  3 4,4 4,3 0,1 — • 
Makedonia (oost) .... 3 4,4 2.7 1.7 —^ — — 
Ionia Nisia  3 1.4 — 1.4 : — i— 

Peloponnissos  6 0.9 — 0.6 ' _ 0.3 — 
Ipiros  1 0.5 . :— 0,5 ' ' — 
Dytiki Ellada  2 0,1 :— 0,02 —. 0,03 —^ 
Voreio Aigalo  1 0,04 — 0,04 — —-
Spanje  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 — 
Valencia  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 

·_ 
Murcia  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  9 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 — 
Frankrljk  3 798 539,1 166,1 214,2 125,9 29,7 1,1 
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 
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 — 
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 — 
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 — 

Energie Milieu (') 

— 5,1 

— 2,1 

: 2,1 

2.7 
2.5 

197,7 
83,3 
21.6 
20.7 
22.3 
11.4 
10,6 
10,0 
3.6 
9.1 
5.2 

1,2 

1.0 

1,0 

0,6 

0.4 

— 0,3 
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Tabel I: On derverdeling near regio en doe lsteiling (ver volg) 
(Milj. ecu's ) 

Regionale Midden- en 
Totaal ontwikkeling kleinbedrijf _ 

Infra Nieuw de techno-
Aantal Mllj. ecu's structuur Industrie E.I.B. instrument logieën Energie MBIeuC) 

Frankiilk (vervolg) 
Poitou-Charentes .... 39 3,6 — 3,6 — — — — . ' —r 

Limousin 26 1,7 — 1.6 — 0.2 — — • · 
Corse 5 0.8 — 0,3 — 0.5 — — 
La Martinique 1 0,04 — 0,04 — — — — 
lerland 39 5,0 — 5,0 — — — — 
Italie  2126 1139,7 9,8 542,3 175,6 99,1 104,0 122,7 86,3 
Muitiregionaa! Nord . . . 2 5,6 — — — 5,6 — 
Multiregionaai Mezzogiorno 2 0,4 — 0,4 — — .— — — 
Lombardia  187 184,5 — 1.6 47,4 32,6 37,7 27.7 37,5 
Veneto (2)   174 123,3 9,8 16,7 32,2 28,8 10.1 23,1 2.7 
Piemonte  80 113,3 — — 25,8 12,3 36,6 22,6 16,0 
Emilia-Romagna .... 134 103,3 — 6,9 50,5 13,3 3,9 14,0 14.7 
Trentino-Alto Adige . . . 162 99,7 — 99,2 — — — 0,5 — 
Toscana . .   140 78,1 — 31,1 15,0 10,0 7.0 4,0 11.1 
Lazio  78 54,9 — 44,8 0,3 0.4 7.3 — 2.1 
Campania :. . . . . . 236 52,7 0.1 52,7 — — — — — 
Marche .   109 49,5 — 47,3 — — — 2.2 — 
Sicilia . 218 47.3 — 37,1 — — — 8.0 2.2 
Puglia ........ 195 46,2 — 46,2 — — — — — 
Sardegna . . . . . . 122 41.5 — 41,5 — — — — — 
Abruzzi .   80 37,6 — 37,6 — — — — -— 
Umbria . .. \ 44 28,2 — 25,5 — — 1.4 1.3 — 
Basilicata · : . . ; . . 57 20,2 — 20,2 — — — — — 
Liguria . ; ..... . . 32 17,8 „ — 5.1 4.4 1.8 — 6.5 —, 
Calabria  51 16,0 ,— 9.4 — —, — 6.7 — 
Friuli-Venezia Giulia . . . 8 10,2 — 9,6 — — — • 0,6 — 
Molise  15 9.4 — 9,4 — — — ' — 
Nederland  48 50,1 26,4 23,8 — — ^ — 
Noord-Holland  10 12,9 7.8 5.2 —\ · , : — 
Noord-Brabant  9 10,1 3,0 7.1 — — ;· '— • — 
Zuid-Holland  6 6.2 — — 6.2 —^ '. — — •— 
Groningen  4 5,9 • — 5,9 — — ^— , ,— 
Limburg ....... 5 4.3 — : 3,8 0.5 
Gelderland ... . . . 6 4.2 _ 2.7 1.5 ' ^ 
Overijssel . 1 . . . . 4 2.9 — 2,9 — —. ' ·, ' — 
Zealand . . .... . 1 2.2 —- — 2.2 , r- — 
Utrecht . . . . . . . 2 1.2 — — 1.2 . . — — . • 
Friesland . ... . . . 1 0,3 — 0,3 — ' , ' ' — — 
Portugal 816 176,6 0,6 175,9 — • —. · ^ — 0.1 
Multiregionaai 1 0,2 — 0,2 — ' ^ ' — 
Centro  285 71,0 — 70,9 __ • — 0.1 
Norte , 261 56,2 — 56,2 — • • — 
Lisboa e Vale do Tejo . . 211 36.2 — 36,2 — ' — 
Alentejo . . ... . . 34 6,7 — 6.7 — • • — ' ' — .— 
Algarve  17 4,5 — 4,5 — , — '— 
Madeira  3 1.1 — 1.1 — — / — — 
Acores  4 0,7 0.6 0,2 — — —,, 
Verenigd Koninkriik . . 93 58,1 — 22,6 — 35,5 

— · — — 
South East 33 23,0 — — — 23,0 — — ' — 
East Midlands 14 12,8 , — 4,6 — 8.3 — ' •— — 
Scotland 7 8.8 — 8,8 — — — — 
South West 8 3,3 — 1.3 — 2.0 — — 
Wales 8 3,2 — 3.2 — — —. :— • . — 
West Midlands 9 2,4 — 2.4 — — —' • — 
North West 7 2.4 — 1,0 — 1,4 — • . — 
Yorkshire and Humberside 3 1.2 — 0.7 — 0,4 — , — 
North 3 0.6 __ 0,6 — — — — 
East Anglia 1 0.4 — — 0,4 — — — 

Totaal 8194 2 805,2 270,1 1 317,1 454,0 242,7 105,0 126,0 290,3 

(') Waarvan 53,1 miljoen óók voor de energiedoelstelling. 
(·) Waarvan 9,0 miljoen na ar communautaire infrastructuur voor een ov erslagcentrum. 
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label J: Toewijzingen ult globale kredleten v an 1985 tot 19 89 
Onderverdeling naar regio en doelstelling 

(Mllj. ecu's) 

Aantaj 

Totaal 

Milj. ecu's 
infra-

strucfuur 

Regionale  
ontwïkkeling 

Industrie 

en 

E.I.B. 

Midden-
1 kleinbedrijf 

Nieuw 
instrument 

Geavanceer-
de techno-

logieën Energie Milieu (') 

Belglë  07 27,7 14,1 13,6 
Limburg  6 10,8 — 10,8 — — __ ' 
West-Vlaanderen .... 9 7.7 0,1 7,6 __ : 
Oost-Vlaanderen .... 5 2,3 — 0.2 2.1 - _ 
Luik 4 1.9 — , 1.6 0,3 

· 
Brabant Brüssel .... 9 1.6 1.6 - — • • . -
Henegouwen 6 1.5 — 1.4 0.1 , __ 
Antwerpen  7 0.7 „ 0,7 
Vlaams Brabant .... 5 0.7 0.7 •• - • ' ^ __ 
Weals Brabant 5 0,5 0,5 _ • 
Namen  1 0.1 — — 0.1 __ , "•— ;· — 
Denemarken 509 200,5 7,1 22,6 13,9 132,3 _ • . .. • 24,6 
Vest for Storebael t . . . 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 Storebeelt . . . 27 11.5 1,6 3.0 4.5 — 2,5 
Duitsland 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 ' 2.1 

3.6 
Bremen  2 5.2 5.2 
West-Berlin  1 1,0 — 1,0 — — — 
Griekeniand  510 271,8 78,2 170,3 __ 23,3 
Multirégionaux  9 73,6 7.8 65,8 — • 
Attiki . ; 91 42,3 24,1 13,8 4.4 
Anatoiiki Makedonia, Thraki 40 26,6 13,1 12,7 — 0.7 . __ — 
Kriti  82 25.5 5,6 18,5 1.3 — 
Kentriki Makedonia . . . 76 25,0 0.5 22,1 2.4 '•w ·. __ 
Sterea Ellada  43 20,4 3.5 11,6 5.2 —- „, ' ' • 
Thessaiia  30 14.7 5.3 5,8 3,6 • ··· ' • ' •' 
Dytiki Eilada  24 8,1 5.4 — 2.7 
Nisia  1 6.8 6.8 — .. • 
Ipelros  24 6.2 3.7 — 2,5 " - · 
Kentriki Ellada  1 5.5 5,5 . .. 
Ionia Nisia  18 4.8 4.7 0,04 ' 
Peloponnisos  32 4.0 0,1 3.6 0.3 __ 
Voreio Ellada  1 3.2 3.2 

0.3 —— • · . __ . 
Notio Aigaio  13 2,7 2.5 — , — 0.1 
Dytiki Makedonia .... 10 1.7 0.1 1.6 __ 
Voreio Aigaio  15 1,0 0.9 0.1 ' • ' — 
Spanje 1 898 823,9 99,6 426,7 138,0 159,7 _ __ 
Andalucia  366 157,4 27,4 124,0 0,4 5.6 __ —— _ 
Catalana  265 117,1 — 34,9 38,4 43,8 
Madrid  181 102,8 — 8.9 52,3 41,6 __ 
Valencia  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 

_ ,· 
Galicia  82 50,1 26.4 21,3 2.4 __ 
Castina La Mancha ... 122 46,5 12,9 27,1 0.4 6,2 ' -T— ' 
Murcia  100 35,6 6.5 26,6 2,5 •, 
Pais 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 

10.2 
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 — — — 
Frankrijk  11 056 1 880,8 407,0 663,3 201,0 499,6 31,7 74,2 4,0 
ile-de-France ..... 1 669 216,4 — — 91,8 84,0 16,9 23,0 0.6 
Rhône-Alpes  1 479 160,6 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 

0.1 
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 5QA 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 

0.5 

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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Tabel J: Onderverdeling naar regio en doelstelling (vervofg) (Miij. ecu's) 

Totaai 
Regionale  

ontwìkkeling 
Midden-

en kteinbedrijf 

Frankriik (vervolg)  
Centre ....  
Haute-Normandie .  
Picardie ....  
Bourgogne . . .  
Franche-Comté 
Poitou-Charentes .  
Champagne-Ardenne 
Limousin . 
Corse . , 
Martinique 
Guadeloupe 
leriand 
Italie . 
Multiregionaal Noord 
Multiregionaal Mezzogiorno  
Lombardia . 
Veneto (2) 
Campania 
Emilia-Romagna 
Trentino-Alto Adige 
Toscana . 
Piemonte , 
Lazio . . 
Puglia . . 
Marche 
Sicilia 
Sardegna 
Abruzzi 
Umbria 
Basilicata 
Liguria 
Friuli-Venezia Giulia 
Calabria . . 
Molise . . . 
Valle d'Aosta 
Nederland .  
Noord-Holland 
Noord-Brabant 
Limburg . . 
Zuid-Holland 
Gelderland . 
Groningen . 
Overijssel 
Zeeland . . 
Utrecht . . 
Friesland . . 
Portugal . .  
Multiregionaal 
Centro . . 
Norte . . . 
Lisboa e Vale do Tejo 
Alentejo 
Algarve 
Madeira 
Acores 
Verenigd Koninkrijk 
South East . 
Scotland . . 
Northern . . 
East Midlands 
Northern Ireland 
North West 
South West . 
Wales . , . 
West Midlands 
Yorkshire Humbersid 
East Anglia 

Totaai 

Aantal Milj. ecu's 
Infra-

structuur Industrie E.I.B. 
NIeuw de techno-

instrument logieën Energie Milieu (·) 

442 50.0 2.5 7,4 39.1 1,0 
313 47.6 1,8 12,9 7.7 21,2 — 4.0 : 
295 40,9 2,3 10,5 4,9 19,9 —^ 3,3 
275 37.2 7.7 4.2 25,0 0,1 0.3 • — 
244 34.3 2.0 5.9 26,4 — — 
209 32,7 0.6 28,2 — 3.7 0.1 0.2 • — 
236 31,9 1,6 14.1 1.6 14.3 0.1 0.3 
194 25.5 7,8 13,5 — 3.9 _ 0.4 
90 11,8 5.2 5.5 — 0.5 •— 0.6 — 

1 0,04 — 0,04 — — — — —' 
1 0,04 — 0,04 — — — — — 

230 24,9 0,7 24,2 — — — — — 
10 630 4 800,2 21,5 2 402,8 300,2 890,5 297,2 739,2 149,0 

8 20,0 — 1,9 — 14,9 3.2 
4 2.9 — 0,7 — — — 2.2 — 

876 620.7 1.6 73,2 221,1 127,9 142,7 54,1 
712 466,4 9,8 55.9 71.8 208,1 43.0 74,8 3.1 

1 209 450,9 0,1 423,0 ' — — 20,3 7.6 
691 424,4 7.2 74,5 213,9 21,7 82,7 24.4 
62? 409,7 0.1 375,1 — 0.3 — 34,3 — 
990 368,5 129,3 31,1 125,6 16,0 47.3 19,2 
384 352,9 41.7 97,2 66,0 123,2 24.8 
378 239,6 0.4 188,6 2.3 10,2 14.1 16,8 7.1 
917 229,1 0,02 190,6 —- — ^— 38,5 — 
667 228,3 — 205,8 — — 22,4 0,1 
886 212,6 0,5 180,3 

—· —• • · _ 
29,2 2,7 

760 204.7 0.6 202.1 — '—Γ. — 1,5 0,6 
439 161,6 10,0 141,5 — ,, — — 9.4 0.7 
232 119,9 — , 100,2 — — 5.8 13,2 0.7 
252 70.2 : 52.1 — 17,4 0,7 
110 64,9 • — 23,6 5,7 12,1 2,7 20,9 — 

87 64,0 — 50,1 — — — 13,9 —• 
346 62,7 — 52,9 • — — — 9,8 
58 24,1 — 22,4 — — •— 1,7 , —^ 
2 2.3 ' — — — ' —' 2,3 ,·^· 

60 66,7 — 34,4 32,3 — 
12 13,9 • — 7.8 6,2 , —. . — 
11 12,9 ^ 3.0 9.9 — — 
8 12,3 11.8 0.5 —- :,ν •, ; /• 
8 8,3 — 8.3 
8 6.1 • —r·' 2,7 3.4 — —r, 
4 5.9 5,9 — , , ; -η-"- • ρ,,—." 

5 3.6 
•' ' · 2.9 0,7 • —, ν . ; 

1 2.2 — 2.2 • — ,, 
2 1.2 — 1.2 

· ,— 
1 0.3 0.3 — — . — 

1159 291,7 0,6 248,2 — 35,1 5,7 2.1 
12 3.8 3.8 — — —.. _— — 

447 117,9 96,0 — 18,3 — 3.5 0.1 
347 92,9 — 81,9 , — 6.9 —:, 2,2 1.9 
282 59,0 — 52,6 — 6.5 —, — ' — 
44 8,2 — 7.8 — 0.4 —• — 
18 6.9 — 4,5 • — 2.4 —- •' 

5 2.3 — 1.5 — 0,8 -τ— " —,' 
4 0.7 0.6 0.2 — — Γ ; • Τ, ·— 

282 133,5 — 82,4 •— 51.1 
• ^:::· 

; -τ: ' 

61 28,1 — — — 28,1 -• ' — 
25 14.7 — 13,5 —- 1.3 : ' 'ν;·:, 

14 14,4 13,7 — 0.7 -•· ' — 
28 13.4 — 6,8 — 6.6 — ^ — 
12 12,2 ' — 12,2 , -— ' — ' — L ,, LL',, •Γ'.. ^ • — 
41 10,9 — 7.0 — 3,8 ^ — 
29 10,9 — 6.7 — 4.2 — •·: 

VC.' .— 
17 10,6 ' — 10,3 — 0.3 — C:v··,  
25 8.7 — 5.6 — 3,1 — — .ν·,..':.. — 
21 7.7 — 6,7 — 1.1 — -— — 
9 2,0 — — 2.0 — — — 

26 828 9085,4 654,4 4143,9 781,4 1 791,6 328,9 847,0 538,2 

(') Waarvan 67 .7 miljoen óók voor de energiedoelslelling, 
Π Waarvan 9,8 miljoen na ar communautaire infrastructuur voor een ove rslagcentrum. 
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Tabel Κ: Kredietverlening in de landen In Afrika, het Caribische gebied en de Si 9 Oc ,1 (A.C .S-landen) en de  
landen en gebieden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1 (overeenkomsten van Lomé) 

Onderverdeling naar land 
(Mil), ecu's) 

Tolaal Voor eigen rekening 

AFRIKA , 
West-Afrika  
Nigeria 
Ivoorkust . 
Ghana . . 
Senegal . 
Regionaal  
Mauritanië 
Togo . . 
Guinee  
Burkina Faso 
Benin . . 
Niger . . 
Mali . . 
Liberia 
Kaapverdië 
Gambia  
Guinee-Bissau 
Midden-Afrika 
Kameroen 
Zaïre . , 
Kongo . , 
Gabon 
Burundi . 
Tsjaad . . 
Rwanda 
Cenîrafrika 
Regionaal  
Equatoriaalguinee 
Sao Tomé en Principe 
Oost-Afrika 
Kenya . . 
Etiopië  
Tanzania . 
Sudan . . 
Somalie . 
Uganda . 
Seychellen 
Regionaal 
Djibouti . 
Zuideiijk Afrik 
Zimbabwe 
Zambia  
Botswana 
Malawi 
Mauritius . 
Madagaskar  
Swaziland 
Lesotho . 
Mozambique 
Angola 
Comoren .  
Multiregionale projecten 
CARÎBISCH GEBIED  
Trinidad  
Jamaica 
Barbados 
Bahama's 
Guyana 
Sint Lucia 
Sint Vincent en 
Grenadinen 
Suriname . 
Belize . . 
Grenada . 
Regionaal 
Dominica . 
Sint Kitts en Nevis 
Antigua . . . 
STILLE OCEAAN 
Papua-Nieuwguinea 
Fiji . . . 
Westsamoa 
Tonga . . 
Vanuatu . 
Kiribati 
Solomoneilanden  
Tuvalu .... 
A.C.S.-ianden totaal 

de 

Totaal Lomé I + II Lomé 
Begrotingsmiddeien 

Totaai Lomé I Lomé 

2 059,04 
833,5 
208.0 
145.1 
71,3 
70.5 
49,8 
48,5 
37,8 
37,7 
33.7 
31.8 
31.2 
30.3 
14.0 
8.4 
8.1 
7,3 

390,54 
133.3 

76,2 
57.9 
34.5 
20.7 
17,7 
17.7 
15.1 
9.3 
6.0 
2,14 

359,1 
177.4 

44,0 
42.2 
38.5 
25.2 
12.3 
7.6 
6.5 
5.4 

460.9 
102.4 
70.6 
66.3 
60,5 
51.5 
48.6 
33.2 
12.6 

9.0 
4.0 
2.2 

15.0 
196,6 

56,9 
40.3 
21.1 
17.7 
11.2 
9.2 

8,8 
7.3 
6.1 
5.2 
5.0 
4.8 
1.5 
1.5 

Totaai Lomé Lomé III 
1 136,24 

461.2 
90,0 

104,0 
34,3 
46.7 
16.8 
32.0 
28,5 
15.1 
23.2 
18.3 
16.9 
9.8 

14,0 
5.4 
2.4 
3.8 

260,54 
133.3 

26.2 
31.9 
34.5 
8.7 
9.5 
5.7 
5.1 
3.6 
2.0 
0,04 

182.7 
100,9 
13,0 
23,7 
16,5 
9.8 

10.3 
4.6 
0.5 
3.4 

231.8 
40.4 
47,4 
37.3 
39.0 
17,0 
24,2 
20.2 
6.1 

0,2 

92,9 
42.0 
9,0 

17.1 
0.1 
7.2 
1.2 

3.0 
4.3 
2.6 
2.4 
3.0 
1.0 

922,8 
372.3 
118,0 

41.1 
37,0 
23,8 
33,0 
16.5 
9,3 

22.6 
10,5 
13,5 
14.3 
20,5 

3.0 
5,7 
3,5 

130,0 

50,0 
26,0 

12,0 
8,2 

12,0 
10.0 
5,7 
4.0 
2.1 

176.4 
76,5 
31,0 
18.5 
22,0 
15.4 
2.0 
3.0 
6.0 
2.0 

229,1 
62.0 
23.2 
29.0 
21.5 
34.5 
24,4 
13,0 
6.5 
9.0 
4.0 
2,0 

15,0 
103,7 

14,9 
31.3 
4.0 

17.6 
4,0 
8.0 

5,8 
3.0 
3.5 
2,8 
2.0 
3.8 
1.5 

1 259,6 
534,7 
208,0 
139.7 
33.0 
33.0 
15,0 
25,0 
20,7 
11.9 
8.0 

13,5 
16,0 

10,9 

246,0 
128.3 
50.0 
28.1 
32,0 

7.6 

179,4 
166,9 

5,0 

812.5 
348.6 
90,0 
98.6 
16,0 
33,0 
5.0 

25,0 
20.7 
11.9 
8.0 

13,5 
16,0 

10,9 

191,0 
128,3 

28,1 
32,0 

2.6 

102,9 
97.9 

5.0 

447,1 
186,1 
118,0 

41,1 
17,0 

10.0 

55.0 

50.0 

5.0 

76,5 
69.0 

143,5 68,1 75,4 
54,0 42,0 12,0 
35,3 4.0 31,3 
20.1 17.1 3.0 
17,6 — 17.6 

6.0 — 6.0 

3.0 3.0 

4,5 2,0 2.5 

3.0 3.0 ' 

203,7 139,7 64,0 160,4 106,9 53,5 
103,1 70,6 32.5 83,9 54,9 29,0 
83,5 60.0 23,5 74,5 52.0 22,5 

7,5 3.3 4,2 
22,5 

6.1 2,3 3,8 2.0 __ 2.0 
3,0 3.0 
0,2 0,2 
0.2 Ö.2 
0.1 0,1 — 

2 459,34 1 368,84 1 090,5 1 563,5 987,5 576,0 

799.44 
298,8 

5,4 
38.3 
37.5 
34,8 
23.5 
17.1 
25,8 
25.7 
18.3 
15.2 
30.3 

3.1 
8.4 
8.1 
7.3 

144,54 
5,0 

26,2 
29.8 
2.5 

20,7 
17.7 
17,7 
15.1 
1.7 
6.0 
2,14 

179,7 
10,5 
44,0 
37.2 — — — 38,5 — — — 25,2 — — —> 12.3 

1.5 — 1.5 6.1 
6.0 — 6.0 0.5 
— — — 5,4 

299,5 170,0 129,5 161,4 
97,0 35,0 62,0 5.4 
42.0 42,0 28.6 
59,5 35.5 24.0 6.8 
31,5 22,0 9,5 29,0 
44,5 16,5 28,0 7.0 

— — — 48,6 
25,0 19,0 6,0 8.2 — — — 12.6 

— — — 9.0 
• — — — 4.0 — — — 2.2 — — — 15,0 

53.1 
2.9 
5.0 
1,0 
0,1 

11.2 
3.2 

5,8 
7.3 
1.6 
5.2 
2.0 
4,8 
1.5 
1.5 

43.3 
19,2 
9.0 
7,5 
4.1 
3.0 
0.2 
0,2 
0.1 

895,84 

323,74 
112,6 

5,4 
18.3 
13.7 
11.8 
7.0 
7.8 
3,2 

15,2 
4.8 
0.9 
9.8 
3.1 
5,4 
2.4 
3,8 

69,54 
5.0 

26,2 

3,0 
0.2 
0,2 
0.1 

381,34 

475,7 
186,2 

20.0 
23,8 
23.0 
16.5 
9.3 

22.6 
10.5 
13,5 
14.3 
20,5 

3,0 
5.7 
3.5 

75.0 

3.8 26,0 
2.5 
8.7 12.0 
9.5 8.2 
5.7 12,0 
5.1 10,0 
1,0 0.7 
2.0 4,0 
0,04 2,1 

79,8 99,9 
3.0 7.5 

13,0 31,0 
18,7 18,5 
16,5 22.0 

9.8 15.4 
10,3 2.0 

4.6 1.5 
0.5 
3.4 2,0 

61.8 99.6 
5.4 
5.4 23,2 
1.8 5.0 

17,0 12,0 
0,5 6.5 

24,2 24,4 
1,2 7,0 
6.1 6.5 
— 9.0 
— 4,0 

0,2 2,0 
— 15,0 

24,8 28.3 — 2,9 
5,0 

2,9 

— 1.0 
0,1 
7.2 4,0 
1,2 2.0 

3,0 2,8 
4,3 3.0 
0.6 1.0 
2.4 2,8 
— 2.0 
1.0 3.8 
— 1.5 
— 1.5 

32,8 10,5 
15,7 3.5 
8,0 1,0 
3,3 4,2 
2.3 1.8 

514,5 
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Tabe! Κ: Onderverdeling naar land (ven/olg) 

LG.0  
Frans Polynésie . .  
Nederlandse Antillen .  
Nieuwcaledonië . .  
Britse Maagdeneiianden 
Caymaneilanden . . 
Anguilla  
Montserrat ....  
Reglonaa! ....  
Sint Kitts en Nevis 
Aruba  
Falkiandeilanden . . 
Totaal generaal 

Totaa! Lomé i + Ii 

55,7 
16,3 
15,6 
11.0 

4.0 
3,0 
1.5 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
0,1 

30,1 
6.3 
9.5 
8,0 

3.0 

1.2 
1.0 
1,0 

0.1 

Totaal 

Lomé MI 

25,6 
10,0 
6,1 
3.0 
4.0 

1.5 

1,0 

(Milj. ecu's) 

Voor eigen rekening Begroîingsmiddelen 

Totaal Lomé I II Lomé Totaal Lomé II 

37.7 
11,0 
12.8 
7,0 
3,0 
3.0 

0.9 

22,0 
4.0 
7.1 
7.0 

3.0 

0,9 

15.7 
7.0 
5,7 

3.0 

18,0 
5,3 
2,8 
4,0 
1,0 

1,5 
0.3 
1.0 
1.0 
1.0 
0.1 

8.1 
2.3 
2.4 
1.0 

0,3 
1.0 
1.0 

0,1 

2 515,0 1 398,2 1 116,1 1601,2 1 009,5 591,7 913,8 389,4 

Lomé III 

9,9 
3,0 
0,4 
3.0 
1.0 

1.5 

1.0 

524,4 

Sommige landen staan zowel verm eld bij A.C,S.-Canbisch gebied als bij L.G.O.. gedurende de iopende période vend er ee n verandering van statuut plaats. 

Tabel L: Kredietverlening In de landen In Afrika, het Carlblsche gebied en de Stille Oceaan (A.C.S.-landen) er de 
landen en gebleden overzee (L.G.O.) van 1976 tot 1989 (overeenkomsten van Lomé) 

Lomé IH Lomé ! + II 

Kredieten 
Toewijzingen ui! 

globale kredieten Kredieten 
Toewijzingen uit 

globale kredieten 

Sector Milj. ecu's % Aantal Milj. ecu's Milj. ecu's % Aantal Milj. ecu's 

Energie  . . 204,8 18,3 1 0,3 378,5 27,1 7 3,8 

Produktie  
Traditionele thermische centrales 
Waterkrachtcentraies . . . .  
Geothermische centrales . . .  
Gas- en oliewinning ....  
Transport en distributle . . . 
Elektriciteit  
Petroleum  

93,0 
46,6 
46,4 

111,8 

13,0 

8,3 
4.2 
4,2 

10,0 
8.9 
1.2 

0,3 

0.3 

309,5 
98,1 

169,9 
9,0 

32,5 
69,0 
69,0 

22,1 
7,0 

12,1 
0,6 
2,3 
4,9 
4,9 

Infrastructuur . 

Transport  
Spoorwegen  
Zeevaart  
Luchtvaart  
Telecommunicatle  
Waterprojecten (watervoorziening en afvalwater-
zulverlng)  

16,5 
95,4 

135,4 

1.5 
8,5 

12,1 

63,1 

31,6 

4,5 

2,3 

Industrie, landbouw, diensten 617,8 55.4 181 49,1 898,5 64,2 

Industrie  
Mijnbouw  
Metallurgie  
Bouwmaterialen  
Houtindustrie  
Glas en aardewerk  
Chemische industrie  
Metaal- en transportmaterieel  
Produktie van transportmaterieel ....  
Elektrotechnische en elektronische industrie 
Voedingsmiddelen  
Textiel en leer  
Papierpulp, papier en drukkerij  
Rubber en kunststof verwerkende Industrie 
Overige verwerkende industrie  
Bouwnijverheid  
Sectoriële steun  
Landbouw, bosbouw, vlsserl]  
Diensten  
Toerisme  
Overige diensten  
Globale kredleten  
Ontwikkelingsbanken  

389,4 
94,0 
13,0 
13,6 
4.5 

12,3 

134,2 
67,8 
19,0 
2,0 

4.0 
25.0 
3,5 

12,5 
4,5 
8,0 

201,4 
11.0 

34,9 
8.4 
1,2 
1.2 
0.4 

1.1 

12,0 
6.1 
1.7 
0.2 

0.4 
2.2 
0,3 
1,1 
0,4 
0,7 

18,0 
1.0 

114 
4 

9 
6 

8 
18 
8 
4 
22 
15 
4 
8 
1 
7 

3 
64 
50 
14 

31,4 
0,4 

1.7 
2,5 

1.4 
2.5 
1.6 
0,6 
7.8 
7,8 
0,7 
2,5 
0,1 
1,8 

0,8 
16,9 
13,8 
3,1 

564,7 
149,7 
31,5 
59,3 
25,2 
4,0 

54.5 
0.5 
7.3 

165,3 
42,9 

24.6 

42,4 
19,3 
23,1 

268,0 
23,3 

40,4 
10.7 
2,3 
4.2 
1.8 
0.3 
3.9 

0,5 

11.8 
3,1 

1.8 

3,0 
1.4 
1.7 

19,2 
1,7 

458 
13 
9 
17 
36 
11 
28 
30 
14 
12 
122 
66 
43 
46 
8 
3 

13 
99 
67 
32 

11 

3,2 
1.8 
0.3 

1.0 
0,6 

0.6 

293,5 26,3 1 0,1 121,9 8.7 2 1.6 

62,7 5,6 1 0.1 27,2 1,9 1 0.6 
— — 10,0 0.7 — — 

46,2 4,1 1 0.1 17.2 1.2 1 0,6 

1.0 

581 234,1 

Totaal 1 116,1 100,0 183 49,5 1 398,9 100,0 590 

199,5 
8.1 
4.0 
8,4 

12,9 
6.6 
17,3 
10,3 
5.7 
5,6 

52.7 
22.6 
20,1 
22.8 
1.9 
0,5 

4.8 
25.7 
21,3 
4,4 

4.1 

239,5 
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label M: Kredietveriening In de MIddellandse-Zeelanden van 1963 tot 1989 
Onderverdeling near land 

Turkije  
Joegoslavlë 
Algerije  
Marokko ,  
Tunesië 
Egypte 
Jordanie .  
Libanon .  
Syrlë . .  
Cyprus  
Israël . .  
Malta . . 

Totaal 

Totaal 
Voor eigen Begrotings-

Totaal rekening middelen 
Mil), ecu's % Milj, ecu's k^ilj. ecu's 

734.2 25,8 115.0 619,2 
578,0 20.3 578.0 — 
250.0 8,8 250,0 — 
254,0 8,9 226,0 28,0 
212.5 7.5 175,0 37.5 
389.0 13,7 380,0 9.0 
98.8 3.5 90,5 8.3 
40,0 1.4 40,0 
97.6 3.4 94.1 3.5 
58,0 2,0 48.0 10.0 
93.0 3.3 93.0 
40,0 1.4 32,0 8.0 

2 845,1 100,0 2121,6 723,5 

Tabel Ν: Kredietveriening in de MIddellandse-Zeelanden van 1963 tot 1989 
Onderverdeling naar sector 

Kredieten 

Sector Milj. ecu's 

Energie . . 872,2 

Produktie 617,7 
Traditionele thermische centrales 363.7 
Waterkrachtcentrales 226,0 
Gas- en oliewinning 28,0 
Transport, distributle van eiektrlcltelt 254,6 

Infrastructuur 1157,0 

Vervoer 888,5 
Spoorwegen 212.2 
Wegen 529.2 
Zeevaart 122,5 
Luchtvaart 24.7 
TelecommunIcatle 13,0 
Waterprojecten (watervoorzlenlng en afvalwaterzulverlng) .... 112,0 
Diverse Infrastructuur 137,1 
Land- en bosbouvwoorzieningen 137,1 
Samengesteide projecten en stedebouw — 
Globale kredieten 6,5 

Industrie, landbouw, diensten 815,9 

Industrie 229,4 
Mijnbouw — 
Metallurgie 2,9 
Bouwmaterialen 57,5 
Houtindusthe 1,2 
Glas en aardewerk 3,3 
Chemische industrie 37,9 
Metaal- en machine-industrie    
Produktie van transportmaterieel    
Elektrotechnische en elektronische industrie 0.8 
Voedingsmiddelen 1,5 
Textiel en leer 3,7 
Papierpulp, papier en drukkerij 77,7 
Rubber en kunststof verwerkende industrie . . . 28,5 
Overige verwerkende industrie ,   
Bouwnijverheid 14,5 
Landbouw, bosbouw, vlsseri} 52,1 
Diensten 3,0 
Toerisme '. ,   
Overige diensten    
Recycling en verwerking van afvallen 3,0 
Globale kredieten 531,3 

Totaal 2 845,1 

30,7 

21.7 
12.8 

7.9 
1.0 
8,9 

Toewtjzingen uit 
globale kredieten 

Aantal Mil), ecu's 

40,7 28 4,5 
31,2 

7.5 
18,6 

4,3 
0.9 
0.5 
3,9 
4.8 
4.8 

0,2 

28,7 

8,1 

0.1 
2,0 

0.1 
1.3 

0.1 
0.1 
2.7 

0.5 
1.8 
0.1 

0.1 
18,7 

15 

15 

13 

13 

2024 

461 
9 

15 
25 
22 
13 
45 
60 
11 
29 
96 
67 
23 
27 
6 

13 
1481 

82 
20 
62 

2,3 

2.3 

2,2 

2.2 

384.3 

288,6 
6.3 
8.7 

20.8 
7.0 

15.9 
36.2 
44.6 
5.3 

24.9 
35.3 
32.2 
14.3 
20.1 

1.6 
15.4 
73,6 
22,1 
14.5 

7,6 

100,0 2 052 388,8 
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label Ο: In 1989 opgenomen ieningen 
I. Leningen op lange of middellange termijn tegen vaste of varlabe ie rente 
OPENBARE EMISSIES 

Geldsoort Bedrag in 
Uitgifte in de waarin nationale valuta Bedrag in Looptijd Rentevoet 

maand Land van uitgifte lening luidt (miij.) milj. ecu's (in jaren) % 

ianuari Luxemburg LUF 1 000,0 22,9 8 7,375 ianuari 
Luxemburg ECU 150,0 150,0 7 8,000 

Duitsland DEM 600,0 288,8 10 6,250 
Verenigd Koninkrijk GBP 100,0 154,2 8 10,000 

februari Zwitserland CHF 200,0 113,6 10 5,250 
Luxemburg ECU 50,0 50,0 5 8,000 
Luxemburg ITL 200 000,0 130,6 7 11,000 
Luxemburg JPY 30 000,0 204,8 4 4,875 
Luxemburg USD 200,0 170,6 10 9,500 

Spanje ESP 15 000,0 112,9 7 11,400 
maart Duitsland DEM 300,0 144,4 10 6,500 

Duitsland DEM 600,0 288,8 7 6,625 
Luxemburg FRF 750,0 105,7 10 9,250 
Luxemburg ECU 100,0 100,0 7 8,875 

Verenigd Koninkrijk GBP 125,0 192,7 21 9,500 
Frankrijk FRF 1 200,0 169,1 10 9,000 

Italie ITL 150 000,0 98,0 5 variable 
aprii Luxemburg ECU 150,0 150,0 10 9,000 aprii 

Luxemburg USD 250,0 227,2 8 10,000 
Luxemburg ECU 250,0 250,0 8 9,000 

Spanje ESP 10 000,0 77,1 10 12,100 
Verenigd Koninkrijk GBP 50,0 76,8 8 10,000 

mei Luxemburg ECU 75,0 75,0 10 9,000 
juni Frankrijk FRF 1 500,0 213.2 8 8,900 juni 

Verenigd Koninkrijk GBP 50,0 76,8 8 10,000 
Verenigd Koninkrijk GBP 100,0 153,6 21 9,500 

Italie ITL 150 000,0 98,2 10 13,500 
Spanje ESP 10 000,0 77.1 5 12,200 

Duitsland DEM 150,0 72,0 17 variable 
juli Verenigd Koninkrijk GBP 100,0 146,3 10 10,500 juli 

Belgie BEF 6000,0 138,6 8 8,250 
Frankrijk ECU 200,0 200,0 10 8,500 
Portugal PTE 10 000,0 57,8 8 14,250 

Luxemburg ITL 200 000,0 133,7 6 11,500 
augustus Spanje ESP 10 000,0 76.0 5 11,850 augustus 

Luxemburg FRF 1 000,0 142,4 6 8,750 
Nederland NLG 150,0 64,4 10 7,125 

Denemarken DKK 28,0 3,3 8 9,000 
September Verenigd Koninkrijk GBP 100,0 146,3 10 10,500 September 

Duitsland DEM 150,0 72,5 17 variable 
Oktober Verenigd Koninkrijk GBP 175,0 257,1 20 9,500 

Frankrijk FRF 1 000,0 142,8 8 8,900 
Oostenrijk ECU 100,0 100,0 10 8,750 

november Spanje ESP 15 000,0 114,4 8 11,400 
Luxemburg ITL 200 000,0 132,7 6 12,000 
Luxemburg USD 150,0 135,7 10 8,500 
Luxemburg CAD 150,0 115,3 10 10,125 
Luxemburg ECU 60,0 60,0 9 9,000 

Verenigd Koninkrijk GBP 85,0 124,9 12 9,000 
lerland IEP 40,0 51,6 7 8,750 

Portugal PTE 5 000,0 28,6 8 15,250 
decernber Duitstand DEM 400,0 193,9 10 7,500 

Verenigd Koninkrijk GBP 200,0 293,8 15 10,375 
Verenigd Koninkrijk GBP 100,0 146,9 9 10,500 

Frankrijk FRF 1 000,0 142,8 9 9,200 
Zwitserland CHF 125,0 70,0 12 6,250 
Luxemburg ECU 200,0 200,0 10 9.250 
Luxemburg ECU 60,0 60,0 10 9,250 

Spanje ESP 15 000,0 114,4 
7 710,3 

5 13,100 

ONDERHANDSE LENINGEN 
Geldsoort Bedrag in 

waarin lening nationale valuta Bedrag in Lcopiijd Rentevoet 
Aantal luidt (mill.) milj. Ecu (in jaren) % 

9 NLG 591,5 252,9 11-20 6,98-8,0 
5 BEF 9 000,0 207,1 6-10 8,40-9,7 
9 LUF 3 000,0 69,0 5-7 7,625-9,0 
5 JPY 44 200,0 302,2 3-5 4,95-5,1 
1 CHF 100,0 56,8 7 5,50 
1 ITL 50 000,0 32,7 15 variable 
1 ESP 7 000,0 53,2 7 variable 

31 974,0 

Totaal (1) openbare emissies en onderhandse lenlngen 8 684,3 

II. Lenlngen op korte termijn 
200,0 200,0 Commercial paper ECU 200,0 200,0 

USD 86,3 78,1 
Certificates of deposit ECU 37,5 37,5 

Totaal (11) 315,6 

III. Partlclpatlecertificaten USD 9,2 8.6 
CHF 41,9 23,4 

Totaal (III) 32,1 

Totaal genera l 9 032,0 
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Wenken voor de lezer 

1. Ecu — Tenzij het tegendeel is vermeid, zljn alle bedragen in dit verslag uitgedrukt in Ecu. 

2. Rekeneenheid: 

Overeenkomstig artikel 4. lid 1, van de Statuten van de Bank is haar rekeneenheid gedefinieerd als de Ecu die in gebruik Is bij 
de Europese Gemeenschappen. Zie ook de jaarrekentngen, Annex E, noot A. 

3. Omrekeningakoers 

— statistieken: Voor de statistieken betreffende de kredietverlening en de opgenomen middelen gebruikt de Bank gedurende 
elk kwartaal de koersen die golden op de laatste werkdag van het voorafgaande kwartaal. In 1989 waren deze als volgt: 

ISO Gedurende Gedurende Gedurende Gedurende 
norm(i) le kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

1 ECU = ECU 
Belgische frank BEF 43,5760 43,5979 43,2974 43.3469 
Deense kroon DKK 8,02983 8,10130 8,04631 8,04603 
Duitse mark DEM 2,07781 2,08260 2,06770 2,06345 
drachme GRD 172,909 175,987 178,135 181,168 
peseta ESP 132,877 129.641 131,581 131,157 
Franse frank FRF 7,09821 7,03662 7,02120 7,00160 
lers pond IEP 0,778450 0,780155 0,777479 0,774618 
Itaiiaanse lire ITL 1531,10 1526,98 1495,95 1506,75 
Luxemburgse frank LUF 43,5760 43,5979 43,2974 43.3469 
Nederlandse gulden NLG 2,34586 2,34833 2,33055 2,33048 
escudo PTE 171,704 171,548 173,147 174,816 
pond sterling GBP 0,648551 0,651083 0,683449 0,680767 
V.S,-dollar USD 1,17258 1,10033 1,05900 1,10522 
Zwitserse frank CHF 1,76063 1,82545 1,77118 1,78604 
Japanse yen JPY 146,455 145,772 152,285 153,958 

(') De Bank gebruikt voor valuta-aanduldingen de afkortingen van de ISO (International Standardization Organization). 

4. Omrekenlngskoers 

— boekhouding: De koersen gebruikt voor de opsteliing van de balans en de jaarrekeningen zijn die welke golden op 31 
december van het betrokken boekjaar. 

5. Kredietverlening In de Gemeenschap 

— Statistieken: de Bank kent afzonderlijke kredieten, garanties, en globale kredieten toe.; globale kredieten worden afgeslo-
ten met financieringsinstellingen die met E.I.B.-middelen kleinere en middelgrote projecten financieren. 

Dm een voiledig beeld te geven van de kredietverlening van de Bank in de Gemeenschap, besiaan de statistieken in het 
jaarverslag sinds 1988: 

. enerzijds, zoals voorheen, ondertekende kredietovereenkomsten: afzonderlijke kredieten (en in voorkomende gevallen 
garanties) en globale kredieten; 

. anderzijds uitbetaalde kredieten: afzonderlijke kredieten en toewijzingen uit lopende globale kredieten. 

Om statistische continuïîeit te waarborgen, zijn de vergelijkingen met voorgaande périodes gemaakt op basis van identieke 
criteria; daarom kunnen bepaalde gegevens in de jaarversiagen van 1988 en 1989 ve rschillen van degenen die in eerdere 
verslagen voorkomen. 

— Economische doelstellingen: sommige projecten beantwoorden aan m eerdere economlsche doeistellingen; in sommige 
tabellen kunnen de verschillende rubrieken betreffende deze doelsteilingen dan ook niet bIj elkaar worden opgeteld. 

— Landen: als algemene regel is in de tabellen met betrekking tot kredietverlening In de Gemeenschap de volgorde van de  
landen alfabetisch naar de naam van h et land in de eigen taal. 

— Kredieten gelijkgesteld aan kredietverlening in de Gemeenschap: projecten gelegen buiten de Lid-Staten en van belang  
voor de Gemeenschap worden toegevoegd aan kredieten in de Gemeenschap. De Raad van Gouverneurs kan per geval tot 
financiering machtigen op basis van Artikel 18, par. 1, 2de allinea van de Statuten van de Bank. Dit artikel maakt ook de  
kredietverlening buiten de Gemeenschap, in het kader van s pecifieke akkoorden en protocollen, mogelijk. 
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6. Aanpassingen, optelso m en afrondlng 

Door statistische aanpaeslngen kunnen de bedragen genoemd bij vroegere operaties iicht verschiilen van degenen die la ter 
gepubliceerd zijn. 

De verstrekte bedragen worden gegeven in lopende prijzen en wisseikoersen; de optelsom, over een lange période moet  
met terughoudendheid geinterpreteerd worden. In feite wordt het belang van de gegevens over verschillende jaren beïnvioed  
door prijs- en wisselkoersbewegingen. 

Verschiilen kunnen optreden tussen de aangegeven totaalbedragen en de bij elkaar opgetelde individuele bedragen. Dit is het 
gevoig van afrondlngen. 

Afkortingen en aanduidlngen die in de tekst worden gebruikt 

« Europese Econom ische I.M.P. 
Gemeenschap 

= Commissie van de Europese Publlkatieblad 
Gemeenschappen 

Qemeenschap 
of E.E.G. 

Commissie 

Raad 

Parlement 

E.F.R.O. 

N.C.i. 

P.E.D.I.P. 

Raad van de Europese Ge
meenschappen 

Europese Parlement  

Europees Fonds voor Regio 
nale Ontwikkeling 
Nieuwe Communautaire  
Leningsinstrument  
Specifieke programma voor de  
ontwikkeling van de Portugese 
Industrie 

p.m. 

s» verwaarloosbaar 
« niet beschikbaar 
= niet van toepassing 
- pro memorie 

E.V.A. 

O.E.S.O. 

b.b.p. 
b.n.p. 
M.K.B.  
A.C.S. 

L.G.O. 

Geïntegreerde Mediterrane  
Programma's 
Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen 
Europese Vhjhandels Associa-
tie 
Organlsatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
bruto binnenlands produkt 
bruto nationaal produkt 
midden- en kleinbedrijf 
Afrika, Caribisch gebled. Stille  
Oceaan 
Landen en Gebleden Overzee 

Afkortingen gebruikt in de projectiijsten 

Frankrijk CLF: Crédit Local de France 
SNCF: Société Nationale des Chemins de Fer français 
EOF: Electricité de France 

Italië AGIP: Azienda Generale Industria Petroli 
AUTOSTRADE: Autostrade-Concessioni e Costruzioni 
Autostrade S.p.A. 
BNL: Banca Nazionale de! 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 
INTERBANCA: Banca per Finanziamenti a Medio e 
Lungo Termine 

Verenigd 
Koninkrijk 

IRFIS: Istituto Regionale per il Finanziamento alle Indus
trie in Sicilia 
IRI: Istituto per fa Ricostruzione Industriale 
ISVEIMER: Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia 
Meridionale 
ITALGAS: Società Italiana per il Gas p.A. 
MEDIOBANCA: Banca di Credito Finanziario 
MEDIOCREDITO CENTRALE: Istituto Centrate per il 
Credito a Medio Termine 
SIP: Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunica
zioni P.A. 
SNAM: Società Nazionale Metanodotti p.A. 
VENEFONDIARIO: Istituto di Credito Fondiario delle 
Venezie 
ENI: Ente Nazionale Idrocarburi 

BAA: British Airports Authority 
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Voor nadere inlichtingen wende men zieh tot de 
EUROPESE INVESTERINGSBANK 
100. bd Konrad Adenauer — 1-2950 Luxemburg 
Tel.: 4379-1 ~ Télex 3530 bnkeu lu 
Fax: 43 77 04 

of tot haar Kantoren elders 
Afdeling Kredietverlening Italie  
Via Sardegna, 38 — 1-00187 Rome 
Tel.: 4719-1 — Telex 611130 ban keu i 
Fax: 474 58 77 
Kantoor te Athene 
Amalias, 12, GR-10557 Athene 
Tel.: 3220 773 of 3220 774 of 3220 775 — Telex 222126 bkeu gr 
Fax: 3220 776 
Kantoor te Lissabon 
Avenida da Liberdade. 144-156, 8°. P-1200 Lisboa  
Tel.: 32 89 89 of 32 88 48 — Telex 15576 bn keu ρ of 
Fax: 37 04 87 
Kantoor te Londen 
68, Pall Mall — London SW1Y 5ES 
Tel.: 071-839 3351 — Telex 919159 bankeu g 
Fax: 930 99 29 
Kantoor te Madrid 
Galle José Ortega y Gasset, 29 — E-28006 Madrid 
Tel. 431 13 40 — Telex 44670 bnkeu e, 
Fax: 431 13 83 
Contactbureau te Brüssel  
Wetstraat 227 — 8-1040 Brüssel  
Tel. 230 98 90 — Telex 21721 bankeu b  
Fax: 230 58 27 

Aldaar kunnen ook de volgende publlkatles worden verkregen: 
Statuten en andere bepalingen betreffende de E.I.B. 
1986: 36 blz. (DA. DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 
Jaarverslag 
vanaf 1958 
(DE, EN, FR, IT, NL, vanaf 1972 in hat DA, vanaf 1980 in hat GR en vanaf 
1985 ook in het ES en PT) 

E.I.B.-Mededeilngen 
periodiek 
(DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

De Europese Investerlngsbank In 1988 
16 blz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Kredietverlening voor de opbouw van de Europese Gemeenschap 
1990, 20 blz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

FInancieringen op grond van de derde overeenkomst van Lomé 
1986, 20 blz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR. IT, NL, PT) 

Financieringsmogelijkheden In de MIddellandse-Zeelanden bulten de Ge
meenschap 
1987, 15 blz. (DA, DE, EN, ES, FR, GR, IT NL, PT) 

Honderd vragen en antwoorden 
1986, 50 blz. (DA, DE. EN, ES, FR, GR, IT, NL, PT) 

Europese Investerlngsbank; basisgegevens (vouwblad) 
1990; (DA, DE, EN. ES. FR, GR, IT, NL, PT) 

De Europese Investerlngsbank betulgt haar dank aan de promoters van de 
projecten, die toestemming hebben gegeven voor het maken van de in dit  
verslag gebruikte foto's. 
Foto's zijn afkomstig van: omslag: The Image Bank (B. Plummer); blz. 28:  
Videocolor S.p.A. (1) — Centre audiovisuel SNCF (2) — Stadtwerke Düssel
dorf AG (3); blz. 44: aaa photo (Drachoussof), Parijs; F. Stube nitsky. 

Gedrukt door: Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbFI, Saarbrücken 
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